
 

1 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αρικμ.6 /10-7-2017  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  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 δζκα  (10) του μθνόσ Ιουλίου  
του ζτουσ 2017, θμζρα  Δευτζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.62557/2490/30-6-2017 (Ορκι Επανάλθψθ), Πρόςκλθςθσ του  
Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν 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), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 
7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Τςιάρα 
Σταυροφλα  13.Καττισ Νικόλαοσ 14.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 15.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 16.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 17.Μπάγιασ Μιχαιλ 18.Λάηοσ 
Ιωάννθσ 19.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 20.Μποφμπα Βαςιλικι 21.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24.Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ 25.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 26.Πάικασ Σπυρίδων 27.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 28.Κωνισ Δθμιτριοσ 29.Ζάψασ Γεϊργιοσ 30.Χατηθεφραιμίδθσ 
Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 31.Ζάκασ Γεϊργιοσ 32. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 33.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 34.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 35.Μπαρτηϊκασ 
Σπυρίδων 36.Ζικοσ Νικόλαοσ 37.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 38.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    
    

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  
1. Βαγγελισ Απόςτολοσ, 2. Γοφςθσ Χριςτοσ 3. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 4. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, 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: 

Θζμα2 
ο 

====== 
 Διοριςμόσ ςυγγενικοφ ατόμου αιρετοφ που απεβίωςε κατά τθν διάρκεια τθσ ενάςκθςθσ των κακθκόντων του 

 

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 

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

αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 

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)  

4. Τθν από 28-6-2017 επί του κζματοσ ειςιγθςθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ Ηπείρου κου Δθμ. Σιϊλου,  όπωσ 

κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο (Α.Π./Π.Σ.63359/2500/3-7-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 35 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ.), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

ΘΕΜΑ: «Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ διοριςμοφ ςυγγενικοφ προςϊπου (κυγατζρασ) του αποβιϊςαντοσ, κατά τθν ενάςκθςθ του 
υπθρεςιακϊν του κακθκόντων, Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Άρτασ, Κωνςταντίνου Παππά» 
1. Από τθν Μαρία Παππά υπεβλικθ θ από 8-12-2015 αίτθςθ τθσ προσ τθ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, θ οποία 

πρωτοκολλικθκε τθν 08-12-2015 (Αρ. πρωτ. 12446/8136/08-12-2015) με τθν οποία ηθτοφςε να προβοφμε ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για το 
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διοριςμό τθσ ςτο Δθμόςιο, λόγω του κανάτου  του πατζρα τθσ Παππά Κωνςταντίνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 2266/1994 άρκρο 14 παρ. 

20, όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςθ του από τθν παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 3448/2006 και ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν. 3731/2008, ςε 

κενι οργανικι κζςθ ΠΕ Μθχανικϊν, κατακζτοντασ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15-03-2006 «Για τθ περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμοςίου 

τομζα και ρφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ» ορίηονται τα εξισ: Θ παρ. 20  του 

άρκρου 14 του Ν. 2266/1994, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 17
α
 του άρκρου 2 του Ν. 2349/1995 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 5 του Ν. 

2839/2000 ιςχφει ωσ εξισ: «20.Όταν ο εργαηόμενοσ ςτο Δθμόςιο ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα, με τον τρόπο που αυτόσ προςδιορίηεται ςτθν παρ. 1 

του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994, όπωσ αυτόσ ιςχφει, αποβιϊςει κατά και εξαιτίασ τθσ εκτζλεςθσ υπθρεςιακοφ του κακικοντοσ, τότε δφναται ζνα 

(1) μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του κανόντοσ μζχρι πρϊτου βακμοφ ςυγγενείασ με αυτόν, ι αδελφόσ ι αδελφι, ςφηυγόσ του να διορίηεται ςτο Δθμόςιο 

ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα ςε κενι οργανικι κζςθ ανάλογθ των προςόντων που διακζτει ο διοριηόμενοσ. Θ αίτθςθ του διοριςμοφ πρζπει να 

υποβλθκεί μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία του κανάτου ι από τθν ςυμπλιρωςθ του νόμιμου ορίου θλικίασ 

για διοριςμό ι από τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων. Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από αμετάκλθτθ διλωςθ παραίτθςθσ του 

διοριηομζνου από τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ του ζναντι του φορζα, ςτον οποίο παρείχε τθν εργαςία του ι ιταν αςφαλιςμζνοσ ο κανϊν, κακϊσ 

και τθν αναςτολι του ςυνταξιοδοτικοφ του δικαιϊματοσ».  

3. Από τα ςτοιχεία του ςχθματιςκζντοσ φακζλου ςυνάγεται το ακόλουκο ιςτορικό : 

α)   Τθν 10-02-2011, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 μετά από τροχαίο ατφχθμα που ςυνζβθ ςτθν Χ.Θ. ΗΘ+600 Ε.Ο. Πρζβεηασ – Ιωαννίνων ( περιοχι 
Λοφρου Πρζβζηθσ) τραυματίςτθκε κανάςιμα ο Αντιπεριφερειάρχθσ τθσ Π.Ε. Άρτασ Κωνςταντίνοσ Παππάσ, που μετζβαινε ςτθν πόλθ τθσ 
Πρζβεηασ ωσ επίςθμοσ προςκεκλθμζνοσ του Μθτροπολίτθ Πρεβζηθσ και του ςυναδζλφου του Αντιπεριφερειάρχθ Πρεβζηθσ κου Ιωάννθ 
Στράτου. 

β) Μετά τον κανάςιμο τραυματιςμό του και με τθν με αρικμ. πρωτ. 14500/295/17-03-2011 εντολι του Περιφερειάρχθ Θπείρου κου Αλζξανδρου 
Καχριμάνθ διετάχκθ θ διενζργεια ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν ο κάνατοσ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. 
Άρτασ, Κωνςταντίνου Παππά, επιλκε κατά τθν διάρκεια τθσ άςκθςθσ των αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ του και ζνεκα αυτισ.  

γ) Το Πόριςμα τθσ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ, κατά τθ ςυνόψιςθ και του περιεχομζνου των κατακζςεων των εξεταςκζντων μαρτφρων και των 
εγγράφων που ςυγκεντρϊκθκαν ςτο φάκελο, επικεντρϊνεται ςτθ διαπίςτωςθ, ότι κατά αναμφιςβιτθτο τρόπο ο κανάςιμοσ τραυματιςμόσ 
του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Άρτασ, Κωνςταντίνου Παππά, επιλκε εν υπθρεςία και κατά τθν διάρκεια των κακθκόντων του ωσ 
Αντιπεριφερειάρχθσ. 

4. Θ αιτοφςα για διοριςμό Μαρία Παππά ζχει ςυμπλθρϊςει το ςυμπλθρωμζνο κατϊτατο όριο θλικίασ διοριςμοφ το 21
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ και 

διακζτει τα τυπικά προςόντα διοριςμοφ. 

5. Υποβλικθκαν από τουσ λοιποφσ δικαιοφχουσ αμετάκλθτεσ δθλϊςεισ παραιτιςεωσ από το δικαίωμα διοριςμοφ τουσ ςτο Δθμόςιο. 

6. Από τθ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου χορθγικθκε βεβαίωςθ φπαρξθσ κενισ οργανικι κζςθσ ΠΕ Μθχανικϊν. 

7. Συνοψίηοντασ τα παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία  από το πόριςμα τθσ αναφερόμενθσ Ε.Δ.Ε. προκφπτει ότι  κατά αναμφιςβιτθτο τρόπο ο 

κανάςιμοσ τραυματιςμόσ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Άρτασ, Κωνςταντίνου Παππά, επιλκε εν υπθρεςία και κατά τθν διάρκεια των κακθκόντων 

του ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ. Επιπρόςκετα, κατατζκθκαν εμπρόκεςμα ςτθν υπθρεςία μασ από τθν αιτοφςα όλα τα απαιτοφμενα, βάςει τθσ 

ςχετικισ νομοκεςίασ ζγγραφα, όπωσ και από τουσ λοιποφσ δικαιοφχουσ οι αμετάκλθτεσ δθλϊςεισ παραιτιςεωσ από το δικαίωμα διοριςμοφ τουσ 

ςτο Δθμόςιο. Τζλοσ, υπάρχει κενι οργανικι κζςθ κλάδου ΠΕ Μθχανικϊν ςτθν Περιφζρεια Θπείρου. 

8.  Ωσ εκ τοφτου, προτείνουμε το διοριςμό τθσ κόρθσ του κανόντοσ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Άρτασ, Κωνςταντίνου Παππά,  ςε κενι οργανικι 

κζςθ ΠΕ Μθχανικϊν και για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. 

5. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

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

Αποφαςίηει ομόφωνα 
(απόφαςθ: 6/30/10-7-2017 ) 

Σφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ. 4), εγκρίνει το διοριςμό ςυγγενικοφ 

προςϊπου (κυγατζρασ) του αποβιϊςαντοσ, κατά τθν ενάςκθςθ του υπθρεςιακϊν του κακθκόντων, Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Άρτασ, 

Κωνςταντίνου Παππά, ςε κενι οργανικι κζςθ ΠΕ Μθχανικϊν ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου. 

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

  Σταφροσ Παργανάσ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα                    
Η πρακτικογράφοσ          Η Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 
                            Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι-Κοίλια 

 
               Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  
                  Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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