
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 17/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  Πολυµελούς  

Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 
απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 
Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο β΄ 
όροφος), στις  δέκα επτά (17) του µηνός Οκτωβρίου του έτους  2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ.  
οικ. 72209/2659/10-10-2011 Πρόσκληση του  Προέδρου του  

 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 

Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
    3. Στέφανος Ζούµπας,  Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
      3. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων  
     4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1. Χρήστος Κύρκος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Αντώνιος Γαλάνης 4. ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  5. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  6.  
Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου  7. Νικόλαος Κάτσιος  8. Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 9. Νικόλαος Κώτσιος 10. Αντιγόνη - Βασιλική 
Φίλη- Πασχάλη  11. Μιχαήλ Πλιάκος 12. Νικόλαος Καττής 14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15. Μαρία Τσουλάκη 16. Κωνσταντίνος 
Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς  18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19.Βασίλειος Χριστοφορίδης 20. Μιχαήλ Σπυρέλης 21. Ιωάννης 
Ευθυµίου  22. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 23. Θεοφάνης Μικρούλης 24. Βασίλειος Γιολδάσης 25. Ευάγγελος Αργύρης  26. Κων/νος 
Μπόβολος 27.  Παύλος Μίχας 28. Κων/νος Παπανδρέου 29. Κωνσταντίνος Φώτης 30.  Γρηγόριος Τζιοβάρας 31. Αθηνά Ιωάννου 32. 
Χρήστος Παπαβρανούσης 33. Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 34. Μιχαήλ Κασσής 35. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου 36. Κων/νος 
Αρβανίτης 37. Γεώργιος Ζάκας  38. ∆ήµητρα Αναγνώστου 39. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 40. Βασίλειος Ζιώβας 41. Ιωάννης 
Παπαδηµητρίου 42.  Νικόλαος Ζήκος 
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1. Γεώργιος Παπατσίµπας  2.Ιωάννης Γιαννακάκης 3. ∆ηµήτριος ∆ηµάκος,  
τακτικά µέλη του Π.Σ., αν και νόµιµα κλήθηκαν 
ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά, Κατηρτζίδη Ανθούλα και Ελένη Κασσή  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες ενδιαφερόµενοι 
για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 
 

     Θέµα 4ο 
      ==== 
Έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων) Ιωαννίνων 
     

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

3) Την αριθµ. 371/28-9-2011 επιστολή του ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων προς τον κ. Περιφερειάρχη και το Π.Σ. (Α.Π./Π.Σ.: 
69288/2603/29-9-2011)  

4) Τα πρόσθετα ενηµερωτικά στοιχεία που κατατέθηκαν από το ΚΕΘΕΑ  στο Συµβούλιο   (συνηµµένα µε α/α: 127  
στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ),  

5) Την εισήγηση του αρµόδιου επί του θέµατος Αντιπεριφερειάρχη, κ. Πότση,  όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο 
(συνηµµένα µε α/α: 128 στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ) 

6) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  
7) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

  &  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 

          
Αποφασίζει οµόφωνα 

                       (απόφαση:17/73/17-10-2011) 
 

ΑΔΑ: 45ΟΥ7Λ9-13Ο



Την έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ  Ιωαννίνων, αλλά και στη γενικότερη στήριξη της δοµής, µε το 
εξής περιεχόµενο: 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο  Ηπείρου αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας το πολύτιµο έργο του ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων 
ενάντια στα ναρκωτικά, ψηφίζει την οµόθυµη συµπαράστασή του στο αίτηµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων 
Ατόµων, για απρόσκοπτη και επαυξηµένη λειτουργία του στα Γιάννενα αλλά και στην Ήπειρο γενικότερα,  τόσο σε 
ανθρώπινο δυναµικό όσο και σε οικονοµικούς πόρους. 
 Το Π.Σ. Ηπείρου αντιτίθεται:  
α) Στη συρρίκνωση της κρατικής επιχορήγησης, που κλείνει µονάδες µε ότι αυτό συνεπάγεται 
β) Στην εργασιακή εφεδρεία,  που θα οδηγήσει στο κλείσιµο των µονάδων τη στιγµή που λόγω των οικονοµικών 
συγκυριών αυξάνεται η χρήση ουσιών και κατ΄ επέκταση η ανάγκη για πρόληψη – θεραπεία – επανένταξη , και  
γ) Στη συγχώνευση ΚΕΘΕΑ – ΟΚΑΝΑ, που δηµιουργεί  γενικότερη ασάφεια, σύγχυση και πλήττει την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών  
Το παρόν ψήφισµα να αποσταλεί σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 
 
Σηµειώνεται ότι όλες οι παρατάξεις ψήφισαν θετικά στην παραπάνω απόφαση, κάνοντας πρόσθετες παρατηρήσεις για 
την γενικότερη και ουσιαστικότερη στήριξη της δοµής. 
Πιο συγκεκριµένα: 
1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», τόνισε ότι θα ήταν ευχής έργον αυτό το ψήφισµα να αποτελέσει αρχή 

για να υπάρξει µια συνεργασία σε πιο ουσιαστική βάση µε την Περιφέρεια Ηπείρου, προκειµένου να λυθούν όλα 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αυτές οι δοµές. Θα πρέπει και το Περιφερειακό Συµβούλιο και η Περιφέρεια 
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δει µε πολύ σεβασµό όλους αυτούς τους ανθρώπους, που 
εξυπηρετούνται σε αυτές τις δοµές και την ανάγκη  συνέχισης της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.  
Επεσήµαναν, ιδιαίτερα, την µέχρι τώρα πορεία και προσφορά του ΚΕΘΕΑ και αναφέρθηκαν στην ανάγκη να 
εξευρεθεί λύση στη δηµιουργία της Κοινότητας Απεξάρτησης, αξιοποιώντας ίσως και υπάρχοντα κτιριακά 
συγκροτήµατα, τα οποία χρησιµοποιούνταν από δοµές που τώρα έχουν καταργηθεί (εγκαταστάσεις «ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΝΗΣ», «ΠΑΙ∆ΟΠΟΛΗΣ ΘΗΛΕΩΝ» κ.λ.π.. 

2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», υποστήριξε ότι είναι το λιγότερο που θα µπορούσε να κάνει το 
Περιφερειακό Συµβούλιο σε αυτή την περίοδο όπου οι νέοι κάνουν χρήση των ναρκωτικών ουσιών, 
προσπαθώντας να ξεφύγουν από µια κοινωνία που συνεχώς τους συνθλίβει και τους καταστρέφει κάθε όνειρο για 
το µέλλον.  
Πρέπει πραγµατικά το Π.Σ. να σταθεί αρωγός και να καταγγείλει την Κυβέρνηση, η οποία στραγγαλίζει οικονοµικά 
τις θεραπευτικές Κοινότητες µε τα στεγνά προγράµµατα. Και αυτό δεν το κάνει τυχαία. Περιορίζει και το 
προσωπικό, στο πλαίσιο της λεγόµενης εφεδρείας και αντικειµενικά φαίνεται καθαρά ο στόχος της, που δεν είναι 
άλλος από το να διαχειρισθεί το πρόβληµα της εξάρτησης µε εξάρτηση από τη µεθαδώνη. ∆ιότι πιστεύουν ότι σε 
συνθήκες εξυπηρέτησης του µεγάλου κεφαλαίου, είναι καλύτερα να έχει κανείς νέους «πρόβατα», που θα τους 
στέλνει στην ουρά για µεθαδώνη, παρά νέους µε κραυγαλέες φωνές διαµαρτυρίας, για τα όνειρά τους που τους τα 
έχει συνθλίψει. 
∆ήλωσαν ότι η Κυβέρνηση επιλέγει το δρόµο της καταστολής του Λαϊκού Κινήµατος πέρα από τα ΜΑΤ και µέσω 
του Προγράµµατος ανοχής και θεωρίας των µαλακών ναρκωτικών. Είναι ριζικά αντίθετοι και ζητούν γενναία 
κρατική επιχορήγηση και όχι µιζέρια. 

3) Η παράταξη «ΑΥ.Ρ.Ι.Ο. για την ΗΠΕΙΡΟ», ψηφίζοντας θετικά στην εισήγηση για έκδοση ψηφίσµατος 
συµπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ και αντίθεσης στην περικοπή της κρατικής επιχορήγησής του, επισήµανε, παράλληλα, 
ότι η ευθύνη του τοπικού πολιτικού συστήµατος δεν εξαντλείται µε την έκδοση ψηφισµάτων συµπαράστασης, 
αλλά, κυρίως, µε τη στήριξη του αιτήµατος για ίδρυση Κοινότητας Απεξάρτησης, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις 
στα όρια του κοινωνικού ρατσισµού. Ταυτόχρονα τάχθηκε υπέρ µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ενάντια στα 
ναρκωτικά, σε αντίθεση µε πουριτανικές αντιλήψεις, που θα υποστηρίζει και τη στεγνή θεραπεία και τη χορήγηση 
υποκαταστάτων και θα συνδυάζει την καταστολή του εµπορίου µε την αποεγκληµατοποίηση των εξαρτηµένων. 

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», τόνισε ότι, σε όλη αυτή την κοσµοθαλασιά που γίνεται σε 
όλο αυτό τον οδοστρωτήρα που περνάει από κάθε εργασιακό χώρο και σε κάθε δικαίωµα στη ζωή, δεν φτάνει 
µόνο ένα  ψήφισµα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας, ότι πρέπει να ενώσουµε τις φωνές µε όλους αυτούς 
που κατεβαίνουν στους δρόµους. Πρέπει να κατέβουµε στους δρόµους, να ζητήσουµε το δικαίωµά µας και την 
κατοχύρωση του δικαιώµατός µας στη ζωή. Να µην αφήσουµε ούτε την παρούσα Κυβέρνηση, αλλά ούτε και τις 
συµµαχικές που προετοιµάζουν να ρυθµίζουν τις τύχες µας. Πρέπει ο κόσµος να συνειδητοποιήσει πλέον, ότι εάν 
δεν πάρει την τύχη του στα χέρια του, δεν λύνεται τίποτε. 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
       Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
       Χαράλαµπος Μπάτσης 
 
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
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