
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/13-3-2012
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 13η  του μήνα 

Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  ύστερα  από  την  αριθ.πρωτ.21436/857/8-3-2012  Πρόσκληση  του 
Προέδρου της, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα: «Εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών στο χώρο 
του κυνηγιού – Προσανατολισμός – Φροντίδα κυνηγόσκυλων – Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης».
3. Διοργάνωση  ενημερωτικών  συναντήσεων  με  θέμα:  «Εκπαίδευση  επαγγελματιών  οδηγών  για  παροχή 
πρώτων βοηθειών».
4. Έγκριση  αποστολής  επιστολής  σε  εταιρείες  και  βιομηχανίες  για  συνδρομή  σε  ξηρά  τρόφιμα  προς  
υποβοήθηση των λειτουργούντων συσσιτίων.
5. Βράβευση Ομίλου ΑΝΤ1 για προσφορά υλικού αλληλεγγύης .
6. Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για την ίδρυση λαϊκών αγορών στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
7. Συγκρότηση 5μελών επιτροπών για την τοποθέτηση πωλητών στις λαϊκές αγορές των Π.Ε. Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας.

Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων μελών, συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης και το 
θέμα: Σύνταξη επιστολής προς το Δήμο Ιωαννιτών και τον ΟΑΕΔ για το θέμα των εργαζομένων της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης.
Β. Τα μέλη: 
1. Ιωάννης Ευθυμίου
2. Γεώργιος Παπατσίμπας
3. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
4. Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση
5. Στέφανος Ζούμπας
6. Βασίλειος Ζιώβας
7. Νικόλαος Ζήκος
8. Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης (αν.)
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με  αριθ.πρωτ.οικ.12199/1168 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής:

1. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Καραμπίνας.
2. Ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελος Βαγενάς.
3. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου κ. Δέσποινα Καμπούρη
4. Εκπρόσωποι των εργαζομένων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».
5. Ο Δ/ντης της 7ης Περιφέρειας Ε.Κ.Α.Β.
6. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ε.Ε.Σ.
7. Ο Πρόεδρος της Ε’ Κ.Ο.Η.
8. Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων.
9. Ο Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ  Ιωαννίνων.
10. Ο Πρόεδρος του Σωματείου ΤΑΞΙ Ιωαννίνων.
11. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Λεωφορείων Ιωαννίνων.

Ο Πρόεδρος 
Οδυσσέας Πότσης 

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

                                                                                                               

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4



ΘΕΜΑ 1  ο      

(εκτός ημερήσιας διάταξης)

Σύνταξη επιστολής προς το Δήμο Ιωαννιτών και τον ΟΑΕΔ για το θέμα των εργαζομένων της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 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.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Τις τοποθετήσεις των εργαζομένων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 3/3/13-3-2012)

1. Εγκρίνει  τη  σύνταξη  επιστολής  προς  το  Δήμο  Ιωαννιτών,  με  την  οποία  να  ζητείται  να  ενταχθούν  οι 
εργαζόμενοι της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» στα προγράμματα των κοινωνικών καταστημάτων 
και στα προγράμματα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2. Εγκρίνει τη σύνταξη επιστολής προς τον ΟΑΕΔ, με την οποία να ζητείται η διερεύνηση της δυνατότητας να 
συνεχιστεί για τους εργαζόμενους της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Εξουσιοδοτεί σχετικά την Περιφερειακή Σύμβουλό κ. Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση.
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          Τα μέλη
                        Οδυσσέας Πότσης                                         
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4



ΘΕΜΑ 2  ο  

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα: «Εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών στο χώρο του 
κυνηγιού – Προσανατολισμός – Φροντίδα κυνηγόσκυλων – Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης»

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 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.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της  
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Τις  τοποθετήσεις  του  Θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη  κ.  Ιωάννη  Καραμπίνα,  του  Δ/ντη  της  7ης Περιφέρειας 
Ε.Κ.Α.Β., της Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ε.Ε.Σ., του Προέδρου της Ε’ Κ.Ο.Η. και του 
Προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 3/4/13-3-2012)

Εγκρίνει τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα: «Εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών στο 
χώρο του κυνηγιού – Προσανατολισμός – Φροντίδα κυνηγόσκυλων – Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης». 
Εισηγητές θα είναι εκπρόσωποι από το χώρο της υγείας, των κτηνιάτρων, των δασολόγων, της ΕΜΑΚ κ.λ.π. και οι 
εκπαιδευόμενοι θα είναι από το χώρο των κυνηγετικών ενώσεων και των ενώσεων κτηνοτρόφων.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Ηπείρου λέει  ναι,  με επιφυλάξεις  για  την προτεραιότητα  του θέματος  στις  σημερινές  συνθήκες,  στις  οποίες  ως 
αποτέλεσμα  της  εφαρμοζόμενης  αντιλαϊκής  οδηγούνται  στην  εξαθλίωση  μαζικά  τα  λαϊκά  στρώματα.  Όμως  η 
αναγκαιότητα του προγράμματος είναι δεδομένη, γιατί αφορά ζωές και πρέπει να υλοποιηθεί».

Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Ζήκος  ανέφερε  ότι  είναι  απαραίτητο,  παράλληλα  με  την  υλοποίηση  των 
ενημερωτικών  συναντήσεων  να  γίνουν  και  ενέργειες  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  (αντιπυρικές  ζώνες 
κ.λ.π.). 
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          Τα μέλη
                        Οδυσσέας Πότσης                                         
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4



ΘΕΜΑ 3  ο  

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα: «Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών για παροχή πρώτων 
βοηθειών»

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 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.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της  
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Τις  τοποθετήσεις  του  Θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη  κ.  Ιωάννη  Καραμπίνα,  του  Δ/ντη  της  7ης Περιφέρειας 
Ε.Κ.Α.Β.,  της  Προέδρου  του  Περιφερειακού  Τμήματος  Ιωαννίνων  του  Ε.Ε.Σ.,  του  Προέδρου  του  Υπεραστικού 
ΚΤΕΛ  Ιωαννίνων, του Προέδρου του Σωματείου ΤΑΞΙ Ιωαννίνων και του Προέδρου της Ένωσης Τουριστικών 
Γραφείων και Τουριστικών Λεωφορείων Ιωαννίνων
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 3/5/13-3-2012)

Εγκρίνει  τη  διοργάνωση  ενημερωτικών  συναντήσεων  με  θέμα:  «Εκπαίδευση επαγγελματιών  οδηγών  για 
παροχή πρώτων βοηθειών»».  Εισηγητές θα είναι  εκπρόσωποι από το χώρο της υγείας,  της ΕΜΑΚ κ.λ.π.  και  οι  
εκπαιδευόμενοι θα είναι από το χώρο των επαγγελματιών οδηγών.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Ηπείρου λέει  ναι,  με επιφυλάξεις  για  την προτεραιότητα  του θέματος  στις  σημερινές  συνθήκες,  στις  οποίες  ως 
αποτέλεσμα  της  εφαρμοζόμενης  αντιλαϊκής  οδηγούνται  στην  εξαθλίωση  μαζικά  τα  λαϊκά  στρώματα.  Όμως  η 
αναγκαιότητα του προγράμματος είναι δεδομένη, γιατί αφορά ζωές και πρέπει να υλοποιηθεί».
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          
                        Οδυσσέας Πότσης                                         Τα μέλη
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4



ΘΕΜΑ 4  ο  

Έγκριση αποστολής επιστολής σε εταιρείες και βιομηχανίες για συνδρομή σε ξηρά τρόφιμα προς υποβοήθηση 
των λειτουργούντων συσσιτίων

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 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.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της  
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 3/6/13-3-2012)

Εγκρίνει  την  αποστολή  επιστολής  σε  εταιρείες  και  βιομηχανίες  για  συνδρομή  σε  ξηρά  τρόφιμα  προς  
υποβοήθηση των λειτουργούντων συσσιτίων.

Οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ζούμπας  και  Ζηκίδου  –  Ντάσση,  επισήμαναν  ότι  συμφωνούν  με  την 
αποστολή της επιστολής, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που θα προκύψουν θα διατεθούν αυστηρά για την 
ενίσχυση των υπαρχουσών δομών.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ. Ζιώβας και Ζήκος μειοψήφησαν. 
Ο κ. Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Η Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου λέει όχι.  Είναι  

απαράδεκτο να απευθυνόμαστε για βοήθεια σε αυτούς (τους κεφαλαιοκράτες) που μας οδηγούν στην εξαθλίωση. Από 
τη  μια  εφαρμόζουν  τις  προσωπικές  συμβάσεις,  οδηγούν  στην  ανεργία  και  στην  εξαθλίωση  εκατομμύρια 
εργαζόμενους και από την άλλη παρουσιάζονται ως … φιλάνθρωποι! Εφαρμόζουν κατά γράμμα τη λογική «Να σε 
κάψω  Γιάννη  μ’,  να  σ’  αλείψω  λάδι».  Εκείνο  που  σήμερα  χρειάζεται  είναι  ο  αγώνας  για  να  ανατραπεί  η 
εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή πολιτική, να περάσει ο πλούτος στα χέρια αυτών που τον παράγουν». 

Ο κ. Ζήκος τόνισε ότι εγχειρήματα σαν αυτό δείχνουν ότι δεχόμαστε μοιρολατρικά την υπάρχουσα κατάσταση.  
Η μόνη λύση είναι ο κοινωνικός μισθός, η αύξηση των επιδομάτων ανεργίας και οι υποδομές για ανάπτυξη και  
φθηνότερες τιμές.  
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          
                        Οδυσσέας Πότσης                                         Τα μέλη
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4



ΘΕΜΑ 5  ο  

Έγκριση βράβευσης  του Ομίλου ΑΝΤ1 για προσφορά υλικού αλληλεγγύης
Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 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.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της  
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 3/7/13-3-2012)

Εγκρίνει την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στην εκπομπή «ΜΕ ΑΓΑΠΗ» της κ. Μαρί Κυριακού στον 
ΑΝΤ1 για την προσφορά υλικού αλληλεγγύης.

Μειοψήφησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζούμπας, Ζηκίδου – Ντάσση, Ζιώβας και Ζήκος. 
Οι  κ.κ.   Ζούμπας  και  Ζηκίδου  –  Ντάσση  τόνισαν  ότι  αν  αποσταλεί  επιστολή  στον  ΑΝΤ1,  θα  πρέπει  να 

αποσταλεί και σε όλους όσους έχουν προσφέρει κατά καιρούς από το υστέρημά τους.  
Ο κ. Ζιώβας ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Η Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου λέει όχι. Θεωρούμε  

προκλητικό και απαράδεκτο το γεγονός ότι έρχεται στην επιτροπή θέμα βράβευσης ενός μονοπωλιακού ομίλου. Ενός 
ομίλου  που  παίζει  μεγάλο  και στην  προώθηση  και στην  υλοποίηση  της  αντιλαϊκής  πολιτικής  που  εφαρμόζει  η 
κυβέρνηση του  ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ,  η Ε.Ε.  και  το  Δ.Ν.Τ.  Είναι  απαράδεκτο  να  «αγιοποιούμε» αυτούς  που 
οδηγούν στην εξαθλίωση εκατομμύρια εργαζόμενους. Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» καλούμε την εργατική τάξη, όλα τα 
λαϊκά στρώματα να αγωνιστούν για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της εφαρμοζόμενης πολιτικής, να διεκδικήσουν τον πλούτο 
που οι ίδιοι παράγουν».
.....................................................................................……..………...……....................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          
                        Οδυσσέας Πότσης                                         Τα μέλη
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4



ΘΕΜΑ 6  ο  

Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για την ίδρυση λαϊκών αγορών στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας
Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 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.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της  
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Τις σχετικές εισηγήσεις του Γενικού Δ/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελου Βαγενά
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 3/8/13-3-2012)

Εγκρίνει τις επισυναπτόμενες εισηγήσεις του Γενικού Δ/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελου 
Βαγενά, σχετικά με τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για την ίδρυση λαϊκών αγορών στις Π.Ε. Ιωαννίνων και  
Πρέβεζας.
.....................................................................................……..………...……....................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          
                        Οδυσσέας Πότσης                                         Τα μέλη
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4



ΘΕΜΑ 7  ο  

Συγκρότηση 5μελών επιτροπών για την τοποθέτηση πωλητών στις λαϊκές αγορές στις Π.Ε. Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 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.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της  
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Τις σχετικές εισηγήσεις του Γενικού Δ/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελου Βαγενά
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 3/9/13-3-2012)

Εγκρίνει τις επισυναπτόμενες εισηγήσεις του Γενικού Δ/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελου 
Βαγενά, σχετικά με τη συγκρότηση 5μελών επιτροπών για την τοποθέτηση πωλητών στις λαϊκές αγορές στις Π.Ε. 
Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
.....................................................................................……..………...……....................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          
                        Οδυσσέας Πότσης                                         Τα μέλη
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β44Μ7Λ9-ΒΣ4


