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ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ 
Από το αρικμ.   1/31-1-2018  Ρρακτικό   Συνεδρίαςθσ 

του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 
30/8/2014  και 15-12-2016 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  τριάντα μία (31) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2018, θμζρα 
Τετάρτθ  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 9603/404/25-1-2018,  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.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- 
Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Καττισ Νικόλαοσ 12.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 13.Γοργόλθσ 
Βαςίλειοσ 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα Βαςιλικι 18.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 19.Γοφςθσ Χριςτοσ 20. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 23. Ζάψασ Γεϊργιοσ  24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Ζιϊβασ 
Βαςίλειοσ 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 29.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 
32.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 33.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 2.Βαγγελισ Απόςτολοσ 3.Τςιάρα Σταυροφλα 4.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 5.Βαςιλάκθσ Περικλισ 6.Πάντοσ Παναγιϊτθσ(δικαιολογθμζνα) 7.Κωνισ 
Δθμιτριοσ  8.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 9.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 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,  Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
Θζμα 1 

ο 

======== 
Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτον Ευρωπαϊκό Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ε.Ο.Ε.Σ.) με τθν ονομαςία 
«PROXIMITY GECT» 

 
 
Το Ρεριφερειακό  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 – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Τον Οργανιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου (Ρ.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 Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Τθ ϋϋΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣϋϋ κακϊσ και το ϋϋΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΕΥΩΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ PROXIMITY GECTϋϋ, όπωσ κατατζκθκαν ςτο Συμβοφλιο 
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(Α.Ρ./Ρ.Σ.11558/495/30-1-2018) (ςυνθμμζνα με α/α:  ςτο φάκελο 8/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του 

Ρ.Σ.)  

5. Τθν από 31-1-2018 επί του κζματοσ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Ιωαννίνων κασ Καλογιάννθ, όπωσ 

κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο (ςυνθμμζνα με α/α: 9 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Ρ.Σ.) , 

ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα εξισ:  

«Ειςιγθςθ ςτo Περιφερειακό υμβοφλιο 

για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτον Ευρωπαϊκό Όμιλοσ Εδαφικισ υνεργαςίασ (Ε.Ο.Ε..), με τθν ονομαςία: 
«PROXIMITY GECT»   
 
Νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν Ομίλων Εδαφικισ υνεργαςίασ (Ε.Ο.Ε..): 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ, όπωσ 
αυτόσ τροποποιικθκε από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1302/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013. 

 Νόμοσ 3345/2005, (ΦΕΚ Α138/16.06.2005), άρκρο 4 (Λειτουργικά κζματα τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ), παρ. 2.β  

 Νόμοσ 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/7.06.2010) , άρκρο 203 (Διεκνείσ Συνεργαςίεσ Περιφερειών), παρ. 3 και 

 Νόμοσ 4483/2017 (ΦΕΚ Α107/31.07.2017), (Μζροσ Τρίτο, Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ). 
 

Ιςτορικό: 
 Στισ 09-01-2017, με το, αρ. πρωτ. 2516, ζγγραφο, θ Περιφζρεια Basilicata Ιταλίασ υπζβαλλε, ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, αίτθμα 
ςυνεργαςίασ για τθ δθμιουργία ενόσ Ε.Ο.Ε.Σ. 
 Στισ 13-01-2017, με το, αρ. πρωτ. 2499, ζγγραφό τθσ θ Περιφζρεια Ηπείρου ηιτθςε περαιτζρω διευκρινιςεισ επί του κζματοσ. 
 Από 14-01-2017 μζχρι και 22-11-2017 και με ςκοπό τθν πλιρθ τεκμθρίωςθ των ςχετικών διαδικαςιών, ανταλλάχκθκε εκτεταμζνθ 
αλλθλογραφία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
 Στισ 04-08-2017, με τθν αρ. απόφαςθ 877/04-08-2017 του περιφερειακοφ τθσ ςυμβουλίου, θ Περιφζρεια Basilicata επιβεβαιώνει τθν 
πρόκεςι τθσ να ενεργοποιιςει το μθχανιςμό του Ε.Ο.Ε.Σ. και να εκκινιςει επίςθμα τθ διαδικαςία ςφςταςθσ του PROXIMITY GECT,  
 Στισ 16-11-2017, πραγματοποιείται τεχνικι ςυνάντθςθ ςτα Ιωάννινα, ςτα γραφεία τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε Ιωαννίνων, με τθ 
ςυμμετοχι του εντεταλμζνου εκπροςώπου τθσ ιταλικισ περιφζρειασ Κ

ον
 Giusepe Suanno και τον οριςμζνο από τθν Περιφζρεια Basilicata, Κ

ον
  

Gilberto Zinzani, ωσ ςυντονιςτι του PROXIMITY GECT 
 Από 17-11-2017 μζχρι και τζλθ του 2017 ακολοφκθςε θλεκτρονικι αλλθλογραφία για τισ τελικζσ διευκρινίςεισ επί των εγγράφων: 
CONVENTION (κανονιςμόσ) και STATUTE (καταςτατικό). 
 
κοπόσ: 
Σκοπόσ του Ε.Ο.Ε.Σ. είναι θ προαγωγι τθσ διαςυνοριακισ, διακρατικισ και διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων των δφο 
Περιφερειών, με αποκλειςτικό ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ, ςτθριηόμενθ ςτισ διακθρφξεισ τθσ Επιτροπισ των 
Περιφερειών, ςτισ οποίεσ οι Ε.Ο.Ε.Σ. αποκαλοφνται «εργαςτιρια πολυ-επίπεδθσ διακυβζρνθςθσ», κακώσ ςε αυτοφσ (Ε.Ο.Ε.Σ.) ςυναντώνται 
όλεσ οι μορφζσ διακυβζρνθςθσ (διεκνισ, ενωςιακι, εκνικι, περιφερειακι, τοπικι) ςε εταιρικι ςχζςθ με τισ οργανώςεισ, φορείσ και τισ 
κοινωνίεσ των ενεργών πολιτών. 
 
Κοινοί ςτόχοι για προϊκθςθ: 
Εκτόσ των όςων αναφζρονται αναλυτικά ςτον Κανονιςμό και το Καταςτατικό του PROXIMITY GECT, είναι αναγκαίο να αναφερκοφν, ςτο 
ςθμείο αυτό, οι ςτρατθγικοί κοινοί ςτόχοι τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ: 
1) Δράςεισ, ζργα και ενζργειεσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ Μακροπεριφζρειασ Αδριατικισ-Ιονίου (EUSAIR),  
2) Η δθμιουργία τθσ πρώτθσ τουριςτικισ – πολιτιςτικισ διαδρομισ MAGNA GRECIA, ςτθριηόμενθ ςτθν ιςχυρι κοινι πολιτιςτικι ταυτότθτα 
των δφο Περιφερειών και 
3) Δθμιουργία του πρώτου, μζχρι ςτιγμισ, Ομίλου Εδαφικισ Συνεργαςίασ ςτθν Ε.Ε., ο οποίοσ επικεντρώνεται ςτθν ςτρατθγικι των ορεινών 
περιοχών (κακότι και οι δφο περιοχζσ είναι ορεινζσ) ςτθν Ευρώπθ και, ωσ εκ τοφτου, μπορεί να αςκιςει επιρροι ςτουσ κοινοτικοφσ κεςμοφσ 
ώςτε να αναπτυχκοφν προγράμματα και πρωτοβουλίεσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ «Ευρωπαϊκισ Ατηζντασ για τισ Ορεινζσ Περιοχζσ». Σχετικι 
αναφορά γίνεται, άλλωςτε, και ςτθν Ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςχετικά με τθν πολιτικι ςυνοχισ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ Ε.Ε. 
(EU-MOUNTAINS, ςθμεία 4 & 17). 
 
Κατόπιν των ανωτζρω, ειςθγοφμαςτε ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο τθσ Ηπείρου: 
τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτον Ευρωπαϊκό Όμιλοσ Εδαφικισ υνεργαςίασ (Ε.Ο.Ε..), με τθν ονομαςία: 

«PROXIMITY GECT»                                                   » 

6. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Ρ.Σ. 

7. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Ρεριφερειάρχθ  

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

(απόφαςθ:1/6/31-1-2018) 
 
Εγκρίνει τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτον Ευρωπαϊκό Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ε.Ο.Ε.Σ.) , με τθν ονομαςία 

«PROXIMITY GECT», ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ. 5) 

 

Σθμειϊνεται ότι ο Ανεξάρτθτοσ Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ κ. Γκοφντασ,  ο οποίοσ ψιφιςε κετικά, τόνιςε ότι τα αποτελζςματα 
από τα προθγοφμενα παρόμοια προγράμματα δεν ιταν τα αναμενόμενα και πρότεινε, όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο, να 
υπάρχει  ςχετικι ενθμζρωςθ του Συμβουλίου, κατά τθ διάρκεια τθσ πορείασ υλοποίθςισ του. 
 

 

Μειοψθφοφν: 
1. Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ» , θ οποία ψιφιςε αρνθτικά κακόςον δεν πείςτθκε ότι αυτι θ ςυνεργαςία κα αποβεί ςε όφελοσ 
τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ και των κατϊτερων λαϊκϊν ςτρωμάτων.  
Όλεσ αυτζσ οι ςυνεργαςίεσ γίνονται ζτςι ϊςτε ο ανταγωνιςμόσ να βοθκιςει να επικρατιςουν οι λίγοι.  
Σίποτε από αυτά δεν βοθκάει ςτθν βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των ευρφτερων  λαϊκϊν ςτρωμάτων και δεν καλφπτει λαϊκζσ 
ανάγκεσ και δεν μειϊνει το κόςτοσ αγακϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν για τουσ πολλοφσ. 
Η ίδια θ ηωι ζχει ανατρζψει αυτά που υποςτθρίηονται  περί οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ. 
Δεν ςυμφωνοφν με τθ λογικι αυτϊν των προγραμμάτων. 
 
2. Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ»,  θ οποία ψιφιςε επίςθσ αρνθτικά. 
 
3. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία τοποκετικθκε επίςθσ αρνθτικά, ςυμφωνϊντασ ςτα περιςςότερα ςθμεία με τθν 
τοποκζτθςθ τθσ παράταξθσ  «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ». 
Πρόςκεςε μόνο ότι ζχουν γίνει πάρα πολλά διαςυνοριακά προγράμματα, χωρίσ να διαπιςτωκεί κάποια ουςιαςτικι ωφζλεια για τισ 
παραμεκόριεσ περιοχζσ.  
Και για το ςυγκεκριμζνο, τονίηεται ότι κα υπάρξουν κετικά αποτελζςματα για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ κ.λ.π. και αναρωτιοφνται πωσ μπορεί 
κάποιοσ να υποςτθρίηει κάτι τζτοιο, όταν ο Καλαμάσ βρίςκεται ςε τόςο άςχθμθ κατάςταςθ. 
Εξαπατάται κανείσ όταν πιςτεφει ότι ςε ςυνεργαςία με τουσ Ιταλοφσ, κα φτιάξουμε και τισ κάλαςςεσ. 
 
4. Ο Ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γιολδάςθσ, ο οποίοσ καταψιφιςε επίςθσ τθν πρόταςθ. 

……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν Ρρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Ρρόεδροσ του Ρ.Σ. 

   Σταφροσ Ραργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Ρ.Σ. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα      Ρολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι-Κοίλια 
Η Ρρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Ρ.Σ.  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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