
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/4-5-2015

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 4η 
του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, αποτελούμενη από 
τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, περιφερειακούς συμβούλους: 
Πρόεδρος: Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.

Τακτικά
1. Αντιγόνη Φίλη-Πασχάλη 
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Σταυρούλα Τσιάρα
4. Βασίλειος Χουλιάρας
5. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
6. Χρήστος Γούσης
7. Μιχαήλ Σπυρέλης
8. Δημήτριος Βαρέλης
9. Κων/νος Μπασιούκας
10. Κων/νος Γκούντας
11. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
12. Γεώργιος Ζάκας
13. Δημήτριος Χαμπίμπης
14. Βασίλειος Ζιώβας

Αναπληρωματικά
1. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα
2. Βασίλειος Γοργόλης
3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα
5. Μιχαήλ Μπάγιας
6. Περικλής Βασιλάκης
7. Βασίλειος Παπαχρήστου 
8. Αλκιβιάδης Λάμπρου
9. Σπυρίδων Πάικας
10. Παναγιώτης Πάντος
11. Βασίλειος Τσίκαρης
12. Γεώργιος Ζάψας
13. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης
14. Όλγα Τσουμάνη

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με  αριθ.πρωτ.οικ. 
45986/1436/27-4-2015 Πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  προκειμένου  να  συζητήσουν  και  να 
αποφασίσουν για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης
2. Έκφραση γνώμης σχετικά με αιτήματα πωλητών υπαίθριου εμπορίου 
3. Προώθηση της ιδέας της αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος ως 
μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Συντονισμός πανηπειρωτικής καμπάνιας 
4. α) Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε υλοτόμους και δασεργάτες για το ασφαλές 
εργασιακό περιβάλλον και την παροχή πρώτων βοηθειών. Ενημέρωση για συνταξιοδοτικά 
θέματα του κλάδου. β) Χορήγηση αδειών επαγγελματικών αυτοκινήτων σε υλοτόμους και 
δασεργάτες  
5. Μείωση διοδίων στην Εγνατία οδό για μετακινούμενους υπαλλήλους κ.λ.π.
6. Συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στη  διοργάνωση  του  1ου Αθλητικού  Φεστιβάλ 
Ιωαννίνων

Σημειώνεται  ότι  η  ανακοίνωση  για  την  παρούσα  συνεδρίαση,  με  βάση  την  παραπάνω 
πρόσκληση του Προέδρου της,  εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των 
Περιφερειακών  Ενοτήτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  της 
(www.php.gov.gr).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα (αν.)
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
7. Γεώργιος Ζάκας
8. Δημήτριος Χαμπίμπης
9. Βασίλειος Ζιώβας

http://www.php.gov.gr/
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Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και: 
1. Ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελος Βαγενάς.
2. Ο  κ.  Λάππας,  Πρόεδρος  του  Πανηπειρωτικού  Σωματείου  μικροπωλητών  –  πλανόδιων 
μικροπωλητών «Η πρόοδος».
3. Ο κ. Νικόλαος Τζίμας, εκπρόσωπος συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών Ν. Ιωαννίνων.
4. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ Βασιλική Συγκούνα.
5. Ο  υπάλληλος  της  Δ/νσης  Μεταφορών  &  Επικοινωνιών  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων  κ.  Σωτήριος 
Λώλης.
6. Ο κ. Θεόφιλος Σπανός, εκπρόσωπος των εργαζομένων στους δασικούς συνεταιρισμούς του Ν. 
Ιωαννίνων.
7. Ο Δ/ντης της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων κ. Νικόλαος Κολιός.
8. Η κ. Πατρούλα Νταλάκου, εκπρόσωπος του Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού Πάρκου Ιωαννίνων.
9. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Σιμόπουλος.
10. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Κατέρης.

Διαπιστώθηκε  η  απαρτία  της  Επιτροπής  και  από  τον  Πρόεδρο  κηρύχθηκε  η  έναρξη  της 
συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, αποφασίστηκε ομόφωνα και η 
ένταξη εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος:

Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των τυροκόμων της Ηπείρου
Σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  έγινε  ενημέρωση  και  επικυρώθηκαν  τα  πρακτικά  της 

προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις  9-12-2014.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/4-5-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 4η 
του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.45986/1436/27-4-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα (αν.)
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
7. Γεώργιος Ζάκας
8. Δημήτριος Χαμπίμπης
9. Βασίλειος Ζιώβας
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  παρακάτω  θέματος  παραβρέθηκε  και  ο  Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης  κ.  Ιωάννης  Κατέρης  ο  οποίος  τοποθετήθηκε  πάνω  στο  θέμα,  παρείχαν 
διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής.

Η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1  ο   (εκτός ημερήσιας διάταξης)  
Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των τυροκόμων της Ηπείρου

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.2690/99  ΦΕΚ  45/Α/9-3-99)  και  τις  διατάξεις  του 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Την με αριθ. 10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των  μελών  της  Επιτροπής  Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το  1ο μισό  της  θητείας  της  Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την  με  αριθ.102640/8890/30-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Την προφορική εισήγηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Κατέρη.
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 1/1/4-5-2015)

 Τη διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των τυροκόμων της Ηπείρου, σε συνεργασία με τους 
συλλόγους  τυροκόμων  που  δραστηριοποιούνται  στην  Ήπειρο  και  τη  Γαλακτοκομική  Σχολή 
Ιωαννίνων. 

Υπεύθυνη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης ορίζεται η υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου κ. 
Σοφία Φούκη, αρμόδια για το «Ηπειρωτικό καλάθι».
…………………………………………………………………………………………………………….
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/4-5-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 4η 
του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.45986/1436/27-4-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα (αν.)
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
7. Γεώργιος Ζάκας
8. Δημήτριος Χαμπίμπης
9. Βασίλειος Ζιώβας
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρακάτω θέματος παραβρέθηκαν και:
1. Ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελος Βαγενάς
2. Ο  κ.  Λάππας,  Πρόεδρος  του  Πανηπειρωτικού  Σωματείου  μικροπωλητών  –  πλανόδιων 
μικροπωλητών «Η πρόοδος»
οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα, παρείχαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις των 
μελών της επιτροπής.

Η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2  ο      
Έκφραση γνώμης σχετικά με αιτήματα πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.2690/99  ΦΕΚ  45/Α/9-3-99)  και  τις  διατάξεις  του 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ. 10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των  μελών  της  Επιτροπής  Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το  1ο μισό  της  θητείας  της  Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την  με  αριθ.102640/8890/30-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Τη  με  αριθ.πρωτ.1374/28-4-2015  εισήγηση  του  γενικού  Δ/ντη  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου κ. Ευάγγελου Βαγενά
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 1/2/4-5-2014)

Την εισήγηση προς το αρμόδιο Υπουργείο διαμέσου της ΕΝ.Π.Ε, ώστε να δοθεί λύση σε έννομο 
πλαίσιο, που αφορά στα εξής θέματα:
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1. Το  άρθρο  22  παρ.4  του  Ν.4264/14  αναφέρει  ότι"  οι  άδειες  υπαιθρίου  εμπορίου   
χορηγούνται  με  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  και  ισχύουν  εντός  της 
περιφέρειας  "  . Οι παλαιές  άδειες αυτής της κατηγορίας (υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου) που 
πριν την μεταφορά τους στις Περιφέρειες εκδίδονταν από του Δήμους είχαν συγκεκριμένη 
χωρική ισχύ για τα όρια του Δήμου που εκδίδονταν. Επομένως δημιουργούνται στο σημείο 
αυτό επαγγελματίες πλανόδιοι μικροπωλητές  "δύο ταχυτήτων". Ήτοι οι νέες άδειες έχουν 
μεγαλύτερη χωρική εμβέλεια. Το πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται στις παλαιές άδειες που με 
βάση το άρθρο  39 παρ.1 του Ν.4264/14.  Όλες οι υφιστάμενες  άδειες πωλητών υπαιθρίου 
εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου εξακολουθούν να ισχύουν  μέχρι την συνταξιοδότηση των 
δικαιούχων".  Ανανεώνονται  με  την  προσκόμιση  της  φορολογικής  και  ασφαλιστικής 
ενημερότητας και υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι συνεχίζει να ασκεί την δράση. Εδώ 
υπάρχει  το  μειονέκτημα  του  χωρικού  περιορισμού. Απαιτείται  λοιπόν  τροποποίηση  και 
επέκταση της ισχύος και των παλαιών αδειών εντός της οικείας Περιφέρειας όπως και οι νέες 
άδειες. Ήτοι η πρόταση είναι: Να προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 
το εδάφιο: " Οι υφιστάμενες άδειες των πωλητών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, ισχύουν 
εντός  της  περιφέρειας  στην  οποία  ανήκει  ο  Δήμος  που  τις  χορήγησε".  Μέχρι  την 
τροποποίηση-συμπλήρωση  του  νόμου  (γιατί  κατά  την  εκτίμησή  μας  θα  απαιτηθεί  κάποιο 
χρονικό  διάστημα)  προτείνουμε  με  εισήγησή  μας  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  να  εκδοθεί 
εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που να επιλύει προσωρινά το ζήτημα. 

2. Να αντικατασταθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.4264/14   
από    "Για το σκοπό αυτό ο αδειούχος καταθέτει ετησίως σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης   
της άδειας  προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε: με την φράση "Για τον σκοπό αυτό κάθε 
τρία  (3)   χρόνια  ο  αδειούχος  καταθέτει.........."  Κάτι  ανάλογο  εξάλλου  έγινε  για  τους   
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που αρχικά στον Ν.4264/14 άρθρο 14 παρ.6 έλεγε: 
"Για τον σκοπό αυτό ο αδειούχος καταθέτει ετησίως σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της 
άδειας  προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε" Με τον νόμο 4314/14 (άρθρο 93 παρ.4)  η 
παραπάνω πρόβλεψη αντικαταστάθηκε και έγινε: "Για τον σκοπό αυτό κάθε   τρία (3)   χρόνια ο   
αδειούχος καταθέτει........

3. Στο  άρθρο  40  (Καταργούμενες  διατάξεις)   και  ειδικότερα  στην  παράγραφο  (στ)  του 
ν.4264/2014 που αναφέρεται στην κατάργηση του Π.Δ.254/2005. Με την κατάργηση του εν 
λόγω  Π.Δ.  καταργούνται  και  οι  άδειες  υπαιθρίου  εμπορίου  για  παραγωγούς  όπως  αυτές 
καθορίζονταν με βάση το άρθρο 6 του καταργηθέντος Π.Δ. 254/2005.  Αυτό σημαίνει ότι 
πλέον  οι  νέοι   αγρότες-παραγωγοί θα  μπορούν  να διαθέτουν  τα  προϊόντα  τους  μόνο σε 
λαϊκές  αγορές  και  σε  χονδρεμπορικές  επιχειρήσεις  και  όχι  πλανοδίως.  Η  ερμηνευτική 
εγκύκλιος  (Κ1-929/10-06-2014)   αναφέρει  στην  παράγραφο  3  ότι  "οι  παραγωγοί  των 
γεωργικών..............κ.λ.π. μπορούν να  διαθέτουν τα προϊόντα τους στα κτήματά τους............". 
Αλήθεια είναι αυτό εφικτό για την περιοχή μας; Είναι πρακτικά αυτό δυνατόν να γίνει? Έχουν 
όλα τα χωράφια πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό; Πέρα από αυτό που δεν πρόκειται να 
αποδώσει  τα  δέοντα  υπάρχει  και  το  ενδεχόμενο  δημιουργία  παραπηγμάτων στους  χώρους 
αυτούς πράγμα που θα δημιουργήσει τριβές και θα αναδειχθούν πολεοδομικά προβλήματα. 
Επιβάλλεται λοιπόν να επανεξεταστεί   το εν λόγω πλαίσιο και να δύνανται οι παραγωγοί   
αγροτικών προϊόντων να ασκούν πλανοδίως την δράση τους, με την δυνατότητα λήψης της 
σχετικής  παραγωγικής  άδειας,  όπως και  με  το  προηγούμενο  καθεστώς  ήτοι  Π.Δ.254/2005 
γινόταν. Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι στην περιοχή μας υπάρχουν νέοι παραγωγοί 
που  επιθυμούν  και  λόγω  κρίσης  να  ασχοληθούν  με  τον  πρωτογενή  τομέα  (όπως  για 
παράδειγμα  η  πατάτα  περιοχής  ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ  ή  και  εσπεριδοειδή  περιοχών  ΑΡΤΑΣ, 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ κ.α.) που με βάση τον νέο νομικό πλαίσιο δεν μπορούν να αποκτήσουν πλέον 
παραγωγική  άδεια  με  αποτέλεσμα  οι  καλλιεργούμενες-παραγόμενες  ποσότητες  να 
κινδυνεύουν  να μείνουν  αδιάθετες.  ).  Αν αυτό δεν γίνει  τότε  σίγουρα υπάρχει  αδικία,  θα 
έχουμε δύο μέτρα με δύο σταθμά αφού όσες τέτοιες άδειες έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ του 
νέου νόμου, με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου (Κ1-929/10-06-2014 της Δ/νσης 
Εμπορικών  Οργανώσεων)  εξακολουθούν  να  ισχύουν  μέχρις  συνταξιοδοτήσεως  των 
δικαιούχων  -εφόσον  διατηρούν  την  ιδιότητα  του  παραγωγού-δημιουργώντας  έτσι  ένα 
προνομιακό καθεστώς με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει. 
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4. Στο άρθρο 32     "Διοικητικές κυρώσεις"   τα πρόστιμα που καθορίζονται είναι πολύ μεγάλα   
σχετικά με το εύρος της δραστηριότητας και ήδη άρχισαν τα παράπονα από την επιβολή και  
ιδιαίτερα αυτό των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ ( για έλλειψη αδείας) που ήδη με τον νέο 
νόμο έχουν επιβληθεί αρκετά και ιδιαίτερα  από  τα αστυνομικά όργανα. Να τροποποιηθεί το 
ύψος των προστίμων και να επανέλθει στο επίπεδο του προηγούμενου νομικού πλαισίου για 
να είναι πιο εύκολη τόσο  η διαδικασία της επιβολής όσο προφανώς και η διαδικασία  της 
είσπραξης-καταβολής.".

5. Στο Νόμο 4235/14 (Φ.Ε.Κ. 32Α΄) και στο άρθρο 56 (Αγορές παραγωγών-οικοτεχνία) στην 
παράγραφο 1 αναφέρεται ότι "επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών παραγωγών......." και 
στο  άρθρο  62  παρ΄.5α  του  ιδίου  νόμου  αναφέρεται  ότι  "Με  κοινή  απόφαση  υπουργών 
καθορίζονται  τα  αρμόδια όργανα,  τα δικαιολογητικά  και  η  τηρούμενη  διαδικασία για  την 
έναρξη λειτουργίας των αγορών παραγωγών".  Η εν λόγω Κ.Υ.Α. καθυστερεί πάρα πολύ και 
τα προβλήματα μεγαλώνουν μέρα με την μέρα. Από ενημέρωση που έχουμε η εν λόγω Κ.Υ.Α. 
έχει συνταχθεί από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και καθυστερεί 
στις υπογραφές.

Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» κ. 
Βασίλειος Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Να δίνεται η δυνατότητα και στους 
μικροπαραγωγούς. Να σταματήσει η επίθεση σε μικροπωλητές και μικροπαραγωγούς, που στόχο έχει 
να ενισχύσει  μεγαλοεπιχειρηματίες  (αλυσίδες  Σούπερ Μάρκετ,  πολυκαταστήματα,  μεγαλεμπόρους 
κ.λ.π)».
…………………………………………………………………………………………………………….

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/4-5-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 4η 
του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.45986/1436/27-4-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα (αν.)
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
7. Γεώργιος Ζάκας
8. Δημήτριος Χαμπίμπης
9. Βασίλειος Ζιώβας
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρακάτω θέματος παραβρέθηκαν και:
1. Ο κ. Νικόλαος Τζίμας, εκπρόσωπος συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών Ν. Ιωαννίνων
2. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ Βασιλική Συγκούνα
οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα, παρείχαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις των 
μελών της επιτροπής.

Η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3  ο  
Προώθηση της ιδέας της αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος ως μήνυμα 

κοινωνικής αλληλεγγύης. Συντονισμός πανηπειρωτικής καμπάνιας 
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.2690/99  ΦΕΚ  45/Α/9-3-99)  και  τις  διατάξεις  του 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ. 10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των  μελών  της  Επιτροπής  Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το  1ο μισό  της  θητείας  της  Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την  με  αριθ.102640/8890/30-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Τη σχετική εισήγηση του κ. Νικολάου Τζίμα, εκπροσώπου συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών Ν. 
Ιωαννίνων. 
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 1/3/4-5-2015)
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1. Να  αναλάβει  η  Περιφέρεια  Ηπείρου  την  πρωτοβουλία  για  το  συντονισμό  δράσεων  που 
αφορούν στην ενημέρωση των κατοίκων της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την εθελοντική 
αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων και ιστών σώματος ως μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην 
προσπάθεια αυτή θα συστρατευτούν σύλλογοι και φορείς στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, 
η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  σύλλογοι  πολιτιστικοί  και  αθλητικοί,  αδελφότητες,  εθελοντικές 
οργανώσεις,  επαγγελματικοί  φορείς,  φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης,  φορείς  εκκλησιαστικοί,  το 
επιστημονικό  δυναμικό  που  διαθέτουν  τα  νοσοκομεία  της  Ηπείρου,  φορείς  υγείας,  φορείς 
πασχόντων  από ασθένειες  που  χρήζουν  μεταγγίσεων  αίματος  και  μεταμοσχεύσεων  ιστών  και 
οργάνων  σώματος,  της  εκπαίδευσης  κ.λ.π.  Για  την  υλοποίηση  του  όλου  εγχειρήματος  θα 
δημιουργηθεί  από την Περιφέρεια Ηπείρου ένα συντονιστικό όργανο όλων των συλλόγων και 
φορέων  της  εθελοντικής  αιμοδοσίας  για  να  υπάρξει  έτσι  η  δυνατότητα  κοινής  δράσης  και 
συνεχούς ενημέρωσης.
2. Να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, των 
Δήμων, των τμημάτων αιμοδοσίας των Νοσοκομείων και των συλλόγων και φορέων εθελοντικής 
αιμοδοσίας. Οι ημερίδες αυτές θα έχουν στόχο αφ’ ενός μεν την ενημέρωση, αφ’ ετέρου δε την 
ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και άλλων φορέων εκεί  που 
υπάρχει κενό. Η κορύφωση θα είναι στις 14 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, στα 
Ιωάννινα,  όπου  θα  γίνει  μια  γιορτή  του  εθελοντή  αιμοδότη,  με  επιστημονικές  εισηγήσεις, 
βραβεύσεις εθελοντών αιμοδοτών που υπερέβησαν σε προσφορά τις 50 μονάδες και καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. Θα ακολουθήσουν ανάλογες εκδηλώσεις και στις έδρες των άλλων Π.Ε.
3. Να οριστούν, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 2 Περιφερειακοί Σύμβουλοι από κάθε 
Π.Ε., οι οποίοι, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, θα αναλάβουν το συντονισμό της 
ενημερωτικής εκστρατείας στην περιοχή τους.

Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» κ. 
Βασίλειος  Ζιώβας  ζήτησε  να  καταγραφεί  στα  πρακτικά  το  εξής:  «Να  αναλάβει  η  πολιτεία  το 
σημαντικό ζήτημα της αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος, για να σταματήσει ο 
πολυκερματισμός  και  πολλά  άλλα  προβλήματα  που  προκύπτουν  και  που  λεπτομερέστατα 
αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους των συλλόγων αιμοδοτών».
…………………………………………………………………………………………………………….

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/4-5-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 4η 
του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.45986/1436/27-4-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα (αν.)
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
7. Γεώργιος Ζάκας
8. Δημήτριος Χαμπίμπης
9. Βασίλειος Ζιώβας
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρακάτω θέματος παραβρέθηκαν και:
1. Ο  υπάλληλος  της  Δ/νσης  Μεταφορών  &  Επικοινωνιών  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων  κ.  Σωτήριος 
Λώλης
2. Ο κ. Θεόφιλος Σπανός, εκπρόσωπος των εργαζομένων στους δασικούς συνεταιρισμούς του Ν. 
Ιωαννίνων
οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα, παρείχαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις των 
μελών της επιτροπής.

Η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 4  ο  
Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε υλοτόμους και δασεργάτες για το ασφαλές εργασιακό 

περιβάλλον και την παροχή πρώτων βοηθειών. Ενημέρωση για συνταξιοδοτικά θέματα του 
κλάδου. Χορήγηση αδειών επαγγελματικών αυτοκινήτων σε υλοτόμους και δασεργάτες
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.2690/99  ΦΕΚ  45/Α/9-3-99)  και  τις  διατάξεις  του 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ. 10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των  μελών  της  Επιτροπής  Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το  1ο μισό  της  θητείας  της  Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την  με  αριθ.102640/8890/30-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Τη σχετική εισήγηση του κ. Οδυσσέα Πότση.
7. Τη  σχετική  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Μεταφορών  &  Επικοινωνιών  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων κ. Σωτηρίου Ψημμένου.
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8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει ομόφωνα

(απόφαση 1/4/4-5-2015)
1. Τη διοργάνωση  ενημερωτικών  ημερίδων  υπό την  αιγίδα  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  σε 
συνεργασία με τους δασικούς συνεταιρισμούς,  τους  Δήμους,  το ΕΚΑΒ και διάφορους άλλους 
φορείς για θέματα που αφορούν:
- Στη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
- Στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.
Οι ημερίδες θα διοργανωθούν αρχικά σε:

- Κόνιτσα
- Δίστρατο Κόνιτσας
- Βωβοούσα
- Μέτσοβο 
- Τσεπέλοβο 
- Καλπάκι

Στη συνέχεια και μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς θα διοργανωθούν 
αντίστοιχες ημερίδες σε:

- Άρτα
- Ηγουμενίτσα
- Πρέβεζα

Που  θα  αφορούν  την  εκπαίδευση  όχι  μόνο  των  υλοτόμων,  αλλά  και  των  εργαζομένων  σε 
εσπεριδοειδή κ.α. οπορωφόρα δέντρα.
2. Την εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου για τη λήψη σχετικής απόφασης, 
ώστε  να γίνει  πρόταση το  αρμόδιο Υπουργείο,  διαμέσου της  ΕΝ.Π.Ε.,  για  να δοθεί  λύση σε 
έννομο πλαίσιο και με νομοθετική ρύθμιση όπου απαιτείται, για τα εξής θέματα:

- Τα συνταξιοδοτικά θέματα του κλάδου. 
- Την  άρση της  προϋπόθεσης  για  τη  χορήγηση  άδειας  κυκλοφορίας  ΦΙΧ αγροτικού 
οχήματος  σε δασεργάτες,  σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία  1959/91,  η οποία απαιτεί 
βεβαίωση ύπαρξης αγροτικής επιχείρησης τέτοιου μεγέθους που να απαιτεί την χρήση ΦΙΧ 
αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση τους από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία.(Δ/νση Γεωργίας 
ή  Τμήμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ή  ΟΠΕΚΕΠΕ).  Εναλλακτική  λύση-πρόταση  αποτελεί  η 
χορήγηση  άδειας  κυκλοφορίας  ΦΙΧ  οχήματος  ως  επαγγελματικού  βάσει  βεβαίωσης 
επαγγέλματος  από  την  αρμόδια  ΔΟΥ  και  εφόσον  προκύπτει  μεταφορικό  έργο  από  τον 
δηλωθέντα ΚΑΔ.

Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» κ. 
Βασίλειος Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Πρέπει να αναλάβει η πολιτεία και 
το ζήτημα της χορήγησης αδειών και των σεμιναρίων και να φύγουν από τη μέση οι πολυεθνικές 
εταιρίες που παράγουν και εμπορεύονται τα συγκεκριμένα εργαλεία για του υλοτόμους».
……………………………………………………………………………………………………………

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/4-5-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 4η 
του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.45986/1436/27-4-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα (αν.)
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
7. Γεώργιος Ζάκας
8. Δημήτριος Χαμπίμπης
9. Βασίλειος Ζιώβας
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 5  ο  
Μείωση διοδίων στην Εγνατία οδό για μετακινούμενους υπαλλήλους κ.λ.π

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.2690/99  ΦΕΚ  45/Α/9-3-99)  και  τις  διατάξεις  του 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ. 10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των  μελών  της  Επιτροπής  Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το  1ο μισό  της  θητείας  της  Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την  με  αριθ.102640/8890/30-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Τη σχετική εισήγηση του κ. Οδυσσέα Πότση.
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 1/5/4-5-2015)

Την εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου για την έκδοση ψηφίσματος προς το 
αρμόδιο Υπουργείο και την «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» για:

- Τη μείωση των διοδίων του σταθμού της Τύριας για τους υπαλλήλους που κατοικούν 
στην  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  μετακινούνται  καθημερινά  από  και  προς  Ηγουμενίτσα  για 
υπηρεσιακούς λόγους.

- Τη γενικότερη μείωση της τιμής των διοδίων.
- Την πληρωμή των διοδίων ανάλογα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα.
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Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» κ. 
Βασίλειος Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «προτείνουμε να συζητηθεί το θέμα 
της  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΡΑ πάνω στην εξής  βάση:  1)  Καταργείται  κάθε 
υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τέλους και εν γένει αντιτίμου για τη χρήση οδικών δικτύων σε 
όλη  την  ελληνική  επικράτεια.  Από  την  ψήφιση  του  παρόντος,  κάθε  αντίθετη  διάταξη  νόμου, 
σύμβασης ή άλλης κανονιστικής πράξης καταργείται. 2) Καταργείται το αξιόποινο κάθε πράξης που 
σχετίζεται με τη μη καταβολή τέλους ή εν γένει  αντιτίμου για τη χρήση οδικών δικτύων.  Επίσης 
καταργούνται και δεν εισπράττονται τυχόν επιβληθέντα διοικητικά ή άλλου είδους πρόστιμα για την 
ως άνω αιτία». 
…………………………………………………………………………………………………………….

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/4-5-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 4η 
του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.45986/1436/27-4-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα (αν.)
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
7. Γεώργιος Ζάκας
8. Δημήτριος Χαμπίμπης
9. Βασίλειος Ζιώβας
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρακάτω θέματος παραβρέθηκαν και:
1. Ο Δ/ντης της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων κ. Νικόλαος Κολιός
2. Η κ. Πατρούλα Νταλάκου, εκπρόσωπος του Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού Πάρκου Ιωαννίνων
οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα, παρείχαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις των 
μελών της επιτροπής.

Η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 6  ο  
Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 1ου Αθλητικού Φεστιβάλ Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.2690/99  ΦΕΚ  45/Α/9-3-99)  και  τις  διατάξεις  του 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ. 10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των  μελών  της  Επιτροπής  Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το  1ο μισό  της  θητείας  της  Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την  με  αριθ.102640/8890/30-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Τη σχετική αίτηση του Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού Πάρκου Ιωαννίνων.
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 1/6/4-5-2015)
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Κρίνει ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι αναρμόδια να εκφέρει άποψη για την εν λόγω εκδήλωση 
και προτείνει την απ’ ευθείας συνεννόηση μεταξύ του Παραλίμνιου Ψυχαγωγικού Πάρκου και της 
περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» κ. 
Βασίλειος Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Σε καμιά περίπτωση η Περιφέρεια 
δεν  πρέπει  να  γίνει  όργανο  εξυπηρέτησης  οικονομικών  συμφερόντων  μεγαλοεπιχειρηματιών. 
Απεναντίας  χρειάζεται  διεκδικητικός  αγώνας  για  την  ανάπτυξη  κάθε  είδους  αθλητικών 
δραστηριοτήτων από όλα τα επίπεδα της πολιτείας και που θα προσφέρονται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 
Στη δικαιολογία που προβάλουν ορισμένοι λέγοντας "που θα βρούμε τα χρήματα" η απάντηση είναι:  
Από  τα  500.000.000  δολάρια  που  σε  περίοδο  κρίσης  χάρισε  πριν  λίγες  μέρες  η  συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην αμερκάνικη εταιρία Λόκχηντ για την επισκευή 5 στρατιωτικών αεροπλάνων 35 
χρόνων!!!». 
……………………………………………………………………………………………………………

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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