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ΑΠΟΠΑΜΑ  
 

Από ην αξηζκ. 1/22-2-2017  Πξαθηηθό   πλεδξίαζεο  
 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηπείξνπ (άξζξν 113 Λ.3852/2010 θαη  αξηζκ. 137/2014 αλαθήξπμε  ηνπ  Πνιπκεινύο  Πξσηνδηθείνπ  Ησαλλίλσλ 

θαη ηα από 30/8/2014  θαη 15-12-2016 Πξσηόθνιια Οξθσκνζίαο),  ην νπνίν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 167 ηνπ Λ. 3852/2010 -ΦΔΘ 87/7-

6-2010 η.Α΄,  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε, ζηα Ησάλληλα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Π..  (Γηνηθεηήξην β΄ όξνθνο),  ζηηο είθνζη δύν (22) ηνπ 

κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 15.00, θαηόπηλ ηεο κε αξηζκ. πξση.: νηθ. 12604/581/16-2-2017   

Πξόζθιεζεο ηνπ  Πξνέδξνπ ηνπ  

ηε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία θιήζεθαλ λνκίκσο όια ηα κέιε ηνπ Π.., παξαβξέζεθαλ θαη  κεηείραλ νη: 
Α.  Αιέμαλδξνο Θαρξηκάλεο,  Πεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ. 
Β.  1. ηαύξνο Παξγαλάο, Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
     2. Πνιπμέλε  (Σδέλε) Σαπξαληδή – Θνίιηα, Αληηπξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
     3. Γεκήηξηνο Υακπίκπεο, Γξακκαηέαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
Γ.  1. Βαζίιεηνο Φαζάο , Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Άξηαο 
     2. Θσκάο Πηηνύιεο,   Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Θεζπξσηίαο 
     3. Θενδώξα (Σαηηάλα) Θαινγηάλλε, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Ησαλλίλσλ   
     4. Δπζηξάηηνο Ησάλλνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Πξέβεδαο 
Γ.   1.  Ησάλλεο Θαηέξεο, Θεκαηηθόο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      2. Οδπζζέαο Πόηζεο, Θεκαηηθόο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      3. Πεξηθιήο Βαζηιάθεο, Θεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ   
      4. Ησάλλεο Θαξακπίλαο, Θεκαηηθόο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      5. Θσλζηαληίλνο ηαξάβαο, Θεκαηηθόο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      6. Ληθόιανο Θάηζηνο, Θεκαηηθόο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
Δ. Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:  

1.Παπαδεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο (Ληίλνο)  2.Βαξέιεο Γεκήηξηνο 3.ίκνπ – Σάζηνπ Αλαζηαζία 4.Υνπιηάξαο Βαζίιεηνο  5.Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
6.παλνπνύινπ – άξξα Ζιηάλα 7.Ιάκπξνπ Αιθηβηάδεο 8.Σζηάξα ηαπξνύια 9.Σύξνπ – Ούδα Αλαζηαζία(Λαηάζζα) 10.Παπαρξήζηνπ Βαζίιεηνο 
11.Κεηξνθώζηα Παλαγηώηα (Γηνύια)  12.Θαηηήο Ληθόιανο 13.Ληέηζηθαο Θσλζηαληίλνο 14.Γνξγόιεο Βαζίιεηνο 15.Παπαγξεγνξίνπ Ληθόιανο  
16.Κπάγηαο Κηραήι 17.Ιάδνο Ησάλλεο 18.Θαξακάλε Θαιιηόπε (Θέιιπ) 19.Κπνύκπα Βαζηιηθή 20.Γνύζεο Υξήζηνο 21.Γηνιδάζεο Βαζίιεηνο ηνπ 
Βεζζαξίσλα 22.Πάληνο Παλαγηώηεο 23.Σζίθαξεο Βαζίιεηνο 24.Κπαζηνύθαο Θσλζηαληίλνο 25.Πάηθαο ππξίδσλ 26.Θσλήο Γεκήηξηνο 27.Εάςαο 
Γεώξγηνο  28.Υαηδεεθξαηκίδεο Πξόδξνκνο (Κάθεο)  29.Εάθαο Γεώξγηνο 30.Σζνπκάλε Όιγα (Όιπ) 31.Εηώβαο Βαζίιεηνο 32.Θσηζαληήο Θσλζηαληίλνο 
33.Αλαγλώζηνπ Θσλζηαληίλνο  34.Εήθνο Ληθόιανο 35.Γηνιδάζεο Βαζίιεηνο ηνπ Θενδώξνπ 36. Γθνύληαο Θσλζηαληίλνο  37.Πάλεο Υαξάιακπνο 
(Κπάκπεο)    

 
ηε ζπλεδξίαζε δελ  παξαβξέζεθαλ νη θ.θ.  
1.Βαγγειήο Απόζηνινο  2.Φίιε – Παζράιε Αληηγόλε- Βαζηιηθή (δηθαηνινγεκέλα, ιόγσ αζζέλεηαο ) 3.ππξέιεο Κηραήι 4.Γθεζνύιεο Ζιίαο θαη 
5.Κπαξηδώθαο ππξίδσλ, ηαθηηθά κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ 
 
Σ. Γηα ηε Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε παξαβξέζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ  Θενδώξα Κήηζηνπ  θαη  Αλζνύια 
Θαηεξηδίδε 
 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επίζεο, ν Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θ.Γεκ. ηώινο, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη ελδηαθεξόκελνη 
γηα ηα ζέκαηα. 
 
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ζπείξνπ, επξηζθόκελν ζε απαξηία, ζπδήηεζε θαη απνθάζηζε γηα ην παξαθάησ, Δθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ζέκα: 
 

ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ  
 Θέκα 2ν 

====== 
ηήξημε ζηνπο εξγαδόκελνπο ησλ νύπεξ Μάξθεη ΚΑΡΤΠΙΓΗ ζε Γηάλλελα, Καιπάθη 

 
Σν Πεξηθεξεηαθό  πκβνύιην Ηπείξνπ, έρνληαο  ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3852/2010  (ΦΔΚ 87/7-6-2010 η. Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2.  Σνλ Οξγαληζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ (Π.Γ. 140/2010 ΦΔΚ 233/27-12-2010 η. Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη κε ηελ αξηζκ. 202855/27-12-2016 απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθ/λεο Γ/ζεο Ηπείξνπ –Γπη. Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ 

4400/30-12-2016 η.Β΄) 

3. Σνλ αξηζκ. 16853/6-4-2011 πξόηππν θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, πνπ εμέδσζε ν 

Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 661/20-4-2011 – η. Β΄)  

4. Σν ζέκα πνπ ηέζεθε από ηελ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΪΚΗ ΤΠΔΙΡΩΗ ΗΠΔΙΡΟΤ», θα Όιγα (Όιπ) 

Σζνπκάλε, ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ .Μ. ΚΑΡΤΠΙΓΗ ζε Γηάλλελα, Καιπάθη. 
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5. Σν από 20-2-2017 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Δξγαδνκέλσλ θαη ηνπ σκαηείνπ, όπσο θαηαηέζεθε ζην πκβνύιην  

(ζπλεκκέλα κε α/α: 12  ζην θάθειν 1/2017 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ Π..) θαη ζην νπνίν 

δηαιακβάλνληαη ηα θάησζη:  

«ΘΔΚΑ: ηήξημε ζηνπο εξγαδόκελνπο ησλ νύπεξ Κάξθεη  ΘΑΡΤΠΗΓΖ ζε Γηάλλελα, Θαιπάθη. 
Θύξηε Πεξηθεξεηάξρε,  
Γλσξίδεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ καο απαζρνινύλ  
Θεσξνύκε όηη ην Πεξηθεξεηαθό  πκβνύιην είλαη έλα πνιηηηθό όξγαλν πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί γηα ην ζέκα ησλ ρηιηάδσλ 
εξγαδόκελσλ πνπ ηόζν θαηξό είλαη “ζηνλ αέξα” θαη ησλ δεθάδσλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη ζηελ πόιε καο κε ην θιείζηκν ησλ 
θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 
Ο αγώλαο καο, γηα λα κε ράζνπκε ηα δεδνπιεπκέλα καο, ηε δνπιεηά καο, είλαη πνιύκελνο, θαη επίπνλνο γηα όινπο καο θάησ από 
ην βάξνο ησλ νηθνγελεηαθώλ αλαγθώλ καο. Δίλαη ν αγώλαο πνπ μεθίλεζε από ηα πξνβιήκαηα από ηνλ πξνεγνύκελν εξγνδόηε 
(ΑΡΒΑΛΗΣΗΓΖ), θαη κε ηνλ νπνίν θαηαθέξακε λα απνηξέςνπκε λα πεξάζνπλ νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ πξνσζνύζε ν 
ΑΡΒΑΛΗΣΗΓΖ, θαη ηηο νπνίεο επεδίσμε κεηά θαη ν ΘΑΡΗΠΗΓΖ ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζαύκαηνο κε ηνλ ΚΑΡΗΛΟΠΟΤΙΟ. 
ε όιν απηό ην δηάζηεκα κε δηαθνξεηηθνύο εξγνδόηεο θαη δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο, κε ηα πξνβιήκαηα νινέλα λα νμύλνληαη, κε 
ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο άιινηε κε ην «καζηίγην» ηεο αλεξγίαο θαη ηεο απιήξσηεο εξγαζίαο θαη άιινηε κε ην «θαξόην» ηεο λέαο 
αλάπηπμεο, ηνπ «ζσζηνύ» επηρεηξεκαηία, λα πξνσζνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγνδνζίαο ζε εκάο ηνπο εξγαδόκελνπο, παιεύνπκε λα 
ππεξαζπηζηνύκε ηα δηθαηώκαηα καο, μεζθεπάδνληαο ηα ζρέδηα ηεο εξγνδνζίαο, αληηδξώληαο ζηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή ηεο 
όπνηαο θπβέξλεζεο, γθξεκίδνληαο απηαπάηεο γηα «θαινύο» εξγνδόηεο, ή γηα «θηινιατθέο» θπβεξλήζεηο. 
Ζ «πγηήο» θαη «πνιύπιεπξε» επηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ ιαλζάξεη ε θπβέξλεζε ζαλ θάξκαθν ζηελ θξίζε, θαη αθνινπζεί ε 
ΘΑΡΤΠΗΓΖ επηηξέπεη λα παίξλεη ζε «θαθειάθη» ηηο εηζπξάμεηο ησλ θαηαζηεκάησλ, κήλεο ηώξα. Λα ζηακαηά ηηο θαηαζρέζεηο (γηα 
δεδνπιεπκέλα) ησλ εξγαδόκελσλ, λα κεηαβάιεη ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε αιιά ηαπηόρξνλα λα θάλεη επελδύζεηο 
εθαηνκκπξίσλ ζηελ ΠΑΔ ΑΡΖ. 
Οη εξγαδόκελνη έλα ρξόλν ηώξα παξακέλνπκε απιήξσηνη, ζε επίζρεζε εξγαζίαο θαη κε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο δηεθδηθνύκε 
ηα απηνλόεηα: πιεξσκή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
Πέξα από ην λα πάξεηε ζέζε ζηα δίθαηα αηηήκαηά καο, δεηνύκε από ην Πεξηθεξεηαθό  πκβνύιην λα πάξεη πξαθηηθά κέηξα 
ζηήξημεο. Ούησο ή άιισο δελ έρνπκε δπλαηόηεηα λα πιεξώλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΖ πνπ είλαη επηβαξεκέλνη κε ηα 
αληαπνδνηηθά ηέιε ηνπ Γήκνπ. Εεηάκε γηα όιν ηνλ θαηξό ησλ αγώλσλ καο θαη κέρξη λα πιεξσζνύκε λα κελ επηβαξπλόκαζηε κε 
αληαπνδνηηθά ηέιε, λα κελ ζπζζσξεύνληαη ηεξάζηηεο νθεηιέο. Ζ Πεξηθέξεηα  νθείιεη λα πάξεη ζέζε θαη ζηηο δηαθνπέο ξεύκαηνο 
κε ηηο νπνίεο απεηινύκαζηε. Οκνίσο, είλαη αδύλαην λα πιεξώζνπκε θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο λεξνύ ηόζν θαηξό. Εεηάκε επίζεο ηελ 
παξέκβαζή ζαο ζε Γήκν θαη ΓΔΤΑΗ   πξνθεηκέλνπ πάγσκα ησλ ινγαξηαζκώλ καο γηα όιν ηνλ θαηξό πνπ είκαζηε απιήξσηνη θαη 
ζεσξνύκε όηη απηά ηα κέηξα νθείιεη λα πάξεη ε δεκνηηθή αξρή γηα όινπο ηνπο αλέξγνπο. 
Γηα ηνπο Δξγαδόκελνπο 
Ζ επηηξνπή εξγαδόκελσλ θαη ην σκαηείν » 

6. Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε  

7. Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ επηθεθαιήο παξαηάμεσλ θαη κειώλ ηνπ Π.. 

&  ό,ηη δηαηππώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, 
(αλαιπηηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) 

 
Απνθαζίδεη νκόθσλα 

(απόθαζε:1/8/22-2-2017) 

ηεξίδεη ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νύπεξ Μάξθεη Καξππίδε ζε Γηάλλελα, Καιπάθη, δεηά λα κε ραζνύλ 

νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο θαη λα ηνπο θαηαβιεζνύλ ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο.  

 
 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…… 
Σν παξόλ Πξαθηηθό, αθνύ ζπληάρζεθε, αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
                                          Ο Πξόεδξνο ηνπ Π.. 

  ηαύξνο Παξγαλάο 
                    
Αθξηβέο Απόζπαζκα        Η Αληηπξόεδξνο ηνπ  Π. 

   Πνιπμέλε (Σδέλε) Σαπξαληδή - Κνίιηα 
 

Η Πξαθηηθνγξάθνο 
                              Ο Γξακκαηέαο ηνπ  Π..  

Γεκήηξηνο Υακπίκπεο 
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