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Ο ΔΗΜΟΣ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Διαφάνεια – Παρεμβάσεις
•

•

•

•

•

•
•

Ο Δήμος χρειάζεται, ένα νέο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις
σύγχρονες ανάγκες και υποχρεώσεις . Αναδιοργάνωση των Τμημάτων του,
εξειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού.
Δημοσιοποίηση με κατανοητούς όρους του προϋπολογισμού και του οικονομικού
απολογισμού του Δήμου καθώς και των δημοτικών επιχειρήσεων και φορέων (ΔΕΥΑΙ,
Πνευματικό Κέντρο, ΟΚΠΑΠΑ κλπ).
Αξιολόγηση των Δομών και των Υπηρεσιών του Δήμου (από τους δημότες, τους
διοικητικούς προϊστάμενους, τους πολιτικούς προϊστάμενους και από ανεξάρτητους
αξιολογητές).
Πλήρης αναδιοργάνωση της ΔΕΥΑΙ. Εξορθολογισμός/σύγκλιση της τιμολογιακής
πολιτικής. Θέσπιση τριών ζωνών τιμολογίων: αστική, περιαστική, αγροτική.
Αντικατάσταση των ενεργοβόρων αντλιών με σύγχρονες, οικονομικότερες.
Τοποθέτηση παροχόμετρων για τον έλεγχο της εισροής και εκροής ύδατος.
Δημοσιοποίηση των ελέγχων της ποιότητας του νερού. Χρήση των λογαριασμών
νερού για έσοδα από διαφήμιση.
Θεσμοθέτηση του Συμβουλίου των Παλαιών Δημάρχων το οποίο θα δρα
γνωμοδοτικά, μεταφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους στην Δημοτική Αρχή,
βοηθώντας με αυτό το τρόπο το έργο της.
Ενθάρρυνση για μεταδημότευση, με παροχή κινήτρων, σε μόνιμους κατοίκους της
πόλης που δεν είναι Δημότες του Δήμου Ιωαννιτών.
Ενεργοποίηση του νέου θεσμού των Δημοτικών Δημοψηφισμάτων

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών – Έξυπνη Πόλη
•
•

•

•
•
•

Πλήρης μηχανογράφηση του Δήμου. Καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών.
Δημόσια (ηλεκτρονική) διαβούλευση με πολίτες, φορείς (π.χ. ΤΕΕ) για προώθηση /
διεκδίκηση ζητημάτων, προγραμματισμό και εκπόνηση έργων. Καμπάνια
ενημέρωσης των δημοτών.
Καθιέρωση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή προτάσεων και
παρατηρήσεων δημοτών και δυνατότητα για έμμεσα δημοτικά δημοψηφίσματα
καθώς και Δημοτικού Ηλεκτρονικού Forum (χώρου συζητήσεων), όπου θα έρχονται
προς συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν την
πόλη και τις δημοτικές ενότητες
Διεύρυνση αξιοποίησης δικτύου οπτικών ινών από το Δήμο - Επιστροφή
προστιθέμενης αξίας στην πόλη και τους δημότες
Εφαρμογή απλοποιημένων ή/και ηλεκτρονικών διαδικασιών αδειοδότησης
επιχειρήσεων από το Δήμο, όπου απαιτείται.
Επέκταση ασύρματου δικτύου (WiFi) για κάλυψη σε ολόκληρο το Δήμο.
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•
•

Πρόσβαση των Δημοτών (μέσω διαδικτύου) στις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου
Υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών τηλε-επιτήρησης κρίσιμων τομέων, όπως
κυκλοφορίας, δικτύων φωτισμού, κλπ

Τεχνικά Θέματα
•

•

•

•

•

•

•

•

Αναδιοργάνωση των συνεργείων του Δήμου και του Εργοταξίου ώστε να
επιτυγχάνεται σύντομη αποκατάσταση προβλημάτων. Σύμβαση ολοκληρωμένης
υποστήριξης με ιδιώτη.
Στόχος της 4ετίας να γίνουν όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια φιλικά για την
κινητικότητα των δημοτών. Χρήση ασφάλτου για την επίστρωση επιλεγμένων
πεζοδρομίων.
Εξωραϊσμός-καλλωπισμός των εισόδων της πόλης, των κέντρων των δημοτικών
διαμερισμάτων και των δημοτικών κτηρίων. Ανακατασκευή προσόψεων κτηρίων του
εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης. Κατασκευή νέων δημοτικών τουαλετών.
Αξιοποίηση «κλειστών» δημοτικών εγκαταστάσεων (π.χ. παλιά σχολεία) από
συλλόγους (αθλητικούς, πολιτιστικούς, λαογραφικούς) κυρίως στα δημοτικά
διαμερίσματα.
Αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για ηλεκτροδότηση των δημοτικών
κτηρίων. Υλοποίηση της μελέτης για αλλαγή των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με
λάμπες τεχνολογίας LED και επέκτασή της σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου.
Συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές για την αξιοποίηση μέσω ΣΔΙΤ δημοτικών εκτάσεων
για εγκαταστάσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας και δημιουργίας Ενεργειακών
Συνεταιρισμών.
Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, αυτοτελώς ή με άλλους δημόσιους φορείς,
περιορισμένο ποσοστό ιδιωτών για απόκτηση τεχνογνωσίας, για εκμετάλλευση του
ευνοϊκού πλαισίου, με ανταποδοτικότητα στους δημότες (νομοθεσία Ιαν. 2019).
Διαρκής επιτήρηση περιβαλλοντικών συνθηκών της πόλης, μέσω περιβαλλοντικών
σταθμών στο κέντρο και την περιφέρεια της πόλης, σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο. Η ποιότητα ζωής δεν αξιολογήθηκε από καμία Δημοτική Αρχή μέχρι
τώρα. Στόχος μας είναι να ελέγχουμε τα επίπεδα των παραγόντων που επηρεάζουν
την ζωή μας (ρύπανση, θόρυβος κλπ), να τα δημοσιεύουμε και να λαμβάνουμε μέτρα.
Ουσιαστική επίβλεψη από πλευράς δήμου στις εργασίες που εκτελούν σε δημοτικούς
χώρους τρίτοι, π.χ. εργολάβοι εγκαταστάσεων καλωδίων & δικτύων, συνεργεία
κλαδέματος κλπ. και οικονομικός καταλογισμός των φθορών ή κακοτεχνιών που
προκαλούν.
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Νεολαία
•

•
•

•

Ενεργοποίηση του "Συμβουλίου Νέων". Θεωρούμε πολύ σημαντικό να ακουστεί η
φωνή των νέων της πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων,
είναι δομές ενεργητικής συμμετοχής των νέων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε
θέματα που αφορούν τους νέους, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Αποτελούν
το συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους νέους ηλικίας από 15 έως 28
ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας, τη
δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά
Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+ (για
μαθητές και νέους επαγγελματίες), Κινητικότητας, Creative Europe, EEC κλπ
Καθιέρωση ετήσιου Φεστιβάλ “School is Out” με το τέλος του σχολικού έτους (με
τοπικά συγκροτήματα, διαγωνισμούς gaming, D&D, graffiti gallery, πρωτάθλημα skate
κλπ) για την ανάδειξη της νεανικής δημιουργικότητας και κουλτούρας.
Επέκταση του θεσμού του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού σε ειδική κατηγορία με
έργα από νέους για νέους με την καθιέρωση του διαγωνισμού «Ioannina On»

Κοινωνική Πολιτική – Εθελοντισμός
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Υποστήριξη της λειτουργίας των μέχρι τώρα υπαρχόντων δομών (κοινωνικό
παντοπωλείο - πολυδύναμο ιατρείο κτλ), με επέκταση του δικαιώματος επίσκεψης
και εξέτασης σε όλους τους ανασφάλιστους.
Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ασθενών με Alzheimer, με τη μετατροπή
ενός ήδη υπάρχοντος ΚΑΠΗ του Δήμου.
Δημιουργία δεύτερου ΚΗΦΗ.
Ενίσχυση του Ζωγράφειου Γηροκομείου με στόχο την πλήρη λειτουργία του.
Δημιουργία περισσότερων ολοήμερων βρεφονηπιακών σταθμών. - Συνεργασία με
ιδιωτικούς σταθμούς. Βασικός στόχος είναι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των
Δημοτών και ο Δήμος να βοηθήσει τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες. Στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα μελετηθεί η παροχή ισόποσης οικονομικής
βοήθειας.
Μέτρα στήριξης της οικογένειας. Χορήγηση των εξόδων για πάνες και γάλα για ένα
χρόνο στις οικογένειες με βρέφη με βάση τα κριτήρια του κοινωνικού παντοπωλείου.
Ενίσχυση του έργου της ΕΛΕΠΑΠ για απογευματινή απασχόληση ατόμων με αυτισμό.
Δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου για τους Συλλόγους ΑΜΕΑ
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίας.
Δημιουργία ή μετατροπή ενός παιδικού σταθμού για παιδιά με αναπηρίες.
Δημιουργία ή μετατροπή μιας παιδικής χαράς για παιδιά με αναπηρίες.
Δημιουργία λίστας εθελοντών φυσικών προσώπων για τη βοήθεια πολιτών που το
έχουν ανάγκη.
Δημιουργία συντονιστικού οργάνου εθελοντικών οργανώσεων για κοινωνικές
δράσεις στο πρότυπο της Πολιτικής Προστασίας. Θα συνταχθεί σχέδιο δράσης στο
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•

•

οποίο κάθε εθελοντική οργάνωση θα έχει συγκεκριμένο ρόλο. Το σχέδιο θα αφορά
ενέργειες υπέρ των αναξιοπαθούντων συνδημοτών μας και θα συντονίζει τη δράση
όλων των εθελοντών.
Δημιουργία ετήσιου Φεστιβάλ Εθελοντικών Οργανώσεων με ταυτόχρονη
θεσμοθέτηση "Ημέρας Εθελοντισμού". Στο φεστιβάλ θα λαμβάνουν μέρος όλες οι
εθελοντικές οργανώσεις του Δήμου με περίπτερα ώστε να έχουν την ευκαιρία να
προβάλουν το έργο τους και να αναζητήσουν νέα μέλη. Κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ θα υλοποιηθεί και η "Ημέρα Εθελοντισμού", κατά τη διάρκεια της οποίας
όλες οι οργανώσεις θα προβούν συντονισμένα σε μια μεγάλη δράση κοινωνικής
προσφοράς.
Δημιουργία Δημοτικού Αποτεφρωτηρίου

Δεν θα ξεχάσουμε...
Οι συνταξιούχοι μας είναι άνθρωποι που σφύζουν από ζωή και όρεξη για προσφορά. Δουλειά
του Δήμου είναι να συνεργαστεί μαζί τους και να τους προσφέρει κάθε δυνατή ευκαιρία να
αξιοποιήσουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τα ταλέντα τους. Έτσι λοιπόν, θα προωθήσουμε
την εθελοντική εργασία σε άτομα τρίτης ηλικίας ως ξεναγών, υποστήριξης εθελοντικών
οργανώσεων, επιμέλειας συλλογών, συνοδούς υψηλών επισκεπτών κλπ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Ίδρυση Δημοτικού Γραφείου Επιχειρηματικότητας (one stop shop). Θα πρόκειται
ουσιαστικά για ένα γραφείο πληροφόρησης και υποστήριξης, ένα ΚΕΠ
επιχειρηματικότητας. Θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη σε θέματα
προγραμμάτων, εξαγωγών, συνεργασιών επιχειρήσεων ενώ θα διοργανώνει και
ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, θα εισηγείται στο Δήμο
ιδέες και λύσεις για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Δήμου. Να
σημειωθεί ότι τα στελέχη του γραφείου θα περιοδεύουν με τακτικό πρόγραμμα και
στις τοπικές κοινότητες ώστε να παρέχουν συμβουλές και εξυπηρέτηση σε όλους τους
Δημότες.
Συνέργεια με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο κομμάτι του επιχειρείν υπό την
αιγίδα του Δήμου. Ο Δήμος θα δημιουργήσει ένα διαρκές συμβούλιο στο οποίο θα
μετέχουν Πρόεδροι επιχειρηματικών και εμπλεκομένων (Συνεταιρισμοί κλπ) φορέων
καθώς και ειδήμονες. Με την συνδρομή και τις εισηγήσεις του Συμβουλίου αυτού, ο
Δήμος θα κάνει παρεμβάσεις υπέρ της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος.
Ενίσχυση της συμμετοχής του Δήμου σε Ευρωπαϊκές Δράσεις για την στήριξη και την
προώθηση της Καινοτομίας. Να τονίσουμε εδώ ότι η καινοτομία, ειδικά για τον Δήμο
μας, μπορεί να αφορά όλα τα πεδία. Από την πρωτογενή παραγωγή (νέες μέθοδοι,
νέες καλλιέργειες και εκτροφές) μέχρι την υψηλή τεχνολογία των εργαστηρίων του
Πανεπιστημίου μας.
Λεπτομερής καταγραφή και δημοσιοποίηση όλων των ακινήτων του Δήμου με τα
στοιχεία τους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από ιδιώτες για επιχειρηματική εκμετάλλευση.
Ενημέρωση των ιδιωτών για τις δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασίες με το
Δήμο υπό τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Κίνητρα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για να παραμείνουν ανοιχτές και σε νέες για να
δραστηριοποιηθούν. Προτείνεται μείωση δημοτικών τελών για τα πρώτα 3 χρόνια
λειτουργίας (με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών) ως μια συμβολική κίνηση του
Δήμου προς τον νέο επιχειρηματία.
Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιμόρφωση των κατοίκων των
περιφερειακών οικισμών για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεταιρισμών, στήριξη
τέτοιων προσπαθειών. Αξιοποίηση περιφερειακών ακινήτων του Δήμου που
παραμένουν άδεια, για την στέγαση τέτοιων δραστηριοτήτων.
Αξιοποίηση του θεσμού των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
με σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια.
Θα καταβληθεί προσπάθεια, σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και τους
ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, ώστε να μετακαλούνται μεγάλοι εισαγωγείς του
εξωτερικού και να φιλοξενούνται στα Ιωάννινα για να γνωρίσουν την περιοχή μας
αλλά και να συζητήσουν με υποψήφιους προμηθευτές.
Για την στήριξη των τοπικών παραγωγών, ο Δήμος, στην ιστοσελίδα τουριστικής
προβολής, θα μπορεί να παρουσιάζει σε ξεχωριστό, προβεβλημένο, σημείο όλες τις
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•

τοπικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο προϊόντα
τοπικών παραγωγών ή που παρασκευάζονται από τοπικές πρώτες ύλες, απονέμοντας
παράλληλα και σχετικό σήμα στις επιχειρήσεις αυτές.
Η εκ των πραγμάτων «πράσινη» μορφή που έχουν τα Γιάννενα, μπορεί να βοηθήσει
στην καθιέρωση του Δήμου μας ως ενός Δήμου που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του
είναι φιλικά προς το περιβάλλον, προωθώντας τον έτσι, ως τον πιο «πράσινο» Δήμο
της Ελλάδας. Αυτό περιλαμβάνει μια έντονη και πλατειά διεθνή διαφημιστική
καμπάνια με συμμετοχή σε εκθέσεις, συνεργασία με τις Πρεσβείες και τους
συλλόγους αποδήμων, καταχωρήσεις σε διεθνή έντυπα και έντυπα αεροπορικών
εταιριών κλπ

ΠΑΙΔΕΙΑ
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ενίσχυση των κονδυλίων για τη Σχολική Επιτροπή. Τα σχολεία ως μονάδες
συντηρούνται από το Δήμο και οι ανάγκες για τα απαρχαιωμένα κτήρια είναι πολλές
(συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη).
Αποφασιστική στάση του Δήμου για λύση του χρονίζοντος προβλήματος των
σχολικών κτηρίων του κληροδοτήματος Ζωσιμά τα οποία σήμερα διαχειρίζονται τα
«Αγαθοεργά Καταστήματα» ώστε να μην κινδυνεύσουν να περιέλθουν σε Τράπεζες.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία στα πλαίσια
της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών, σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Το μέτρο αυτό θα απευθύνεται σε παιδιά απόρων οικογενειών ή
ευρισκόμενων σε οικονομική δυσκολία.
Ενίσχυση της υπάρχουσας δομής ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την
υποστήριξη των σχολικών μονάδων, σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.
Διοργάνωση με εθελοντικές οργανώσεις, και λοιπούς τεχνογνώστες εκπαιδευτικών
σεμιναρίων (κυκλοφοριακή αγωγή, καλλιέργειες, διατροφή, κίνδυνοι διαδικτύου κλπ)
για μαθητές.
Οι Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων είναι κύτταρα της παιδείας που λειτουργούν με
πολλές δυσκολίες. Προτείνουμε την δωρεάν παραχώρηση χώρων των σχολικών
μονάδων για τις δραστηριότητες και τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις των Συλλόγων.
Σχολικός διαγωνισμός σχεδίασης κοσμήματος και ειδών διακόσμησης για τόνωση του
ενδιαφέροντος των νέων για την Αργυροχρυσοχοΐα, σε συνεργασία με το Σύλλογο
Αργυροχρυσοχόων και Ωρολογοποιών.
Δημιουργία Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής, ως συνέχεια του πρότυπου
Γυμνασίου.
Δημοτικό βήμα στους φοιτητές. Ο πληθυσμός του Πανεπιστημίου μας μετά την
ενοποίησή του με το ΤΕΙ υπερβαίνει τα 20.000 άτομα, αποτελώντας έτσι μια «πόλη»
μέσα στον Δήμο μας. Τα άτομα αυτά έχουν πολλά να προσφέρουν, αρκεί κανείς να
τους ζητήσει και να υπολογίσει τη γνώμη τους. Για το λόγο αυτό θα δημιουργήσουμε
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ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελούμενο από καθηγητές, φοιτητές και
υπαλλήλους του Ιδρύματος.
Εκδηλώσεις (όχι μόνο στα Γιάννενα) ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου για τις
δυνατότητες να σπουδάσουν στην πόλη μας. Οι δυνατότητες, οι εγκαταστάσεις, τα
μεταπτυχιακά καθώς και οι επαγγελματικές προοπτικές που μπορούν να προσφέρουν
οι σχολές του Πανεπιστημίου της πόλης μας είναι άγνωστες στους περισσότερους.
Επιμορφώσεις Καθηγητών Μ.Ε. μετά από συνεργασία Δήμου-Πανεπιστημίου.
Πιστεύουμε ότι σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της εκπαίδευσης είναι και ο
ενημερωμένος και επιμορφωμένος εκπαιδευτικός. Με τη βοήθεια του
Πανεπιστημίου, θα ξεκινήσουμε σεμινάρια επιμόρφωσης σε παιδαγωγικά θέματα και
θέματα σύγχρονης διδακτικής. Θα φροντίσουμε επίσης να αναδείξουμε και να
καλύψουμε ιδιάζοντα θέματα όπως χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ ή
αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.
Πρωτοβουλία για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ζωσιμαίας
Βιβλιοθήκης. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης για τυφλούς.
Ίδρυση Μουσείου Επιστημών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ένα
πρότυπο Μουσείο Επιστημών το οποίο θα εγκατασταθεί σε περιφερειακό ακίνητο
του Δήμου. Σε αυτό θα εκτίθενται κλάδοι των θετικών επιστημών με λειτουργούντα
εκθέματα. Με τον τρόπο αυτό, το Μουσείο θα αποτελεί τόσο ένα τουριστικό
αξιοθέατο όσο και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο.
Επιταχύνουμε τις διαδικασίες στέγασης της Αρχιτεκτονικής στο «Παπαζόγλειο» και
της μετεγκατάστασης του ειδικού σχολείου από την ΕΛΕΠΑΠ στο παλιό Χατζηκώστα.
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Άμεση ταυτοποίηση και σήμανση όλων των δεσποζόμενων ζώων με το ειδικό
σύστημα (μικρο-τσιπ) το όποιο να είναι ευθύνη των ιδιοκτητών των ζώων.
Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων: Ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για
την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με
το Νόμο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς
και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη
συμφωνία με τον Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.
Χρηματοδότηση από τον Δήμο για δημιουργία ενός μεγάλου καταφυγίου (πάρκου)
αδέσποτων ζώων σε μια δημοτική ή ιδιωτική έκταση (ή παραχώρησή της από κάποιο
φορέα π.χ. Πανεπιστήμιο) με υποδομές σύμφωνα με τον Νόμο. Καθιέρωση Ημέρας
Υιοθεσίας Ζώων. Παροχή δωρεάν των δύο πρώτων εμβολίων και του μικρο-τσιπ.
Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή φιλοζωίας: Οργάνωση επιμορφωτικών
σεμιναρίων και προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων
πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων, που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων
συντροφιάς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
•

•

•
•

•

Δημιουργία Ισχυρού τουριστικού και επιχειρηματικού παγκόσμιου BRAND NAME για
την πόλη μας καθώς και νέου LOGO για το Δήμο. Με τον τρόπο αυτό θα ενοποιηθούν
κάτω από ένα ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Προώθησης όλες οι δράσεις που
πραγματοποιεί ο Δήμος αποσπασματικά και χωρίς σχέδιο, ώστε με τις ίδιες ή
χαμηλότερες δαπάνες να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. Τονίζουμε εδώ ότι
προώθηση με στρατηγικό σχέδιο της πόλης ως προορισμού εξειδικευμένου
τουρισμού (οικολογικού, γαστρονομικού, θρησκευτικού, συνεδριακού, κλπ) σε
συνεργασία με σχετικούς φορείς καθώς και με όμορους Δήμους θα επιφέρει αύξηση
όχι μόνο σε αριθμό τουριστών αλλά και σε τουρίστες υψηλής οικονομικής
επιφάνειας.
Αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου ως κύριου πυλώνα για την ανάδειξη του
έργου του τοπικού (επαγγελματικού και ερασιτεχνικού) καλλιτεχνικού δυναμικού του
Δήμου, αλλά και όσων επιθυμούν να εκφραστούν δημιουργικά στο χώρο των
Γραμμάτων και των Τεχνών, όπως και τον συντονισμό όλων των καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων στο Δήμο μας. Προτείνεται η αναδιάρθρωση της λειτουργίας του και
ο εξορθολογισμός των δαπανών του.
Αναδιοργάνωση και εξορθολογισμός της λειτουργίας του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
Αναβάθμιση των Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου και η ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης και του Δήμου με ποικίλες εκδηλώσεις στους αρχαιολογικούς
χώρους, στα μουσεία, στο Κάστρο και σε όλους τους εμβληματικούς χώρους του
Δήμου.
Ενθάρρυνση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου,
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φιλοδοξώντας να γίνουν κοιτίδες παραγωγής τέχνης και πολιτισμού. Παραχώρηση
χώρων πολλαπλών χρήσεων στους Πολιτιστικούς Συλλόγους. Καθιέρωση
αντικειμενικών κριτηρίων για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών
Συλλόγων.
Βασική προτεραιότητα και ιδιαίτερη προσπάθεια για πολιτιστικές δραστηριότητες για
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης πολιτιστικές δραστηριότητες με
άμεση συμμετοχή παιδιών με αναπηρία αλλά με ιδιαίτερες δυνατότητες, που θα
σηματοδοτήσει την έννοια του πολιτισμού με την παραγωγή κοινωνικού έργου.
Ανάδειξη του ΔΗΠΕΘΕ σε ένα μεγάλο περιφερειακό θέατρο σε συνεργασία με τα άλλα
περιφερικά θέατρα όμορων περιοχών όπως και από άλλες περιοχές της Ελλάδας,
μέσω της ανταλλαγής παραστάσεων. Προβολή του έργου των τοπικών καλλιτεχνικών
ομάδων, με τη χρήση των δομών και των κτηριακών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία
με την Εκπαίδευση για τη διάδοση της τέχνης του θεάτρου στους μαθητές του Δήμου,
καθώς επίσης και την ψυχαγωγία των πολιτών των δημοτικών διαμερισμάτων με
θεατρικές παραστάσεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ειδικότερα με τη Σχολή Καλών Τεχνών
και την Αρχιτεκτονική για τη δημιουργία δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την
ανάδειξη του καλλιτεχνικού έργου των φοιτητών. Όπως επίσης τη συνεργασία του
Πνευματικού Κέντρου με τη Σχολή Επιστημών Αγωγής για τη δημιουργία τμημάτων
δημιουργικής γραφής (ποίησης/πεζογραφίας) για την ανάδειξη των καλλιτεχνικών
δεξιοτήτων των μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών.
Δημιουργία Θεματικού Πάρκου προϊστορίας στο χώρο του Περάματος.
Ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των κοινοτήτων που έζησαν και χαρακτήρισαν
την πόλη μέσω εκδηλώσεων προβολής των παραδόσεων τους. Εβραίοι και
Μουσουλμάνοι, μαζί με τους Χριστιανούς, έχουν συγκατοικήσει αρμονικά στην πόλη
μας για αιώνες. Επίσης, απόγονοι και ομόθρησκοί τους αποτελούν για δεκαετίες τους
καλύτερους πρεσβευτές της πόλης μας στις πατρίδες τους και είναι τακτικοί
επισκέπτες. Προς τιμή όλων αυτών, ο Δήμος θα διοργανώνει μια ετήσια γιορτή για
την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων τους, η οποία θα αποτελέσει μια καλή
ευκαιρία αναθέρμανσης των σχέσεων αλλά και διαφήμισης του Δήμου μας στις χώρες
των.
Καθιέρωση ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Ethnic-Παραδοσιακής Μουσικής με
συμμετοχή από όλο τον κόσμο με προοπτική να καθιερωθεί ως ένα από τα
μεγαλύτερα φεστιβάλ του είδους και να πετύχει πλήρη αυτοχρηματοδότηση με
κέρδη. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών σε συνεργασία με τα τμήματα παραδοσιακών
χορών του ΠΚ και των τοπικών συλλόγων που θα παρουσιάζονται χοροί και
παραδόσεις των πληθυσμιακών ομάδων του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής
της Ηπείρου π.χ. Βλάχοι, Σαρακατσάνοι, Πόντιοι, Μικρασιάτες, και αναβάθμισή του
σε πανελλήνιο και παμβαλκανικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και παραδόσεων.
Σε συνεργασία με το Δήμο Δωδώνης και τους εμπλεκόμενους φορείς, καθιέρωση
Φεστιβάλ Πανελλήνιου ή και Πανευρωπαϊκού Αρχαίου ή Σύγχρονου Θεάτρου το
καλοκαίρι, με παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης και στο θέατρο Φρόντζου,
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με τη συμμετοχή του ΔΗΠΕΘΕ, των τοπικών θεατρικών ομάδων, αλλά και πρόσκληση
ομάδων από το εξωτερικό.
Διοργάνωση έκθεσης ανθοκομίας σε συνεργασία με φορείς και ιδιώτες.
Αξιοποίηση αχρησιμοποίητων δημοτικών κτηρίων σαν πολυχώρους για τη φιλοξενία
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (μουσική, χορός, θεατρικές παραστάσεις ζωγραφική,
γλυπτική). Τα κτήρια αυτά βρίσκονται σε όλη την έκταση του Δήμου και μπορούν να
παραχωρηθούν ακόμη και σε εθελοντικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών κλπ.
Ανάδειξη και αξιοποίηση (τουριστική και πολιτιστική) των τειχών του κάστρου.
Στήριξη των καταστημάτων με happenings, όπως ολόκληρα 24ωρα εκπτώσεων,
υπαίθριων αγορών τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά κλπ. Η μελέτη παρόμοιων
πρακτικών σε πόλεις του εξωτερικού έδειξε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αυξάνουν
κατακόρυφα τα έσοδα των καταστημάτων αλλά και βελτιώνουν τη διάθεση των
δημοτών. Επιπλέον, προσελκύουν επισκέπτες από άλλες πόλεις.
Ενθάρρυνση επισκεψιμότητας σε μουσεία και άλλους τουριστικούς προορισμούς με
την καθιέρωση ενιαίου 24ωρου εισιτηρίου.
Αδειοδότηση τουριστικού λεωφορείου περιήγησης της πόλης.
Σύνδεση της πόλης με τους Γιαννιώτες της διασποράς μέσω της έκδοσης ενός
τακτικού 2/μηνιαίου e-newsletter, ώστε πάντα να έχουν στο νου τους την πόλη ως
τουριστικό προορισμό ή ως χώρο επενδύσεων.
Ο Δήμος μπορεί να λάβει ιδιαίτερη πρόνοια για τους τυφλούς επισκέπτες μας με
ανάγλυφα σήματα σε δημόσιους χώρους, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κτηρίων
και αξιοθέατων, ηχητικές σημάνσεις στα φανάρια κλπ.
Φεστιβάλ–έκθεση τοπικών προϊόντων (τυριών, μελιού κρασιών, τσίπουρου κ.ά.) σε
συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακής μαγειρικής και
γευσιγνωσίας.
Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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Γιάννενα, πόλη των extreme sports. Δημιουργία σχετικών εγκαταστάσεων extreme
sports park (skateboard, bmx, in-line skating, parkour, dirt jumps κλπ) στις δημοτικές
ενότητες του Δήμου, πίστα αναρρίχησης στο βράχο της Καστρίτσας και κλειστή πίστα
αναρρίχησης σε κατάλληλο χώρο που θα επιλεγεί.
Δίκτυο μονοπατιών για Mountain Bike στους ορεινούς όγκους του Δήμου μας.
Δημιουργία πίστας Gravity Mountain Bike. Το ανάγλυφο του Δήμου μας, επιτρέπει
την δημιουργία πίστας σε μεγάλο τμήμα της περιφέρειάς του. Να σημειωθεί ότι θα
είναι η πρώτη πίστα που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης για διεκδίκηση διοργάνωσης
πανελληνίων και διεθνών πρωταθλημάτων. Δημιουργία συνθηκών προετοιμασίας
εθνικών ομάδων.
Συντήρηση των υπαρχόντων αυτόνομων και σχολικών γυμναστηρίων.
Ενέργειες για να παραχωρηθεί η διαχείριση των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στο Δήμο
ή σε σχήμα Δήμου-Περιφέρειας.
Κατασκευή νέων κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων για την αποσυμφόρηση των
εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ (ευκολότερες προπονήσεις κ.α.), με μεγάλο αριθμό
καθισμάτων θεατών.
Κατασκευή 2-3 μικρών («φουσκωτών» ή μεταλλικών) προπονητηρίων. Συντήρηση
των υπαρχόντων αυτόνομων και σχολικών γυμναστηρίων.
Κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου στα νότια της πόλης.
Περιποίηση-καθαριότητα χώρων για μαζική άθληση των δημοτών.
Δημιουργία γηπέδων μπάσκετ, τένις κλπ. στο πάρκο Πυρσινέλλα.
Δημιουργία γηπέδων beach volley και beach soccer στη Λιμνοπούλα.
Διαμόρφωση τμήματος του παραλίμνιου χώρου σε χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας με
την οικονομική συμμετοχή ιδιωτών (π.χ. ενοικίαση βαρκών, θαλάσσιων ποδηλάτων
κλπ). Όλες οι δράσεις θα είναι συμβατές με το περιβάλλον και το Π.Δ. Προστασίας
Παμβώτιδας .
Υποστήριξη εκδηλώσεων μαζικού αθλητισμού (loannina Lake Run, Run Greece,
ποδηλατικός γύρος λίμνης, Μπιζάνιος δρόμος). Αναβάθμιση και βελτίωση των
διαδρομών.
Διοργάνωση και ανάδειξη πανελλήνιου διαγωνισμού ψαρέματος στη λίμνη σε
συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την Εθνική Ομάδα, τον σύλλογο
αθλητικής αλιείας Ιωαννίνων και ομάδες άλλων πόλεων. Πρόκειται για μία καινοτόμο
δράση που με χαμηλό κόστος δημιουργεί φήμη για την πόλη και φέρνει κοντά τους
πολίτες στο στοιχείο της λίμνης και με παράλληλες δράσεις μπορεί να
ευαισθητοποιήσει όλους μας στο θέμα προστασίας της λίμνης
Υλοποίηση του Αθλητικού Κέντρου Καρδαμιτσίων.
Παραχώρηση δημοτικής έκτασης πλησίον του ΠΕΑΚΙ για δημιουργία γηπέδου του ΠΑΣ
Γιάννενα. Μετατροπή του σταδίου "Ζωσιμάδες" σε χώρο μαζικού αθλητισμού
(Διατήρηση του στίβου, μείωση των εξεδρών, κατασκευή άλλων αθλητικών
εγκαταστάσεων και υπόγειου parking).
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Άμεση κύρωση του Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη, με τις επισημάνσεις και τις
προτάσεις του ΤΕΕ και των άλλων επιστημονικών φορέων της περιοχής.
Ολοκλήρωση και κύρωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, προκειμένου να είναι
σαφείς οι ζώνες και οι χρήσεις γης και να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
Έναρξη διαδικασιών για ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής του Μάτσικα,
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και,
γενικότερα, του Περιφερειακού Πλαισίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. Να δοθούν αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις.
Παραχώρηση του Στρατοπέδου του Βελισαρίου, και ανάπλασή του με μεγάλους
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, χώρους πρασίνου και αυστηρούς όρους
δόμησης.
Ένταξη της περιοχής των Κάτω Μαρμάρων στο σχέδιο πόλης.
Ήπιες επεκτάσεις σχεδίου πόλης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ΓΠΣ, και
υλοποίηση των απαιτούμενων πράξεων εφαρμογής
Ανάδειξη και λειτουργία του Γιαννιώτικου Σαλονιού, σε αναβαθμισμένο χώρο
αναψυχής των κατοίκων της πόλης.
Ενοποίηση του κέντρου της πόλης (κεντρική πλατεία – πάρκο ηρώων – Λιθαρίτσια –
Κάστρο), με ενδεχόμενες πεζοδρομήσεις, δενδροφυτεύσεις και ανάδειξη των
προσόψεων των γύρω κτηρίων.
Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Αγοράς Αγίας Μαρίνας. Η Λαϊκή Αγορά
μπορεί να είναι κλειστή, ισόγεια, με υπόγειο πάρκινγκ και από πάνω χώρος άθλησης
(όπως προβλέπεται από το σχέδιο) ενοποιημένος με τον χώρο μπροστά από το
Πνευματικό κέντρο (με παράλληλη υπογειοποίηση του δρόμου).
Εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις με μεγαλύτερη βιοποικιλότητα κοντά στη λίμνη, στον
οικιστικό ιστό και την περίμετρο της πόλης, σε δημοτικές εκτάσεις, σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Δασαρχείου και του ΓΕΩΤΕΕ
Δημιουργία δικτύων ανοιχτών χώρων (πλατείες, πάρκα, χώροι άθλησης, παιδότοποι
κλπ), με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των κατοίκων στους χώρους και την εύκολη
μετακίνησή τους από τον ένα στον άλλο.
Χωροθέτηση νέου Δημαρχείου και Δημοτικών Υπηρεσιών στο υφιστάμενο κτήριο της
Περιφέρειας, και μεταφορά των Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε νέο Διοικητικό Κέντρο
στο Διοικητικό Πολιτιστικό Πάρκο Βελισσαρίου.
Μετεγκατάσταση της Πινακοθήκης (σε υφιστάμενο ακίνητο του Δήμου ή κατασκευή
νέου κτηρίου), ώστε να υποστηρίζεται τόσο η μόνιμη έκθεση, όσο και οι συχνές
έκτακτες εκθέσεις.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Καθαριότητα - Διαχείριση Απορριμμάτων
•

•
•
•
•

•
•

Εφαρμογή Ανακύκλωσης σε όλο τον Δήμο για περιορισμό του όγκου των
απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ και καμπάνια σχετικής ενημέρωσης
των δημοτών
Συχνότερη και αποτελεσματικότερη συντήρηση των κάδων.
Αύξηση του αριθμού των υπογειοποιημένων κάδων.
Συνεργασία με ιδιώτες (όπου χρειάζεται), ώστε να διατηρείται καθαρός ολόκληρος ο
Δήμος όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Τοποθέτηση κάδων για ακαθαρσίες σκύλων. Τοποθέτηση των κάδων μαζί με
πινακίδες που να προτρέπουν τους ιδιοκτήτες που βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους, να
σέβονται τον περιβάλλοντα χώρο και τους συμπολίτες τους και να μαζεύουν στα
ειδικά σακουλάκια τις ακαθαρσίες των ζώων τους.
Μονάδα βιοαερίου, για την επεξεργασία των αποβλήτων των πτηνοτροφείων, με
αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους.
Ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Λυμάτων, επέκταση αποχετευτικού δικτύου και
αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού. Έργο σε εξέλιξη το οποίο θα ολοκληρωθεί

Κυκλοφοριακό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Κατασκευή κυκλικών κόμβων σε όλες τις επικίνδυνες διασταυρώσεις της πόλης.
Εσωτερικός δακτύλιος της πόλης με επέκταση της Κενάν Μεσσαρέ προς τα δυτικά.
Πεζοδρόμηση του παραλίμνιου δρόμου (στις περιοχές Odeon και Du Lac)
Περιφερειακά πάρκινγκ (π.χ. στο παλιό Χατζηκώστα, στην οδό Δομπόλη κλπ) και
εντατικοποίηση των δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ.
Ίδρυση Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας (και με Mini Buses) οικολογικού χαρακτήρα,
αυτόνομα ή με ΣΔΙΤ υπό τον έλεγχο του Δήμου.
Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δημοτικών πάρκινγκ με μείωση των τιμών και
χρονοχρέωση.
Δημιουργία πολυώροφων πάρκινγκ για τους κατοίκους του κέντρου.
Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στους κατοίκους των πεζοδρόμων περιμετρικά
αυτών και παροχή έκπτωσης στο δημοτικό πάρκινγκ.
Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη διάδοση του ποδηλάτου και του περπατήματος,
ως τρόπου ζωής και μέσου βελτίωσης της δημόσιας υγείας.
Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της αντικοινωνικής στάθμευσης
(π.χ. σε θέσεις ΑΜΕΑ, κατάληψη πεζοδρομίων, ραμπών για ΑΜΕΑ,
διπλοπαρκαρίσματα κλπ).
Δημιουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων.
Επέκταση δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων.
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•
•
•
•

•
•

•

Δίκτυα ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και πινακίδες πληροφοριών για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Τοποθέτηση σηματοδοτών στην αρχή των διαβάσεων υποχρεώνοντας τους οδηγούς
να σταματήσουν πριν απ' αυτές, αφήνοντάς τες ελεύθερες
Αναμόρφωση της υφιστάμενης μελέτης (με βάση το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας) για το τραμ.
Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών μπροστά από τα σχολεία, ώστε ο πεζός να κινείται στο
επίπεδο του πεζοδρομίου, με χρωματική διαφοροποίηση, η οποία υποχρεώνει σε
μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και σε απόδοση προτεραιότητας στους μαθητές.
Τοπικές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις.
Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, χαρτών, σήμανσης πεζών σε πεζόδρομους,
πλατείες, πάρκινγκ, και άρτια παροχή πληροφοριών στις στάσεις των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, για φιλική πόλη ακόμα και για τους επισκέπτες.
Σχεδιασμός και κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και χάραξη «πράσινων
διαδρομών», δηλαδή διαδρομών στις οποίες επιτρέπεται μόνο η κίνηση του πεζού
και του ποδηλάτη.
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ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ – ΝΗΣΑΚΙ
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Προστασία και ανάδειξη της λίμνης και του Νησιού σε παράγοντα τουριστικής
ανάπτυξης
Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου
στο ΔΣ.
Ορισμός Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Λιμναίων Θεμάτων
για στενή συνεργασία με τον Φορέα.
Αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τις οικονομικές δραστηριότητες στη λίμνη και
δημιουργία Λιμναίου Ταμείου. Διεκδίκηση ίδρυσης Υπολιμεναρχείου Παμβώτιδας
Προγραμματικές συμβάσεις και τεχνική υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης
Παμβώτιδας Ιωαννίνων
Δυνατότητα ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με την κατασκευή λιμανιών (πέρα από Μώλο
και Νησί), με Πέραμα, Λογγάδες, ευρύτερη περιοχή Ντραμπάτοβας, Κατσικά και
Καστρίτσας.
Συνεργασία με την Πολιτεία για την οριστικοποίηση του Π.Δ. Προστασίας Παμβώτιδας
με παράλληλη εκπόνηση της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης. Το ΠΔ προστασίας
της Παμβώτιδας θα αποτελεί τον καταστατικό χάρτη που θα θέτει αυστηρούς όρους
και κανόνες προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας σε ένα ευπαθές
οικοσύστημα όπως είναι η Λίμνη μας.
Θέσπιση κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του απαρχαιωμένου στόλου των
πλοιαρίων.
Διαχείριση Στάθμης Παμβώτιδας. Χαμήλωμα της στάθμης τους πρώτους χειμερινούς
μήνες θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας του νερού μειώνοντας τον χρόνο
ανανέωσης των υδάτων, και θα βοηθήσει στη φυσική επαναλειτουργία των πηγών.
Δημιουργία μονάδων καθίζησης στο δίκτυο ομβρίων που συγκεντρώνουν βαρέα
μέταλλα, έλαια και υδρογονάνθρακες, πριν αυτά καταλήξουν στη λίμνη.
Εμπλουτισμός της λίμνης με τα πηγαία νερά με αποκατάσταση φυσικής επικοινωνίας
πηγών Σεντινίκου και Αμφιθέας με Παμβώτιδα. Θα ακολουθήσει η οριστική
απομάκρυνση επιχωματώσεων και μπαζωμάτων και η διαχείριση του καλαμιώνα με
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Απαιτείται απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή
εκτάσεων που στο μεγαλύτερο μέρος τους και σήμερα βρίσκονται κάτω από το νερό.
Μικρή έκταση με πηγαία νερά θα διαμορφωθεί κατάλληλα για κολύμβηση και
αναψυχή, διαχωρισμένη από την κύρια υδάτινη επιφάνεια με κατάλληλη
αρχιτεκτονική διαμόρφωση ώστε οι επισκέπτες να έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται
μέσα στη λίμνη.
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•

•

•

•
•
•

Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων στις περιοχές των τάφρων
εισροής. Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται το Περιβαλλοντικό Πάρκο Παμβώτιδας
στον Κατσικά, το οποίο θα λειτουργήσει σαν μεγάλος φυσικός χώρος αναψυχής για
τους κατοίκους της αστικής περιοχής των Ιωαννίνων και επαφής με την άγρια πανίδα.
Θα περιλαμβάνει λιμάνι, ενυδρείο, κέντρο πληροφόρησης, αναψυκτήριο,
ανακατασκευή παραδοσιακού νερόμυλου Μπενίκοβας, για την προσέλκυση
επισκεπτών και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό και με τον
προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο Καστρίτας και τη Μονή Καστρίτσας.
Χωροθέτηση στίβου για κωπηλατοδρόμιο - κανό - θαλάσσιο σκι, στην περιοχή
Λαψίστας, μαζί με τις απαραίτητες υποδομές κερκίδων, γραφείων, αποθήκευσης
λέμβων και σκαφών, αποδυτηρίων, πύργων παρακολούθησης, αναψυκτηρίου,
πάρκινκ. Η τροφοδοσία με νερό θα γίνεται από τις πηγές της Τούμπας ή του
Κρυονερίου επαναφέροντας μερικώς τον υγροτοπικό χαρακτήρα της Λαψίστας. Η
σύνδεση του στίβου μέσω ποδηλατοδρόμων τόσο με την πόλη των Ιωαννίνων όσο και
τα χωριά του κάμπου της Λαψίστας θα αναδείξει ολόκληρη την περιοχή.
Ειδική πρόνοια για το νησάκι. Θεωρούμε ότι το νησάκι μπορεί να μετατραπεί σε ένα
μεγάλο, ανοιχτό, ζωντανό μουσείο - θεματικό πάρκο, αυτό που στην διεθνή
βιβλιογραφία αναφέρεται ως «open air museum - park».
Εκπόνηση μελέτης ενιαίας ανάπλασης των προσόψεων και των στεγών των κτηρίων.
Επέκταση του ωραρίου κίνησης των καραβιών ώστε να καταστεί το Νησί
αναπόσπαστο τμήμα της πόλης.
Ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.

17

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Η Δημοτική Αρχή που εμείς θα δημιουργήσουμε, δεν θα ασχοληθεί μόνο με τα έργα που
έχουν ορίζοντα υλοποίησης την τρέχουσα 4/ετία, αλλά θα φροντίσει να θέσει τα θεμέλια και
για έργα που χρειάζονται βάθος χρόνου και μεγάλα χρηματικά ποσά για να υλοποιηθούν.
Είναι έργα που καμία μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή δεν τόλμησε να αναφέρει ή να ξεκινήσει.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ:
Το κυριότερο έργο που θα πρέπει να υλοποιηθεί στα Γιάννενα, είναι ο καθαρισμός της Λίμνης
μας. Είναι ένα έργο πολυετές και ακριβό, όμως θα πρέπει να γίνει η αρχή, να βρεθούν οι
πηγές Χρηματοδότησης και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.
ΤΡΑΜ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ PARKING, ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι οι πιο ανθρώπινες συνθήκες μεταφοράς, περπατήματος
και εξυπηρέτησης επιτυγχάνονται όταν το λειτουργικό κέντρο της πόλης είναι
πεζοδρομημένο ενώ υπάρχουν επίγεια μέσα σταθερής τροχιάς που το διασχίζουν και
εξυπηρετούν τους πολίτες για μεγαλύτερες των 500 - 800 μέτρων αποστάσεις. Το
προτεινόμενο μέσο σταθερής τροχιάς είναι το Τραμ ULR ενώ το δίκτυο αυτό θα εξυπηρετηθεί
με αποκεντρωμένα parking, περιφερειακά της πόλης.
ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ.
Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη χωρίς δυνατότητα διαμπερών κινήσεων και με λίγους και στενούς
διαμήκεις δρόμους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η είσοδος και η έξοδος των αυτοκινήτων στην
πόλη να είναι προβληματική με αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης.
Η λύση σε αυτό είναι η πρόταση της παράταξης μας για 3 σήραγγες, δύο διπλής κατεύθυνσης
και μια μονής κατεύθυνσης (έξοδος).
Προτείνουμε λοιπόν να γίνουν 2 σήραγγες διπλής κατεύθυνσης η πρώτη από την αρχή της
οδού Μακρυγιάννη, κάτω από το αισθητικό δάσος και με έξοδο στην παράκαμψη της πόλης,
η δεύτερη από την Αγία Τριάδα (Εβραϊκό νεκροταφείο), κάτω από το αισθητικό δάσος και με
έξοδο στην παράκαμψη της πόλης.
Η σήραγγα μονής κατεύθυνσης (μόνο έξοδος) μπορεί να γίνει από την πλατεία Ομήρου, κάτω
από το αισθητικό δάσος και με έξοδο στην παράκαμψη της πόλης, την οποία θεωρούμε ότι
πρέπει να αναβαθμιστεί σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης με νησίδα. (Εύκολο πια, μιας και
έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις). Το συνολικό μήκος κάθε σήραγγας είναι περίπου 1000 μέτρα
με Κόστος γύρω στα 12 εκατ. Ευρώ η κάθε μία.
Το συνολικό οικονομικό Κόστος μαζί με κόμβους σύνδεσης κλπ., θα ανέλθει στα 70
εκατομμύρια ευρώ και θεωρούμε ότι θα απαλλάξει για πάντα τα Ιωάννινα από το
κυκλοφοριακό φορτίο.
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ.
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