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Το ΝΠΔΔ Δήμου Ηγουμενίτσας με την επωνυμία «Προσχολική Αγωγή, 
Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» (με την 
διακριτική ονομασία Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.) προήλθε μετά την συγχώνευση των 
19 συνολικά ΝΠΔΔ.  

Ανάλαβε, ως διάδοχος φορέας, την υλοποίηση των δράσεων όλων 
των συγχωνευμένων ΝΠΔΔ (παιδικοί σταθμοί – ΚΑΠΗ – γήπεδα – 
φιλαρμονική) καθώς και των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και 
κοινωνικής μέριμνας των Κοινωφελών Επιχειρήσεων. Το έτος 2020 το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» μεταφέρθηκε επίσημα στον Δήμο 
Ηγουμενίτσας. 

Το ΝΠΔΔ έχει καταφέρει με σωστή διαχείριση να είναι οικονομικά 
αξιόπιστο και εύρωστο. Απασχολεί στο σύνολο του 100 άτομα 
προσωπικό (με σχέση Δημοσίου Δικαίου, Ιδαχ ή Ιδοχ). 

 Οι υπηρεσίες του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» του Δήμου Ηγουμενίτσας 
περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε 
ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου: 

• Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

• Β. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

• Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

• Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

Αναλυτικότερα: 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 Σημαντικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα σε άλλες:  
1. Ένταξη του ΠΑΚΠΠΟ ως δικαιούχος στην πράξη «Κέντρα 

ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου 
Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ 5001340 στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Πράξη που χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υλοποίηση όλων των 
ενεργειών για την παράταση της εγκεκριμένης πράξης «Κέντρα 
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Ηγουμενίτσας» 
καθώς και την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών 
για την ομαλή χρηματοδότηση της πράξης ΚΗΦΗ Δήμου 
Ηγουμενίτσας μέσω του ΠΔΕ.  

2. Υλοποίηση όλων των ενεργειών συμμετοχής του ΝΠΔΔ στο 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 
προσέγγιση CLLD/LEADER» με συγχρηματοδότηση από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α., (κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2998829)» - ΣΑ 082/1 και 
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με κωδικό αριθμό έργου 2017ΣΕ08210000 (κωδ. ΟΠΣΑΑ του 
έργου: 0011050247) και ειδικότερα της Πράξης με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011050247). Την υλοποίηση 
όλων των απαραίτητων ενεργειών για την διενέργεια διαγωνισμού 
της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ». 

3. Διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με την συμμετοχή 
του ΝΠ στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση 
του αιτήματος με την αριθμ.πρωτ.44089/10-6-2019 απόφαση 
ΥΠΕΣ για την ένταξη στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των 
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 99/2017» της παρακάτω Πράξης: «Έργο προσαρμογής 
λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του 
(Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 543.458,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το Ν.Π.Δ.Δ 
«Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμού» 
(Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) Δήμου Ηγουμενίτσας» & ισχύς της απόφασης μέχρι 
την 31-12-2022.  

4. ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ , 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «Έργο 
προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017»,με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 00552017ΣΕ05500005. Υλοποίηση 
σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας 
όλων των ενεργειών διενέργειας διαγωνισμού του έργου, 
υπογραφή της σύμβασης με το ανάδοχο και υλοποίηση ενεργειών 
εξέλιξης του έργου.  

5. Υλοποίηση όλων των ενεργειών συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την 
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές 
του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» στα πλαίσια υλοποίησης της 
πράξης: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, 
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βρεφονηπιακών σταθμών του (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) Δήμου 
Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», 
τριών υποέργων : 1-2 & 9, μετά την με αριθμό 66/2019 μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

6. Υλοποίηση όλων των ενεργειών ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για 
την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές 
του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017: Υποέργο 4/Παιδικός Σταθμός 
Μαργαριτίου, Υποέργο 5/ Παιδικός Σταθμός Πέρδικας, 
Υποέργο 8/Παιδικός Σταθμός Παραποτάμου, Υποέργο 
11/Παιδικός Σταθμός Νέας Σελεύκειας στα πλαίσια υλοποίησης 
της πράξης: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, 
βρεφονηπιακών σταθμών του (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) Δήμου 
Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017». 

7. Διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με τη συμμετοχή 
του Νομικού Προσώπου στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το 
πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 
ζωής» (ΕΣΠΑ) σχολικού έτους 2019-2020 με τη συμμετοχή των 
Παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών και τελική έγκριση σύνολο 
190 νηπίων & βρεφών, για το σχολικό έτος 2020-2021 τελική 
έγκριση σύνολο 211 νηπίων & βρεφών και για το σχολικό έτος 
2021-2022 τελική έγκριση σύνολο 210 νηπίων & βρεφών. 

 
 
Β. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 
Το έτος 2019 λειτούργησαν 11 Δημοτικοί Παιδικοί & βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί. Δημιουργήθηκαν επιπλέον δύο (2) βρεφικά τμήματα με 
σύνολο βρεφικών τμημάτων πέντε (5) εντός των ήδη λειτουργούντων 
παιδικών σταθμών, στελεχωμένοι από εξειδικευμένο προσωπικό των 
ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων, Μαγείρων και Καθαριστριών. 

Κατά το έτος 2019 το ΠΑΚΠΠΟ φιλοξένησε 310 νήπια & βρέφη - εκ 
των όποιων 190 ενταγμένα στο ΕΣΠΑ - και όλες οι αιτήσεις για την 
εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς τακτοποιήθηκαν έτσι ώστε κανένα 
νήπιο δεν παρέμεινε εκτός εκπαίδευσης. 

Το ΠΑΚΠΠΟ με επιτυχία υλοποίησε τη Δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) το οποίο απάλλαξε 
πλήρως τις ωφελούμενες μητέρες από οποιαδήποτε οικονομική 
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συμμετοχή και μέσω του προγράμματος αυτού έγιναν νέες 
προσλήψεις. 

Με οργανωμένη ιεράρχηση των αναγκών, με τη σωστή αξιοποίηση 
των πόρων (τακτική επιχορήγηση, εθνικοί πόροι, ΕΣΠΑ- ΥΠΕΣ), το 
Νομικό Πρόσωπο κατάφερε να προχωρήσει σε : 

• Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των κτιρίων των 
Παιδικών Σταθμών σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς 
χώρους  

• Προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικού για την 
λειτουργία των σταθμών. 

• Διαμόρφωση των αύλειων χώρων.  

• Πραγματοποιήθηκαν συνεχείς απολυμάνσεις και μυοκτονίες 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων και αυλαίων 
χώρων. 

• Παιδιατρική κάλυψη των νηπίων. 

• Υλοποίηση πρακτικής άσκησης από το τμήμα προσχολικής 
αγωγής των Τ.Ε.Ι. και από το ΙΕΚ στους παιδικούς σταθμούς. 

 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Λόγω της πανδημίας που έπληξε την χώρα οι παιδικοί και 
βρεφονηπιακοί σταθμοί τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας. 
Λειτούργησαν κατά περιόδους σύμφωνα με τις εκάστοτε ΚΥΑ που 
εκδόθηκαν, τηρώντας πάντα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του 
ΕΟΔΔΥ. Οπότε δεν εισπράχτηκαν τροφεία κατά την περίοδο των 
μέτρων της πανδημίας. 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

Από την 17-5-2021 λειτουργούν κανονικά σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ΚΥΑ . 
 
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΚΑΠΗ 
 Τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας, με 5 (πέντε) συνολικά 
παραρτήματα, ανέστειλαν τη λειτουργία τους από τις 9 Μαρτίου 2020 
έως και τις 30 Αυγούστου 2021 οπότε και ξεκίνησε υπό προϋποθέσεις 
η λειτουργία τους. Το δε προσωπικό για αυτό το διάστημα είχε 
μεταφερθεί για τις ανάγκες του διευρυμένου προγράμματος «Βοήθεια 
στο σπίτι» στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την 
εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών 23/18659/17.3.2020 και κατόπιν 
των σχετικών αποφάσεων Δημάρχου. Από τις 1-9-2021 τα ΚΑΠΗ 
παρέχουν υπηρεσίες σε πλήρως εμβολιασμένους δημότες άνω των 60 



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΚΠΠΟ από 9/2019 -2020-2021 

 

 5 

ετών. Στο δε παράρτημα της Ηγουμενίτσας λειτουργεί τμήμα 
θεραπευτικής γυμναστικής και συμβουλευτικός σταθμός άνοιας. Όλες 
οι υπηρεσίες παρέχονται πλέον κανονικά από το πλήρως 
εμβολιασμένο προσωπικό. Εισπράχθηκαν ως συνδρομές 2019-
2021 το ποσό των 3.045,00 ευρώ και από τη λειτουργία των 
καντινών από το Σεπτέμβριο του 2019 και έως την αναστολή της 
λειτουργίας των ΚΑΠΗ λόγω του covid-19 το ποσό των 1.274,00 
ευρώ. 

Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε 730 μέλη (569 οικονομικά 
τακτοποιημένα) των παραρτημάτων ΚΑΠΗ είναι ενδεικτικά: 

• μετρήσεις σακχάρου  

• μετρήσεις αρτηριακής πίεσης  

• συνταγογραφήσεις βιβλιαρίων 

• ενεσοθεραπείες  

• Πρόγραμμα θεραπευτικής γυμναστικής 2 φορές την εβδομάδα 

• Πρόγραμμα εργοθεραπείας 1 φορά την εβδομάδα 
 

Κ.Η.Φ.Η 
Οι δύο(2) δομές ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ και ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ από τις 9 
Νοεμβρίου 2020 ήταν σε αναστολή λόγω του covid-19, το προσωπικό 
είχε μεταφερθεί με απόφαση δημάρχου στο δήμο για τις ανάγκες του 
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Συνέχισε όμως μέσα από αυτή τη 
δομή να εξυπηρετεί καθημερινά του ωφελούμενους των δύο 
προγραμμάτων ανελλιπώς όσων αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και καθημερινά, λαμβάνοντας όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας. Τα δε 
λειτουργικά έξοδα για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων 
καλύφθηκαν από το Δήμο έως και την άρση των μέτρων περί 
αναστολής της λειτουργίας τους (17-5-2021). Έκτοτε επανήλθε το 
προσωπικό στις 2 δομές και συνεχίζεται η λειτουργία τους κατά το 
συνήθη τρόπο. Συνολικά προσφέρθηκαν υπηρεσίες σε 50 
ωφελούμενους με :  

• Νοσηλευτική –Ιατρική φροντίδα 

• Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης 

• Ατομική υγιεινή 

• Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 

• Υπηρεσία μετακίνησης των φιλοξενούμενων από και προς τα 
ΚΗΦΗ 

• Σίτιση των ωφελούμενων 
 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
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 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» το 2020 μεταφέρθηκε στην 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας με εννέα (9) Δομές, 
παρέχει κατ΄οίκον φροντίδα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ.  
Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν το 2019 σε 400 ωφελούμενους είναι 
ενδεικτικά: 

• Μέτρηση γλυκόζης 

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης  

• Συνταγογραφήσεις βιβλιαρίων 

• Καθαριότητα εσωτερικών χώρων 

• Συμβουλευτική– ψυχολογική υποστήριξη 

• Σίτιση ωφελούμενων σε συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς 
και τα ΚΗΦΗ 

 
 
Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

• Το Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. του Δήμου 
Ηγουμενίτσας οργανώνει και πραγματοποιεί όλες τις μεγάλες 
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας, τα 
Χριστούγεννα του 2019 πραγματοποίησε δράσεις για τα παιδιά 
στην κεντρική πλατεία με παιχνίδια, μίνι λούνα παρκ και 
κεράσματα για όλους τους πολίτες. Για την περίοδο 2020 - 2021 
δεν μπόρεσε να παρουσιάσει κάποιες εκδηλώσεις-δράσεις 
(παρόλο που είχε γίνει ανάλογη προετοιμασία) στο Δήμο μας 
λόγω των εκτάκτων μέτρων της πανδημίας του covid-19 που 
επιβλήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο. 

 

• Ωστόσο η Φιλαρμονική του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. του Δήμου 
Ηγουμενίτσας λειτούργησε σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα καθώς επίσης και με διαδικτυακά μαθήματα. 
Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, το διάστημα 14-16 
Φεβρουαρίου 2020 εκπροσωπώντας επάξια τον Δήμο μας. 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

• Πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα Άθληση & Γυναίκα έτους 
2019-2020 με την πρόσληψη ενός (1) Καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής για τη λειτουργία (5) εβδομαδιαίων τμημάτων (1 πρωινό 
και 4 απογευματινών) στην Ηγουμενίτσα καθώς και στον 
Παραπόταμο για τη λειτουργία (2) εβδομαδιαίων τμημάτων 
(διεκόπησαν όμως λόγω της πανδημίας του covid-19). 
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• Κατά την έναρξη των πρωταθλημάτων του έτους 2019 - 2020 
παραχωρήθηκαν σε όλες τις ομάδες όλων των αθλημάτων και 
φορείς τα γήπεδα για τους αγώνες και τις προπονήσεις τους, 
όμως διεκόπησαν κι εδώ οι διαδικασίες λόγω της πανδημίας. 

• Το έτος 2020 και 2021 συνεχίζονταν οι περιορισμοί και έτσι 
είχαμε αναβολές και ακυρώσεις των πρωταθλημάτων.  

• Οι μόνες αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με 
επιτυχία ήταν οι δύο (2) αγώνες τριάθλου, το «IL PORTO 
TRIATHLON» στις 6 Οκτωβρίου 2019 που διοργάνωσε ο 
αθλητικός σύλλογος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στην πόλη της Ηγουμενίτσας και το «IONIAN 
SEA TRI»στις 6 Ιουνίου 2021 στην πόλη της Πλαταριάς.  

• Επίσης ο 4ος ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου 2019 στην πόλη της Ηγουμενίτσας 
με τη συμμετοχή 500 αθλητών στις κατηγορίες 5 και 10 χλμ, 300 
παιδιών Δημοτικού στα 1000 μέτρα και 20 ατόμων από το ΚΔΑΠ 
ΑΜΕΑ «Το εργαστήρι». 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και 
συντήρησης στους χώρους άθλησης του Δήμου μας όπως για 
παράδειγμα στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας, τα γηπεδάκια της 
οδού Γράμμου, την στέγη αποδυτηρίων του γηπέδου στη Νέα 
Σελεύκεια κ.α για την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων και αγώνων 
των σωματείων και ομάδων μας.  
  
Ολοκληρώνονταν τον απολογισμό των πεπραγμένων του Νομικού 
Προσώπου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΠΑΚΠΠΟ αλλά και το προσωπικό μας, που στήριξαν 
κάθε προσπάθεια σε μία τόσο δύσκολη περίοδο όπως αυτή που 
διανύσαμε ώστε να σταθούμε όλοι επάξια στο ύψος των περιστάσεων.  

Ευελπιστώντας ότι οι δύσκολες μέρες των περιορισμών έχουν 
παρέλθει, συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις να εργαζόμαστε 
προκειμένου να καλύψουμε το πολιτιστικό, αθλητικό και όχι μόνο κενό 
που δημιουργήθηκε από τη διακοπή των αθλητικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας.  

Πάντα μαζί και συνοδοιπόροι με τον Δήμο Ηγουμενίτσας, τους φορείς 
και τους συλλόγους του τόπου μας, εργαζόμαστε για τη νέα εποχή που 
ανοίγεται. 

Σας ευχαριστώ. 


