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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αρικμ.   6/9-5--2018 Πρακτικό   Συνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 

και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 

Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  

εννζα (9) του μθνόσ Μαΐου του ζτουσ 2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 55331/1858/3-5-2018  Πρόςκλθςθσ 

του  Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  2.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 3.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 4.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 5.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 
6.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 7.Πότςθσ Οδυςςεφσ 8.Σιαράβασ Κων/νοσ 9.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα) 10.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 
11.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 12.Μπάγιασ Μιχαιλ 13.Λάηοσ Ιωάννθσ 14.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 15.Μποφμπα Βαςιλικι 16.Γοφςθσ Χριςτοσ 
17.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα  18.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 19.Πάικασ Σπυρίδων 20.Ντάλλασ Ιωάννθσ  21.Ζάψασ Γεϊργιοσ 
22.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 23.Ζάκασ Γεϊργιοσ 24.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 25.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ  26.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Θεοδϊρου     

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.: 1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία(δικαιολογθμζνα) 3.  Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 4. Δθμάκοσ 
Δθμιτριοσ 5. Τςιάρα Σταυροφλα  6. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 7. Βαςιλάκθσ Περικλισ 8. Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ (δικαιολογθμζνα) 9. Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ     (δικαιολογθμζνα)10. Κωνισ Δθμιτριοσ 11. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 12. Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 13. Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 14. 
Ζικοσ Νικόλαοσ (δικαιολογθμζνα) 15. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 16. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ),  τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, 
αν και νόμιμα κλικθκαν 

 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
Θζμα 4 

ο 

==================== 

 
Συηιτθςθ επί του ςχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ –Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – 
Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ –Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+» 

 
 
Το Περιφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 99 του Ν. 3852/2010 

2. Τον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  Συντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  
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4. Το  υπό διαβοφλευςθ Σχζδιο Νόμου του Υπουργείου Εςωτερικϊν  με ςίςλξ: «Μεςαοούθμιρη ςξσ θερμικξύ πλαιρίξσ ςηπ Τξπικήπ 

Ασςξδιξίκηρηπ –Εμβάθσμρη ςηπ Δημξκοαςίαπ – Εμίρχσρη ςηπ Σσμμεςξχήπ –Βελςίωρη ςηπ ξικξμξμικήπ και αμαπςσνιακήπ λειςξσογίαπ ςωμ ΟΤΑ 

[Ποόγοαμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

5. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.Σ 

6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

& ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:6/29/9-5-2018  ) 

Εκδίδει ψιφιςμα, με το εξισ περιεχόμενο:  

«Το νομοςχζδιο που κατατζκθκε για διαβοφλευςθ δεν αςχολείται και δεν αντιμετωπίηει τα πραγματικά προβλιματα τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ (ζλλειψθ πόρων, μζςων και προςωπικοφ).  

 Δεν αποκεντρϊνει νζεσ αρμοδιότθτεσ με αντίςτοιχουσ πόρουσ.  

 Δεν απλοποιεί τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ που κρατοφν δζςμια τθν Αυτοδιοίκθςθ, αλλά ενιςχφει τθν επιτροπεία 

του κράτουσ ςτουσ ΟΤΑ. 

 Δεν κάνει καμία αναφορά ςτο μικρό, ευζλικτο, επιτελικό κράτοσ.  

Ζτςι, δεν μπορεί να γίνει οποιαδιποτε ςοβαρι ςυηιτθςθ για οποιαδιποτε ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ, αν δεν αποδοκοφν οι 

κεςμοκετθμζνοι και παρακρατθμζνοι πόροι ι τουλάχιςτον αν δεν υπάρξουν αξιόπιςτεσ εγγυιςεισ για τθν απόδοςι τουσ.  

Για αυτό, καλοφμε τθν κυβζρνθςθ και τα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ, να λάβουν ςοβαρά υπόψθ τουσ τισ ανθςυχίεσ, τισ 

αγωνίεσ, τισ διαμαρτυρίεσ και κυρίωσ τισ προτάςεισ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, ϊςτε να καταλιξουμε ς’ ζνα νομοςχζδιο το οποίο κα 

εξαςφαλίςει τθν ευρφτερθ πολιτικι και κοινωνικι ςυναίνεςθ, αναγκαία προχπόκεςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

τθσ Αυτοδιοίκθςθσ.   

Ο νζοσ νόμοσ κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν κυβερνθςιμότθτα και τθ λειτουργία τθσ Αυτοδιοίκθςθσ» 

 

Μειοψηφοφν οι παρατάξεισ τησ μειοψηφίασ και ο ανεξάρτητοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γιολδάςησ, όπωσ προκφπτει από τισ κάτωθι 
θζςεισ τουσ:  
1. Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ»:  «Ψθφίηει υπζρ τθσ  κακιζρωςθσ τθσ απλισ αναλογικισ, ωσ εκλογικό ςφςτθμα για τθν τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ και ηθτάει τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ διαβοφλευςθσ του Νομοςχεδίου, το οποίο, αφοφ λάβει υπόψιν τισ παρατθριςεισ  

και τισ ςυμπλθρϊςεισ που κα γίνουν,  να ψθφιςτεί απ’ τθν Ελλθνικι Βουλι» 

 
2. Παράταξη «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ»: «Απαντάμε κετικά ςτθν πρόκλθςθ τθσ  νομοκετικισ μεταρρφκμιςθσ ςτθν αυτοδιοίκθςθ. Από κζςθ 

αρχισ, ψθφίηουμε υπζρ τθσ πρόταςθσ νόμου που ειςάγει τθν απλι αναλογικι ςτθν εκλογι των Αυτοδιοικθτικϊν Αρχϊν. Το νζο ςφςτθμα 

εκλογισ κα ςυμβάλει ςτθν εμβάκυνςθ τθσ δθμοκρατίασ και κα ενιςχφςει τθν κουλτοφρα των ςυναινζςεων, των ςυνεργαςιϊν και των 

ςυγκλιςεων. Να αντιμετωπιςτοφν τα προβλιματα που κα αναδειχκοφν από τθν διαβοφλευςθ του ςχεδίου νόμου «Κλειςκζνθσ Ι» και να 

απαιτιςουμε ο «Κλειςκζνθσ ΙΙ» να είναι περιςςότερο τολμθρόσ». 

 
Διαφοροποιοφνται:  

1. Η Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  θ οποία τοποκετικθκε κετικά  μόνο ςτθν κακιζρωςθ τθσ απλισ αναλογικισ ςτθν εκλογι των 

Περιφερειακϊν και Δθμοτικϊν Συμβοφλων, και κατζλθξαν ωσ εξισ: 

« -Όχι ςτο παλιό και το νζο κφκλο των αντιδραςτικϊν ανατροπϊν ςτθν Τοπικι Διοίκθςθ.  

-Παλεφουμε για αποκλειςτικά δθμόςιο δωρεάν ςφςτθμα ςτουσ βαςικοφσ κοινωνικοφσ τομείσ τθσ Υγείασ - Πρόνοιασ και Παιδείασ, για τθν 

πλιρθ χρθματοδότθςθ από το κράτοσ.  

-Αντιταςςόμαςτε ςτθ μεταφορά αρμοδιοτιτων που πρζπει να είναι ςτθν ευκφνθ του κεντρικοφ κράτουσ γιατί αυτό ςθμαίνει μεταφορά του 

κόςτουσ ςτισ πλάτεσ του λαοφ - Να καταργθκεί κάκε είδουσ τοπικι και ζμμεςθ φορολογία.   

-Μόνιμθ ςτακερι δουλειά με πλιρθ δικαιϊματα για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ.   
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-Να ανατραπεί το νομοκετικό πλαίςιο που κακιςτά Διμουσ και Περιφζρειεσ πεδίο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.    

-Διεκδικοφμε ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομϊν και μθχανιςμϊν δθμόςιασ προςταςίασ από 

πλθμμφρεσ - πυρκαγιζσ - ςειςμοφσ - άλλεσ καταςτροφζσ από καιρικά φαινόμενα - ρφπανςθ και μόλυνςθ του νεροφ και του αζρα.   

-Απαιτοφμε δραςτικι αφξθςθ των κρατικϊν δαπανϊν από τον προχπολογιςμό για κοινωνικι πολιτικι, για ενίςχυςθ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ, 

για τθ λειτουργία των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε απορρίμματα, πράςινο κλπ.». 

 
2. Ανεξάρτητοσ  Περιφερειακόσ φμβουλοσ  κ. Γιολδάςησ, ωσ εξήσ: «Το νομοςχζδιο αυτό, αν εξαιρζςουμε τθν αναλογικι ςυγκρότθςθ των 

Δθμοτικϊν και Περιφερειακϊν Συμβουλίων, κινείται ςτον αντίποδα των όςων διεκδικοφςαμε όλα αυτά τα χρόνια. Υιοκετεί, ενςωματϊνει και 

προεκτείνει τισ νεοφιλελεφκερεσ μνθμονιακζσ ανατροπζσ  που ςυντελζςτθκαν ςτθν αυτοδιοίκθςθ τα τελευταία οκτϊ χρόνια με τον 

«Καλλικράτθ», τα μνθμόνια και τα μεςοπρόκεςμα.  

Το πνεφμα που διαπνζει το νομοςχζδιο είναι θ Τ., ωσ βαςικόσ υποτομζασ και μακρφ χζρι τθσ Κυβζρνθςθσ, με αυςτθρι μνθμονιακι εποπτεία 

βαδίηει ςτο δρόμο τθσ ανταποδοτικότθτασ, τθσ επιβολισ τοπικϊν φόρων, τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ ιδιωτικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν των 

Διμων, πεδίο εφαρμογισ όλων των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ με αποτζλεςμα  να βάλλεται ακόμθ περιςςότερο και να αμφιςβθτείται ο 

δθμόςιοσ και κοινωνικόσ χαρακτιρασ που εμείσ υπεραςπιηόμαςτε. 

Σιμερα ο μόνοσ δρόμοσ είναι θ ςυγκρότθςθ ενόσ μετϊπου των εργαηομζνων, δθμοτϊν και αιρετϊν που κα οργανϊςει τθν αντίςταςθ ςτισ 

μνθμονιακζσ πολιτικζσ, οι οποίεσ καταςτρζφουν τθ χϊρα, τθν αυτοδιοίκθςθ και τουσ εργαηόμενουσ. Όμωσ ο αγϊνασ για μια ουςιαςτικι 

αντιμνθμονιακι ριηοςπαςτικι εναλλακτικι πορεία τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, είναι ςυνυφαςμζνοσ με τον αγϊνα για μια άλλθ πορεία τθσ χϊρασ» 

 

 

……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 

   Σταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα      Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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