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ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Την ώρα που το Eurogroup συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την ώρα που ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας συναντά τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αξιοποιώντας τις
σύγχρονες τεχνολογίες της εξ αποστάσεως «επαφής», στην Ήπειρο φαίνεται πως δεν έχει
φτάσει ακόμα η ψηφιακή εποχή.

Η Ήπειρος επί κ. Καχριμάνη βρίσκεται ακόμα στην εποχή του Χαλκού ή του Σιδήρου...

Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η παράταξη του Σπύρου Ριζόπουλου, «Ορίζοντες Ηπείρου»
και συνεχίζει:

To λέμε αυτό με μεγάλη απογοήτευση διότι είκοσι και πλέον θεσμικοί παράγοντες της
Ηπείρου, από το χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
πρώτου και δεύτερου βαθμού, ανάμεσα του και πολλοί γιατροί (!!!), συγκεντρώθηκαν την
Τρίτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για να
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εκτιμήσουν την κατάσταση και την πορεία διάδοσης του κορωνοϊού στην περιοχή μας και
για να... απευθύνουν έκκληση στους πολίτες «να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των
επιστημόνων, με πρώτη και βασικότερη να παραμείνουν στα σπίτια τους» (σύμφωνα με το
δελτίο τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου) (!).

Εάν η κοινή λογική καταστρατηγήθηκε χθες με την απερίγραπτη αυτή επιλογή είναι
σημαντικό να τονίσουμε με την παρούσα ανακοίνωση Ορίζοντες Ηπείρου ότι δεν συνιστά
θέμα επιλογής ή άποψης το να χρησιμοποιήσει σε συνθήκες και υπό καθεστώς κορωνοϊού,
ένας φορέας του δημοσίου όπως η Περιφέρεια Ηπείρου, τις νέες τεχνολογίες... Είναι
υποχρέωση.

Βάσει της ΚΥΑ-429/12.03.2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ850/13-3-2020, οι φορείς του
δημοσίου καλούνται από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, να
πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις μέσω της πλατφόρμας «e:Presence.gov.gr».

Με νέο διευκρινιστικό σημείωμα του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις 16-3-2020,
ορίζεται πως σε κάθε φορέα θα πρέπει να οριστεί συντονιστής τηλεδιασκέψεων.

Έχει υπόψη της τις εν λόγω επίσημες, κρατικές αποφάσεις η Περιφερειακή Αρχή; Και αν,
γιατί δεν τηρεί τα προβλεπόμενα αλλά αντίθετα συνεχίζει να λειτουργεί ως σε κανονικές
συνθήκες;

Είναι οδυνηρό να παρακολουθούμε κάθε μέρα την Ήπειρο να μένει πίσω από την υπόλοιπη
Ελλάδα ακόμα και σε εποχές κρίσεις γιατί είναι καταδικασμένη στην μικρή διασκελιά του
Περιφερειάρχη της.
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