ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκφ 16εο/2022, έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηελ Γεπηέξα 30 ηνπ κελφο Μαΐνπ 2022, κε ηειεδηάζθεςε
κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αρηζ. Απόθαζες 93-16/30-05-2022
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ
πξνζιεθζεί ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID 19.
ήκεξα, εκέξα Γεπηέξα 30 ηνπ κελφο Μαΐνπ 2022 θαη ψξα 15:00 κ.κ. ζπλήιζαλ ζε
έθηαθηε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr, ηα
κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξχρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζψο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειψζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθψλ
πκβνχισλ, θαηφπηλ ηεο ππ΄ αξηζ. πξση. νηθ.42795/42/26-05-2022 πξφζθιεζεο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζχκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα απφθαζε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ
Ν.3852/2010 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ :
1. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξφεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξφεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ηνπ Νηθνιάνπ, Γξακκαηέαο Π..
4. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
5. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
7. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή
8. Ακαιία - Διέλε Αλδξηψηε – θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
10. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
12. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε
13. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
14. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
15. Θεφδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
16. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ
17. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ
18. Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
19. Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
20. Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε
21. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
22. Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε
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23. Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
24. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
25. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
26. Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ– Δπαγγέινπ
27. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
28. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
29. Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη:
1. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε
2. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
3. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
4. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
5. Κπξηάθνο ηακνχιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
6. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
7. ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ
8. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
9. Υαξάιακπνο Βπζνχιθαο ηνπ σηεξίνπ
10. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ – Νηθνιάνπ
11. Μαπξνδνχκεο ππξίδσλ ηνπ Παλαγηψηε
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ βξέζεθαλ παξφληεο είθνζη ελλέα (29) θαη ν Πξφεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρφδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνχινπ.
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη,
θ.θ. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε, Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ,
Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ θαη Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο.
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5νπ Δ.Ζ.Γ. Φεθίζκαηνο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθφο
χκβνπινο θαη Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο &
Υσξνηαμίαο θ. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ.
--------Παξάιεηςε----------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ην ζέκα πνπ
θαηαηέζεθε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζψκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
ζπδήηεζή ηνπ:
1ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ
πξνζιεθζεί ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID 19.
Εηζεγήηρηα : Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨, θ.
Αιεμάλδξα Μπαινχ.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα Νεζηά» θ. Θεφδσξνο
Γαιηαηζάηνο, εηζήγαγε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθή κε ηελ έθδνζε
ςεθίζκαηνο γηα ηελ ζηήξημε ζην ΥΑΜΟΓΔΛΟ ηνπ ΠΑΗΓΗΟΤ.
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Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζψκα απνθάζηζε σο εμήο:
Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ςήθηζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ έθηαθηε
ζπλεδξίαζε σο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχιηνπ, Γεπηέξα 30 Μαΐνπ 2022.


Γηα ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο ζε φηη αθνξά ηελ ζηήξημε ζην ΥΑΜΟΓΔΛΟ ηνπ
ΠΑΗΓΗΟΤ, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν πξνο ςήθηζε ε ζπδήηεζή ηνπ θαη ην
ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηελ ζπδήηεζε θαη έθδνζε ηνπ ςεθίζκαηνο ζην
ηέινο ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ.

-------Παξάιεηςε----------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
θ. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 1ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηίηιν: Παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ
ππαιιήισλ πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ιφγσ ηεο
παλδεκίαο COVID 19.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ε επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε
Ηφλησλ Νήζσλ», θ. Αιεμάλδξα Μπαινχ εηζεγήζεθε ηα θάησζη :
Ζ Πεξηθέξεηα θαη φινη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη γλσξίδνπλ ην δήηεκα πνπ αθνξά
ηνπο ππάιιεινπο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. πνπ πξνζειήθζεζαλ ζην πιαίζην
ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID - 19 θαη πνπ νη ζπκβάζεηο ηνπο ιήγνπλ
ηηο 31 Μαΐνπ 2022. Φπζηθά είλαη έλα επξχηεξν ζέκα θαη απνηειεί ηεξάζηην πξφβιεκα
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δνπιεχνπλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη πνπ απηέο ιήγνπλ
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα παγησκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά. ΄Οινη μέξνπκε
φηη πξφθεηηαη γηα κηα θαζαξή νκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζαλ παξάηαμε ε «Λατθή
πζπείξσζε Ηφλησλ Νήζσλ» έρεη θαηαδηθάζεη θαη δηαθσλήζεη.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Αξρή θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε
ζηήξημεο ζην αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα λα παξαηαζνχλ νη ζπκβάζεηο ηνπο θαη λα
κελ ιήμνπλ ηηο 31 Μαΐνπ 2022. Γλσξίδνπκε επίζεο φινη φηη :
α. Ο COVID - 19 δελ έρεη ιήμεη, απιά ιφγσ ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ έρεη θαιπθζεί.
β. Οη εξγαδφκελνη απηνί, αμηνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ πάγησλ θαη δηαξθψλ
αλαγθψλ θαη έρνπλ πξνζθέξεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ θαζνξηζηηθή βνήζεηα
ζε φινπο ηνπο ηνκείο εξγαζίαο, εμαηηίαο θαη γηα ησλ ηεξάζηησλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ
ιφγσ ησλ ειιείςεσλ θαη ηεο ηξαγηθήο ππνζηειέρσζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο
Πεξηθέξεηαο. Απηνί νη εξγαδφκελνη θξαηνχλ ηηο ππεξεζίεο φξζηεο.
Σέινο, νη ππάιιεινη απηνί έρνπλ απνθηήζεη ηεξάζηηα εκπεηξία θαη πξνζθνξά
αλαγθαίσλ ππεξεζίσλ, βνεζνχλ ζην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηάο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη θαη΄ επέθηαζε εμππεξέηεζε ησλ πνιίηεο ζε έξγα, ζε πγεηνλνκηθέο
αλάγθεο θαη ζε πνιιά άιια.
Σν ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηεο Υψξαο, έρεη ηαρζεί
ππνζηεξηθηηθά ζην αίηεκα παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ππαιιήισλ, ην ίδην θαη ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ νθείιεη θαη πξέπεη λα πξάμεη.
Οθείινπκε λα ζηαζνχκε ππνζηεξηθηηθά ζην αίηεκα παξάηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ησλ α΄ θαη β΄ βαζκνχ Ο.Σ.Α . .
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-------Παξάιεηςε----------ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ε επηθεθαιήο
ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηφλησλ Νήζσλ», θ. Αιεμάλδξα Μπαινχ.
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο νη
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη.
Απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή, ν Υσξηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Κέξθπξαο, θ. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ππνγξάκκηζε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπδεηεζεί πεξαηηέξσ ην ζέκα, νη εξγαδφκελνη απηνί εμππεξεηνχλ πάγηεο θαη δηαξθείο
αλάγθεο, ε παλδεκία είλαη αθφκα παξνχζα θαη επηζπκία ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ε
παξακνλή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη απνιπηά ρξήζηκνη θαη
αλαγθαίνη γηα ηηο Τπεξεζίεο καο.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α.Α. γηα ηα Ηφληα Νεζηά¨, πεξηθεξεηαθφο
ζχκβνπινο θ. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο, δήισζε φηη ην δήηεκα πξέπεη λα ην δνχλ ζην
ζχλνιφ ηνπ, πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ζζελαξά ζέζεηο εξγαζίαο
κφληκεο θαη ζηαζεξέο θαη βεβαίσο ε παξάηαμε ηνπ ζηεξίδεη απφιπηα ην δίθαην θαη
ζσζηφ αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ
παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο.
Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Ηφληνο πκκαρία», θ. Υξήζηνο –
Ζξαθιήο θνχξηεο, δήισζε κε ηελ ζεηξά ηνπ φηη ζπκθσλνχλ κε ην αίηεκα ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα λα
νδεγεζνχκε ζε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία», θ. Αιέμαλδξνο
Αιεμάθεο, δήισζε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο παξάηαμεο ηνπ θαη ηελ
ζπκθσλία ηνπ ζην αίηεκα παξάηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηφληζε ην κεγάιν
πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Διιεληθή Απγή γηα ην Ηφλην», θ. Ησάλλεο Ατβαηίδεο,
δήισζε φηη βξίζθνληαη ζην πιεπξφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπκθσλνχλ κε ηελ
παξακνλή ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο.
ην ζχλνιφ ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ, ζηέθεηαη ππνζηεξηθηηθά
ζην αίηεκα ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ, κε ην νπνίν δεηνχλ ηελ παξάηαζε ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ ιήγνπλ θαη ηεξνχλ εληαίν κέησπν θαη θαηαιήγνπλ νκφθσλα ζηελ
αθφινπζε απφθαζε.

-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε νκφθσλα ηα θάησζη :
Δλφςεη ηεο ιήμεο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνζιήθζεθαλ ιφγσ
COVID, ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην εθηηκά φηη ε εξγαζία ηνπο ηελ πεξίνδν πνπ
ζχλαςαλ ζχκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
παλδεκίαο Covid-19, ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο νη ππεξεζίεο καο, θαζψο ηα θελά πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ρξφληα ππνζηειέρσζε είλαη πνιχ κεγάια.
4

Γηα άιιε κηα θνξά επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε θάιπςεο ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο κε πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο αθνχ νη εξγαδφκελνη
απηνί θαιχπηνπλ, πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη έρνπλ απνθηήζεη κεγάιε
εξγαζηαθή εκπεηξία.
Μέρξηο φηνπ επηιπζεί νξηζηηθά ην δήηεκα ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξεί
αλαγθαίν ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. ε απηφ ην πιαίζην ζα ζηαζεί θαη ζε πηζαλέο λνκηθέο
δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ.
--------Παξάιεηςε----------Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε απμ. αξηζκφ 93-16/30-05-2022
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γρακκαηέας Π..

Νηθόιαος Μοσδαθίηες

Οισκπία (Οιίβηα) Καρδαθάρε
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