
 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.   3/22-3-2019 Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου 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 ,  22-3-2018 και  14-3-2019  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 (τακτικι), ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π..  

(Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ είκοςι δφο  (22) του  μθνόσ Μαρτίου  του ζτουσ 2019, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. 

πρωτ.. οικ. 35588/941/15-3-2019  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1.ταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     2.Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1. ίμου – Σάςιου Αναςταςία, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Μπάγιασ Μιχαιλ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Λάηοσ Ιωάννθσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      6. Γοφςθσ Χριςτοσ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Σάτςθσ Δθμιτριοσ 6. Φίλθ – Παςχάλθ 
Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.ιαράβασ Κων/νοσ 9.Σςιάρα ταυροφλα  10.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 11.Ντζτςικασ 
Κωνςταντίνοσ 12.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 13.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 14.Μποφμπα Βαςιλικι 15.Μπιςτιόλθσ Αχιλλζασ 16.πυρζλθσ Μιχαιλ 
17.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα  18. Πάντοσ Παναγιϊτθσ 19. Σςίκαρθσ Βαςίλειοσ 20.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21.Πάικασ πυρίδων 
22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 24.Ηάψασ Γεϊργιοσ 25.Ηάκασ Γεϊργιοσ 26.Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 
28.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 29.Ηικοσ Νικόλαοσ 30.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 31.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 32.Πάνθσ Χαράλαμποσ 
(Μπάμπθσ) 33.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ)    
 
τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ  
2.Θεοδϊρα (Σατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων  
3.Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.. 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.πανοποφλου – άρρα Θλιάνα 6.Πότςθσ Οδυςςεφσ 
7.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 8.Καττισ Νικόλαοσ 9.Βαςιλάκθσ Περικλισ 10.Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 11. Μπαρτηϊκασ πυρίδων 12. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, 
τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
Σ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ 
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ  Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ  
Θζμα 2 

ο 

======== 

Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2020-2023 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 
 

Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ 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. Σον 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  υντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

4. Σο με αρικμ. πρωτ. οικ. 8248/13-3-2019 ζγγραφο του ΤΠΕ με κζμα «Κατάρτιςθ Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ 

τρατθγικισ 2020-2023 του υποτομζα των ΟΣΑ.» 

5. Σθν αρικμ.11/747/21-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΧ17Λ9-ΩΜΞ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π.. 39575/1059/21-3-2019) (ςυνθμμζνα με α/α:  33  ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), 

ΑΔΑ: ΨΧΖΘ7Λ9-Ν86



με τθν οποία καταρτίςκθκε το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2020-2023 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και 

υποβλικθκε προσ ζγκριςθ με ςυνθμμζνα τθν αιτιολογικι ζκκεςθ και τουσ πίνακεσ ΜΠΔ 

6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

7. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:3/15/22-3-2019 ) 

Εγκρίνει το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2020-2023 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ καταρτίςκθκε και 

υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι, με ςυνθμμζνα τθν αιτιολογικι ζκκεςθ και τουσ πίνακεσ ΜΠΔ, που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα απόφαςθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 
 
 
Μειοψηφοφν όλεσ οι παρατάξεισ τησ μειοψηφίασ και οι ανεξάρτητοι  Περιφερειακοί φμβουλοι, οι τοποθετήςεισ -θζςεισ των οποίων, όπωσ 
διατυπϊθηκαν κατά τη διάρκεια τησ ςυνεδρίαςησ, επιςυνάπτονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ τησ παροφςασ απόφαςησ.  
 
……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
       Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                       

    Ο Πρόεδροσ του Π.. 
   ταφροσ Παργανάσ 

                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Η Πρακτικογράφοσ                      
 Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουκοφν ςυνθμμζνα: 

(αιτιολογική ζκθεςη και πίνακεσ ΜΠΔΣ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                               Ιωάννινα 20/03/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ                                                   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΙΩΝ 
& ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.& ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
Πλθρ. :Ν.Σςαραοφςθ                                
Σθλ. 2651087226                                                           
Fax: 2651025244                                                           
e-mail: n.tsaraousi@php.gov.gr 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2020-2023 ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
         Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σον νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) άρκρο 43 για τισ αρχζσ Δθμοςινομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ  και τθν υποχρζωςθ κατάρτιςθσ από 

τουσ ΟΣΑ ΜΠΔ, 

2. Σο αρίκ: 18248/13-3-2019 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν με το οποίο κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του ΜΠΔ από τουσ 

φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

3. Σθν αρικμ. 2/17256/ΔΠΔ/22-2-2019 εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 

 

Καταρτίςτθκε το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2020-2023 τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 

   Για τθν κατάρτιςθ του ΜΠΔ 2020-2023 λιφκθκαν υπόψθ  

 Σα οριςτικά απολογιςτικά ςτοιχεία οικ. ζτουσ 2017,  τα προςωρινά ςτοιχεία απολογιςμοφ ζτουσ 2018 και ο εγκεκριμζνοσ 

προχπολογιςμόσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 

 Σα ςτοιχεία τα οποία ελιφκθςαν από το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Θπείρου ςχετικά με τα απολογιςτικά ςτοιχεία πλθρωμϊν 

ζργων ΠΔΕ (Εκνικό ςκζλοσ και ςυγχρθματοδοτοφμενα) ετϊν 2017,2018. 

 Ο μεςοπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ πιςτϊςεων και δαπανϊν ζργων του ΠΔΕ για το κλείςιμο του οικ. ζτουσ 2019  και για τα ζτθ 2020 

ζωσ 2023, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων του ΠΔΕ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ 

Προγραμματιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, 

 Σα ςτοιχεία  κατανομισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (πίνακασ Β2), για τθν κατανομι ΚΑΠ των Περιφερειϊν, 

 Ο πίνακασ (Γ) «Μακροοικονομικζσ προβλζψεισ» για τθν εκτίμθςθ των λοιπϊν εςόδων (κατθγορία 5) και τθν εκτίμθςθ των λοιπϊν 

λειτουργικϊν δαπανϊν (κατθγορία 5γ) εξαιρουμζνων των δαπανϊν  για  φόρουσ-τζλθ και λοιπά ζξοδα. 

 Σα ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν Δ/νςθ Προςωπικοφ για τθν ςυμπλιρωςθ του πίνακα τθσ «Εξζλιξθσ Προςωπικοφ». 

 
ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2020-2023 

Για τον υπολογιςμό των εκτιμιςεων ζτουσ 2019 κακϊσ και των προβλζψεων 2020-2023 ακολουκικθκε θ προτεινόμενθ μεκοδολογία του 
υπϋαρικ.2 ςχετικοφ εγγράφου του Τπ. Εςωτερικϊν. 
Αναλυτικά: 
ΕΟΔΑ: 

1. Επιχορθγιςεισ από Σακτικό Προχπολογιςμό 
Εκτίμθςθ 2019: Ζχει καταγραφεί το ποςό του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ για το 2019. 
Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχουν καταγραφεί τα ποςά των εκτιμϊμενων επιχορθγιςεων του πίνακα κατανομισ (πίνακασ Β2) του ΤΠΕ. 
 

2. Επιχορθγιςεισ από ΠΔΕ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εςόδων από ΕΠΑ) 
Εκτίμθςθ 2019-Προβλζψεισ 2020-2022: Ζχουν καταγραφεί τα αντίςτοιχα ποςά του ΜΠΔ 2019-2022 (το οποίο εγκρίκθκε με τθν αρικ.: 
8/42/25-7-2018 απόφαςθ του Π.) για τουσ λόγουσ που αναλφκθκαν ςτθν αντίςτοιχθ ειςιγθςθ-αιτιολογικι ζκκεςθ. 
Για το 2023 προβλζφκθκε μικρι αφξθςθ ζπειτα από επικοινωνία με τθν αρμόδια Δ/νςθ. 
 

3. Σόκοι 
Εκτίμθςθ 2019:Ζχουν υπολογιςτεί οι τόκοι των ταμειακϊν υπολοίπων ςτθ λιξθ του ζτουσ 2018 με το τρζχον επιτόκιο (περίπου 0,3%). 
Προβλζψεισ 2020-2023: υπολογίςτθκαν ωσ το γινόμενο του εκτιμϊμενου φψουσ των τραπεηικϊν κατακζςεων του τζλουσ χριςθσ επί το 
τρζχον επιτόκιο (περίπου 0,3%). 
 

4. Ζςοδα από προγράμματα τθσ ΕΕ 
Εκτίμθςθ 2019-Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχουν καταγραφεί τα ποςά με βάςθ τα ςτοιχεία που ελιφκθςαν από τθν ΠΕ Θεςπρωτίασ.  
 

5. Λοιπά ζςοδα 
Εκτίμθςθ 2019: Ζχουν καταγραφεί τα ποςά του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ για το 2019.  
Προβλζψεισ 2020-2023: Σα ποςά που ζχουν καταγραφεί προζκυψαν με εφαρμογι του δείκτθ HICP «ΜΕΣΑΒΟΛΘ Εν. ΔΕΙΚΣΘ ΣΙΜΩΝ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ (%)», επί των εκτιμιςεων του προθγοφμενου ζτουσ, ςφμφωνα με του ςυντελεςτζσ που δόκθκαν από το ΤΠΕ.   
 

ΑΔΑ: ΨΧΖΘ7Λ9-Ν86



6. Ειςπράξεισ υπζρ δθμοςίου και τρίτων 
Εκτίμθςθ 2019: Ζχει  καταγραφεί το ποςό του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ για το 2019 δεδομζνου ότι υπάρχει ςθμαντικι 
διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τα απολογιςτικά του 2018 κακϊσ ζχει προβλεφκεί ζςοδο από τα μιςκϊματα χριςθσ βοςκιςιμων γαιϊν και 
από τθν λειτουργία τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων (Α..Α.) Θπείρου 
Προβλζψεισ 2019-2022: Ζχει καταγραφεί ποςό ίδιο με τθν εκτίμθςθ του 2019 ςε όλα τα ζτθ του ΜΠΔ. 
 

7. Ζςοδα από επιχοριγθςθ για πλθρωμι λθξιπροκζςμων 
Εκτίμθςθ 2019- Προβλζψεισ 2020-2023: Δεν προβλζπονται ζςοδα. 
 

8. Ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ 
Εκτίμθςθ 2019 - Προβλζψεισ 2020-2023:. Δεν προβλζπονται ζςοδα 

 
ΕΞΟΔΑ 

1. Αμοιβζσ προςωπικοφ 
Εκτίμθςθ 2019:  Ζχουν καταγραφεί τα ποςά του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ για το 2019, τα οποία είναι αυξθμζνα ςε ςχζςθ με τα 
απολογιςτικά ςτοιχεία του ζτουσ 2018, με δεδομζνο ότι με ζναρξθ το 2018 προβλζπεται θ χοριγθςθ μιςκολογικϊν ωριμάνςεων. 
Προβλζψεισ 2020-2023: Για τα επόμενα ζτθ ζχουν καταγραφεί τα ίδια ποςά με τθν εκτίμθςθ για το ζτοσ 2019, κρίνοντασ ότι δεν κα 
υπάρξει περεταίρω αφξθςθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ. 
 

2. Κοινωνικζσ παροχζσ: 
Εκτίμθςθ 2019: Ζχουν καταγραφεί τα ποςά ςφμφωνα με τα προςωρινά απολογιςτικά ςτοιχεία για το 2018 αφαιροφμενθσ τθσ δαπάνθσ 
του διατροφικοφ επιδόματοσ (κακϊσ θ αρμοδιότθτα καταβολισ του ζχει περιζλκει ςτον ΟΠΕΚΑ από 1-1-2019). 
Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχουν καταγραφεί τα ίδια ποςά με τθν εκτίμθςθ του 2019. 
 

3. Σόκοι 
Εκτίμθςθ 2019-Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχουν υπολογιςτεί οι τόκοι ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ του δανείου. Ειδικότερα οι τόκοι που 
ζχουν υπολογιςτεί αφοροφν δάνειο εικοςαετοφσ (20) διάρκειασ (240 δόςεισ από 4-8-2005 μζχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% 
πλζον ειςφορά Ν. 128/75  0,6%. 
 

4. Δαπάνεσ για επενδφςεισ προ αποςβζςεων 
Εκτίμθςθ 2019: Ζχουν καταγραφεί τα ποςά λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ των κωδικϊν που 
απαρτίηουν τθν ςχετικι κατθγορία (πίνακασ Α1α) ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλζψεισ των εςόδων τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. 
Προβλζψεισ 2020-2023: Και για τα επόμενα ζτθ ακολουκικθκε θ ίδια διαδικαςία με τθν εκτίμθςθ του 2019. 
 

5. Λοιπζ δαπάνεσ 
Εκτίμθςθ 2019 
α) Πλθρωμζσ ΠΟΕ: Ζχουν καταγραφεί τα ποςά των απλιρωτων υποχρεϊςεων ςτισ  31/12/2018 , εκτιμϊντασ ότι ςτο μεγαλφτερο 
ποςοςτό τουσ δεν κα προκφψουν ηθτιματα νομιμότθτασ ι κανονικότθτασ για τθν εξόφλθςι τουσ. 
β) Μεταβιβάςεισ ςε τρίτουσ. Ζχει εγγραφεί ποςό ςφμφωνα με τα απολογιςτικά ςτοιχεία του ζτουσ 2018, εκτιμϊντασ ότι και το ζτοσ 2019 
κα κινθκεί ςτα ίδια επίπεδα. 
γ) Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ.  

Αμοιβζσ τρίτων: Δεν προβλζφκθκαν ποςά. 
Παροχζσ τρίτων: Ζχει καταγραφεί το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του δείκτθ HICP «ΜΕΣΑΒΟΛΘ Εν. ΔΕΙΚΣΘ ΣΙΜΩΝ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ (%)» ζτουσ 2019 επί του απολογιςμοφ του 2018 ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία δαπανϊν. 
Φόροι – Σζλθ: Ζχουν καταγραφεί τα προςωρινά απολογιςτικά ςτοιχεία ζτουσ 2018. 
Λοιπά γενικά ζξοδα: Ζχει καταγραφεί το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του δείκτθ HICP «ΜΕΣΑΒΟΛΘ Εν. ΔΕΙΚΣΘ ΣΙΜΩΝ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ (%)» ζτουσ 2019 επί του απολογιςμοφ του 2018 ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία δαπανϊν. 
Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων.: Ζχει καταγραφεί το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του δείκτθ HICP «ΜΕΣΑΒΟΛΘ Εν. 
ΔΕΙΚΣΘ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ (%)» ζτουσ 2019 επί του απολογιςμοφ του 2018 ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία δαπανϊν. 
Λοιπά ζξοδα.: Ζχουν καταγραφεί τα προςωρινά απολογιςτικά ςτοιχεία ζτουσ 2018. 

 
Προβλζψεισ 2020-2023  
α) Πλθρωμζσ ΠΟΕ: Ζχουν καταγραφεί τα ποςά των απλιρωτων υποχρεϊςεων ςε φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτο τζλοσ κάκε 
προθγοφμενου ζτουσ εκτιμϊντασ ότι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ δεν κα προκφψουν ηθτιματα νομιμότθτασ ι κανονικότθτασ για τθν 
εξόφλθςι τουσ. 
β) Μεταβιβάςεισ ςε τρίτουσ. Ζχει εγγραφεί το ποςό τθσ εκτίμθςθσ 2019 ςε όλα τα ζτθ του ΜΠΔ. 
γ) Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ.  

Αμοιβζσ τρίτων: Δεν προβλζφκθκαν ποςά. 
Παροχζσ τρίτων: Ζχει καταγραφεί ςε κάκε ζτοσ του ΜΠΔ  το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του δείκτθ HICP «ΜΕΣΑΒΟΛΘ 
Εν. ΔΕΙΚΣΘ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ (%)», επί του ποςοφ  των δαπανϊν τθσ ίδιασ κατθγορίασ του προθγοφμενου ζτουσ. 
 Φόροι – Σζλθ: Ζχει καταγραφεί το ποςό των εκτιμιςεων ζτουσ 2019, για όλα τα ζτθ του ΜΠΔ. 
Λοιπά γενικά ζξοδα.: Ζχει καταγραφεί ςε κάκε ζτοσ του ΜΠΔ  το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του δείκτθ HICP 
«ΜΕΣΑΒΟΛΘ Εν. ΔΕΙΚΣΘ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ (%)», επί του ποςοφ των δαπανϊν τθσ ίδιασ κατθγορίασ του προθγοφμενου ζτουσ. 
Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων: Ζχει καταγραφεί ςε κάκε ζτοσ του ΜΠΔ  το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του δείκτθ 
HICP «ΜΕΣΑΒΟΛΘ Εν. ΔΕΙΚΣΘ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ (%)», επί του ποςοφ τθσ εκτίμθςθσ των δαπανϊν τθσ ίδιασ κατθγορίασ του 
προθγοφμενου ζτουσ. 
Λοιπά ζξοδα: Ζχει καταγραφεί το ποςό τθσ εκτίμθςθσ του 2019, ςε όλα τα ζτθ του ΜΠΔ. 

 
6. Αποδόςεισ υπζρ δθμοςίου και τρίτων 

Εκτίμθςθ 2019: Ζχει καταγραφεί ποςό ίδιο με τθν αντίςτοιχθ κατθγορία εςόδων (κατθγορία 6) 
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Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχει καταγραφεί το ποςό των εκτιμιςεων ζτουσ 2019, για όλα τα ζτθ του ΜΠΔ 
.  

7. Δαπάνεσ για πλθρωμι λθξιπροκζςμων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 
Δεν προβλζφκθκαν δαπάνεσ. 

8. Δαπάνεσ που αφοροφν χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ (χρεολφςια δανείων κτλ.) 
Εκτίμθςθ 2019-Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχουν υπολογιςτεί τα χρεολφςια  ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ του δανείου. Ειδικότερα τα 
χρεολφςια του δανείου που ζχουν υπολογιςτεί αφοροφν δάνειο εικοςαετοφσ (20) διάρκειασ (240 δόςεισ από 4-8-2005 μζχρι 4-7-2025), 
με επιτόκιο Euribor +0,25% πλζον ειςφορά Ν. 128/75  0,6%. 
 
Απλιρωτε υποχρεϊςεισ ςε φορείσ εκτόσ γενικι κυβζρνθςθσ ςτο τζλοσ του ζτουσ 
 
Εκτιμιςεισ 2019-Προβλζψεισ 2020-2023: Ο απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ του ΜΠΔ υπολογίςτθκαν με τθν χριςθ 
ςυντελεςτι για να διαςφαλιςτεί θ απαιτοφμενθ ςυνζπεια ςτισ χρονολογικζσ ςειρζσ με τθν μζκοδο που περιγράφεται ςτο αρικ.: 
18248/13-3-2019 ζγγραφο του ΤΠ.Ε. Για κάκε ζτοσ αναφοράσ υπολογίςτθκε ο λόγοσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων ςτισ 31/12 του 
προθγοφμενου ζτουσ προσ το ςφνολο των εξόδων του προθγοφμενου ζτουσ (αφαιρουμζνων των κατθγοριϊν 3, 5

α
, 6

α
, 7 και 8) και το 

ποςό που προζκυψε πολλαπλαςιάςτθκε με το ςφνολο των εξόδων του ζτουσ αναφοράσ (αφαιρουμζνων των αντίςτοιχων κατθγοριϊν 
3,5

α
,6

α
,7 και 8). 

 
 ΣΟΙΧΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 
1. Διακζςιμα 

Α) Σαμείο (μετρθτά και επιταγζσ).  
Δεν τθρείται ταμείο με μετρθτά ι επιταγζσ. 
Β) Κατακζςεισ ςτθν τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  
τθν εκτίμθςθ για το ζτοσ 2019 ζχει καταγραφεί ποςό ςτο φψοσ των ταμειακϊν υπολοίπων ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ τθν 
31/12/2018. 
τθν πρόβλεψθ για τα υπόλοιπα ζτθ του ΜΠΔ ζχει καταγραφεί το ίδιο ποςό με τθν εκτίμθςθ του ζτουσ 2019. 
Γ) Κατακζςεισ ςτισ λοιπζσ τράπεηεσ 
Εκτίμθςθ 2019:. Ζχει καταγραφεί το ποςό που προκφπτει μετά τθν πρόςκεςθ ςτο ταμειακό υπόλοιπο ζτουσ 2018 του ποςοφ του 
Ελλείμματοσ/Πλεονάςματοσ και τθν αφαίρεςθ του ποςοφ των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν 
Προβλζψεισ 2020-2023: Με τον ίδιο τρόπο ζχουν υπολογιςτεί και τα ταμειακά υπόλοιπα για όλα τα ζτθ του ΜΠΔ 
 

2. Χρεόγραφα 
α) Σίτλοι Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ζντοκα γραμμάτια και ομόλογα)  
Εκτίμθςθ 2019: Ζχει καταγραφεί το ποςό ςφμφωνα με τθν αποτίμθςθ τθν 31/12/2018. 
Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχει καταγραφεί το ίδιο ποςό των εκτιμιςεων ζτουσ 2019, για όλα τα ζτθ του ΜΠΔ. 
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειϊν, τραπεηϊν κλπ.).  
Δεν υπάρχουν 
γ) Μετοχζσ – λοιπζσ ςυμμετοχζσ – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
Εκτίμθςθ 2019: Ζχει καταγραφεί το ποςό ςφμφωνα με τθν αποτίμθςθ τθν 31/12/2018. 
Προβλζψεισ 2020-2023: Ζχει καταγραφεί το ίδιο ποςό των εκτιμιςεων ζτουσ 2019, για όλα τα ζτθ του ΜΠΔ. 
 

3. Δάνεια προσ τρίτουσ: 
Εκτίμθςθ 2019:Ζχει καταγραφεί ποςό ίδιο με το κλείςιμο χριςθσ του 2018. Πρόκειται για ποςό το οποίο ζχει εγγραφεί ςε λογαριαςμό 
απαιτιςεων ςτο Λογιςτικό ςφςτθμα τθσ Περιφζρειασ και αφορά διπλι απόδοςθ φόρου και κρατιςεων από τθν ΠΕ Άρτασ. Θ απεικόνιςθ 
του εν λόγω ποςοφ κα μθδενιςτεί με τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν από τθν Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ ΠΕ Άρτασ για τθν επιςτροφι του 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ.  

            Προβλζψεισ 2020-2023: Δεν ζχουν καταγραφεί ποςά.   
 

4. Δάνεια από πιςτωτικά ιδρφματα και οργανιςμοφσ 
Εκτίμθςθ 2019: Ζχει καταγραφεί το ανεξόφλθτο ποςό του δανείου όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί ςτο τζλοσ του 2019, αφαιρϊντασ 
από το ανεξόφλθτο ποςό του δανείου τθν 31/12/2018 το ποςό τθσ πλθρωμισ του 2019 για χρεολφςια δανείου).  
Προβλζψεισ 2020-2023: Με τον ίδιο τρόπο ζχει καταγραφεί το ανεξόφλθτο ποςό του δανείου, για όλα τα ζτθ του ΜΠΔ. 

 
Ειδικά για τα ςτοιχεία Ιςολογιςμοφ κα πρζπει να αναφερκεί θ διαφορά που υπάρχει όςον αφορά το προθγοφμενο ΜΠΔ 2019-2022 θ οποία 
οφείλεται: α) ςτθν αλλαγι του τρόπου παρακολοφκθςθσ των πλθρωμϊν του ΠΣΑ Θπείρου και τθν μθ παρακολοφκθςθ των ταμειακϊν του 
υπολοίπων. Ζπειτα από τθν υπόδειξθ του Τπ.Εςωτερικϊν που οδιγθςε ςτθν διορκϊκθκαν τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ Περιφζρειασ όςον 
αφορά τα ταμειακά διακζςιμα τθσ Σράπεηασ Ελλάδοσ. β) τθν επικαιροποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων 2017, 2018 βάςθ του αρίκ.: 
7844/4-2-2019 εγγράφου του Τπ.Ες. και του αρικ.: 467/Γ1-5/11-1-2019 εγγράφου τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. 

 
φμφωνα με τα ςτοιχεία του ΜΠΔ 2020-2023 για τθν Περιφζρεια Θπείρου οι προχπολογιςμοί ςε όλα τα ζτθ παρουςιάηουν πλεόναςμα 
και  κετικό αποτζλεςμα κατά ESA. Επίςθσ τα Σαμειακά διακζςιμα ςτισ λοιπζσ τράπεηεσ (χωρίσ να υπολογίηονται τα ταμειακά διακζςιμα 
τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ)  παρουςιάηουν αυξθτικζσ τάςεισ. Οι προχπολογιςμοί είναι ρεαλιςτικοί και υλοποιιςιμοι ςφμφωνα με τουσ 
ςτόχουσ που ζχουν τεκεί για όλθ τθ διάρκεια του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ. 

υνθμμζνα : 
      Πίνακεσ ΜΠΔ. 
                                                                   Ο ΑΝ/ΣΘ ΠΡΟΪΣ/ΝΟ Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  
                                                                             ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΚΛΟΤΜΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΕ (τοποκετιςεισ-κζςεισ) 
 

1. Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», θ οποία ψιφιςε λευκό από τθ ςτιγμι που δεν ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ τθσ 
πρόταςθσ και από τθ ςτιγμι που δεν τουσ δόκθκε οφτε  ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για να τθ μελετιςουν  και να διαμορφϊςουν άποψθ.. 

 
2. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», (κ.κ. Γεϊργιοσ  Ηάψασ   και Γεϊργιοσ Ηάκασ),  θ οποία τοποκετικθκε αρνθτικά, από τθ ςτιγμι 

που και εκείνοι δεν κλικθκαν για τθ διαμόρφωςθ τθσ πρόταςθσ και δεν επικυμοφν πάντα να βρίςκονται προ τετελεςμζνων. Σόνιςε ότι 
ζπρεπε να κλθκοφν όλεσ οι παρατάξεισ προκειμζνου να αποφαςίςουν ςχετικά  και να δεςμευτοφν για τα επόμενα χρόνια 

 
3. Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε επίςθσ αρνθτικά, κεωρϊντασ πωσ δεν είναι ςωςτό να δεςμευκεί θ 

επόμενθ Περιφερειακι Αρχι με προγραμματιςμοφσ μθ ρεαλιςτικοφσ και μθ αποδοτικοφσ για τα ευρφτερα λαϊκά ςτρϊματα. Ειδικότερα 
θ τοποκζτθςθ τθσ επικεφαλισ τθσ παράταξθσ κασ Σςουμάνθ, ςε γενικζσ γραμμζσ ζχει ωσ εξισ: «τα πλαίςια λοιπόν τθσ ςυηιτθςθσ που 
κάνουμε, μποροφμε να ποφμε, νομίηω, να κάνουμε και κριτικι ςτισ πολιτικζσ δυνάμεισ που εκπροςωποφνται ςτο Περιφερειακό 
υμβοφλιο, ακριβϊσ γιατί θ Περιφερειακι Αρχι υποχρεϊνεται ςιμερα, και διαφωνοφμε γιατί υποχρεϊνεται και δεν αντιδρά, να 
ςυηθτιςει ςε αςφυκτικά πλαίςια με ςυγκεκριμζνα δεδομζνα το Μεςοπρόκεςμο.,  

Ζτςι, αν κζλετε, ςκορπίηονται και όποιεσ αυταπάτεσ για αυτονομία και αυτοτζλεια των Διμων και των Περιφερειϊν, αφοφ το 
πλαίςιο είναι αςφυκτικό, αφοφ τα οικονομικά είναι δεδομζνα, αφοφ ωσ το 2023 δεν υπάρχει καμία χαραμάδα ανάςασ. Αφοφ 
χαρακτθριςτικά υποχρεϊνεςτε και δεν αντιδράτε, να υποβάλετε ρεαλιςτικζσ και ςυνεπείσ δθμοςιονομικζσ προβλζψεισ, γιατί 
διαπιςτϊκθκε, όπωσ λζει το Τπουργείο, κατά το παρελκόν, και θ Κυβζρνθςθ, ότι υποβλικθκαν μθ ρεαλιςτικζσ προβλζψεισ και μάλιςτα 
υπερεκτιμθμζνεσ, και ςασ προτρζπει και ςυναινείτε ςτθν προςπάκεια ςυγκράτθςθσ των δαπανϊν και εξζταςθσ των δυνατοτιτων 
αφξθςθ των ίδιων εςόδων.  

Προειδοποιϊντασ ςασ και αποδεχόμενοι αυτό, ότι οι προτάςεισ που υποβάλετε κα αξιολογθκοφν διακριτά ςε ό,τι αφορά τθ 
μεταξφ τουσ ςυνζπεια και αξιοπιςτία, και εφόςον είναι ςφμφωνα με τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ και πολιτικζσ του Τπουργείου και 
το γενικότερο Δθμοςιονομικό Πλαίςιο. 

τα πλαίςια αυτά όλοσ ο τρατθγικόσ χεδιαςμόσ ωσ το 2023, να πω χοντροκομμζνα τα νοφμερα, απ’ τα 100 εκατομμφρια τα 30 
περίπου μόνο είναι Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ, τα υπόλοιπα είναι ΕΠΑ και Προγράμματα που περνάνε απ’ το Περιφερειακό Σαμείο, 
χοντρά λοιπόν λεφτά για τθν επιδότθςθ του Μεγάλου Κεφαλαίου.  

Ανάκαμψθ και ανάπτυξθ για το λαό δε κα δοφμε, χαρακτθριςτικό είναι ότι ωσ το 2023 υπάρχει μθδενικι πρόβλεψθ για αφξθςθ 
του προςωπικοφ, για ςχεδιαςμό ςτθ δθμιουργία Τπθρεςιϊν, που κα ικανοποιοφν τισ λαϊκζσ ανάγκεσ, εκεί είναι μθδζν, ενϊ ταυτόχρονα 
κα εξακολουκιςει να ιςχφει θ μζχρι ςιμερα κατάςταςθ, και δεςμεφεται θ Νζα Δθμοκρατία ςε αυτό, αφοφ είναι ο καλφτεροσ 
εκπρόςωποσ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτθν περιοχι μασ ςτθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ αυτισ, ότι κανζνα ζργο δε κα είναι επιλζξιμο που κα 
αφορά τισ λαϊκζσ ανάγκεσ, κα δίνονται όμωσ εκατομμφρια Ευρϊ για τουσ μεγαλοεπιχειρθματίεσ, μζςω του Αναπτυξιακοφ, που επίςθσ 
δεν το βλζπουμε. 

Ότι τα ςκουπίδια, που είναι ςτο επίκεντρο τθσ ςυηιτθςθσ όλων, γιατί ζχουν τεράςτιο αντικείμενο κερδοφορίασ, κα είναι 
ανταποδοτικά. Και ξζρετε, επειδι θ Περιφζρεια μονίμωσ κι ο κφριοσ Περιφερειάρχθσ, όχι προςωπικά, ποτζ δεν είναι αρμόδιοσ, είναι 
αρμόδιοσ όμωσ και γιατί λόγω του κεςμικοφ του ρόλου είναι ο εμπλεκόμενοσ φορζασ για τθ διαχείριςι τουσ μεταξφ Κράτουσ – Διμων 
και ιδιϊτθ,  

Είναι αυτι θ Περιφερειακι Αρχι, που πριν λίγεσ μζρεσ θγικθκε τθσ προςπάκειασ, και κα το καταγγείλουμε αυτό από εδϊ, να 
οδθγθκοφν ςε Πεικαρχικό εργαηόμενοι ςτθν Κακαριότθτα του Διμου Ιωαννιτϊν, γιατί θ Δθμοτικι Αρχι δεν πρόβλεψε ότι ςτισ μζρεσ 
τθσ αργίασ πρζπει οι άνκρωποι… είχαν δικαίωμα να ζχουν αργία, και επειδι μπικε ςε λειτουργία το εργοςτάςιο τθσ «ΣΕΡΝΑ» 
ταράχτθκε θ Περιφερειακι Αρχι κι θ Δθμοτικι Αρχι, επειδι οι άνκρωποι ιταν ςε αργία, ωσ όφειλαν, και ςε καλοφν ςε Πεικαρχικό με 
πρωτοβουλία τθσ Περιφζρειασ, που απευκφνκθκε ςτον Διμο. 

Απ’ αυτι τθ ςκοπιά θ «ΛΑΪΚΘ ΤΠΕΙΡΩΘ» κα είναι απζναντι, εμείσ επιμζνουμε να καταψθφιςτεί, επιμζνουμε, πζρα απ’ τθν 
ουςία, να μθ δεςμευτοφν επόμενα όργανα» 

  
4.  Η παράταξθ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία παραμζνει ςτθν αρνθτικι κζςθ τθσ, που επανειλθμμζνα ζχει εκφράςει για 

τουσ οικονομικοφσ προγραμματιςμοφσ τθσ Περιφζρειασ, ςτουσ οποίουσ αυτοί καν δεν ςυμμετζχουν 
 

5. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε το κζμα, ςυμφωνϊντασ με τθν άποψθ τθσ παράταξθσ  
«ΛΑΙΚΘ ΤΠΕΙΡΩΘ» και τονίηοντασ ότι θ ίδια θ Περιφερειακι Αρχι υποβάκμιςε το κζμα, ειςάγοντάσ το για ςυηιτθςθ με τθ 
διαδικαςία του επείγοντοσ, ωσ εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ κζμα. Σο όλο πρόγραμμα ςυνίςταται ςε «ψίχουλα» για τισ ανάγκεσ του τόπου 
και περιςςότερο χαρακτθρίηεται από το προεκλογικό κλίμα. Ειδικότερα,  αναφζρκθκε ωσ εξισ: «Είναι το προεκλογικό χαρτί που κζλει 
να παίξει θ Κυβζρνθςθ, να δεςμεφςει όςο μπορεί περιςςότερο και για τισ επόμενεσ Περιφερειακζσ Αρχζσ, αλλά και εν ςυνζχεια να 
υλοποιιςει όλεσ τισ δεςμεφςεισ που ζχει απ’ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζχρι το 2060, πόςο αςφυκτικά κα μπορζςει να λειτουργιςει θ 
Περιφζρεια και θ δικι μασ πλζον, με τι; Με ψίχουλα, για να μπορεί από κει και πζρα να δϊςει οριςμζνα πράγματα ςε κάποιουσ… ςε 
κάποια αρπακτικά τθσ τοπικισ κοινωνίασ και να φτιάξει κάποια πράγματα, πζραν από τισ λαϊκζσ ανάγκεσ. 
Μ’ αυτι τθ λογικι δε ςυναινϊ να ψθφιςτεί αυτό το κζμα» 

 
6. Οι Ανεξάρτθτοι Περιφερειακοί φμβουλοι  κ. Γκοφντασ και κ. Πάνθσ,  οι οποίοι ψιφιςαν επίςθσ αρνθτικά. 

 

7. Αρνθτικά, επίςθσ, ψιφιςαν   και οι Περιφερειακοί φμβουλοι κ. Χατηθεφραιμίδθσ και κ. Χαμπίμπθσ, ο οποίοσ μάλιςτα κατζκεςε και 

τθν ωσ κάτωκι τοποκζτθςθ: 
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«υνάδελφοι,  
ζχει δφο πτυχζσ θ ςυηιτθςθ για το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ. 
Μποροφμε να το εκλάβουμε ωσ ζνα κακαρά υπθρεςιακισ διευκζτθςθσ ηιτθμα και ζτςι να κατανοιςουμε τθν ανάγκθ θ περιφερειακι 
αρχι να πεικαρχιςει και να ψθφίςει το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ για τθν περίοδο 2020 ζωσ 2023. 
Τπάρχει όντωσ ο κίνδυνοσ όπωσ μασ δθλϊνει ο Περιφερειάρχθσ να απενταχκεί  θ Περιφζρεια από προγράμματα και χρθματοδοτιςεισ 

από τθν ΚΑΠ, το ΕΠΑ και τα διατομεακά Ευρωπαϊκά προγράμματα.   
Όμωσ ασ μθν γελιόμαςτε. Θ με αρίκμ. πρωτ. 10394/4-4-2018  και θ νεϊτερθ με αρίκμ. πρωτ. 18248/13-3-2019 εγκφκλιοι του 
Τπουργείου Εςωτερικϊν «περί κακοριςμοφ των διαδικαςιϊν κατάρτιςθσ του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ» δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά μια εκβιαςτικι προςπάκεια τθσ ςθμερινισ Κυβζρνθςθσ να εμπλακεί και θ Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ με τισ δεςμεφςεισ και τθν 
νομιμοποίθςθ ςτθν πραγματικότθτα του μνθμονίου.  Με πιο απλά λόγια καλοφμαςτε ςιμερα εδϊ να ςυμπράξουμε και εμείσ και να 
ςυνυπογράψουμε ςτθν ουςία το τελευταίο μνθμόνιο. Και επειδι δεν ζχουμε ζνα μνθμόνιο αλλά τρία καλό κα ιταν να τοποκετθκοφμε 
όλοι εδϊ μζςα για να δοφμε και το κατά πόςο ο κάκε ζνασ από εμάσ αποδζχτθκε τισ πλζον επαχκείσ ςε μια ςκλθρι και δφςκολθ εποχι 
επιλογζσ που οπιςκοδρόμθςαν πολλζσ δεκαετίεσ τθν χϊρα και τον λαό μασ.  
Εγϊ προζρχομαι και ανικω ακόμθ ςε ζναν πολιτικό χϊρο που επινόθςε το πρϊτο μνθμόνιο ωσ ζςχατθ υπαρξιακι ανάγκθ για τθν χϊρα 
αλλά με τεράςτιο πολιτικό κόςτοσ.  
Τπιρξα ζνασ από τουσ τελευταίουσ μοϊκανοφσ που άντεξα και παρζμεινα ςτο ΠΑΟΚ μετά το 1

ο
 μνθμόνιο, αλλά και που άςκθςα ςε 

αυτοφσ που υπζγραψαν τότε ςκλθρι κριτικι γιατί πίςτευα και πιςτεφω ότι υπιρχε άλλοσ δρόμοσ και διαφορετικι πολιτικι 
αντιμετϊπιςθσ τθσ ςκλθρισ οικονομικισ πραγματικότθτασ.  
Θ δθμοςιονομικι διαχείριςθ που ςιμαινε λογιςτικισ μορφισ διευκζτθςθ κωδικϊν με ιςοδφναμα μζτρα προκειμζνου να καταλιγουμε 
ςε ρεαλιςτικοφσ και ιςοςκελιςμζνουσ προχπολογιςμοφσ ιταν επιλογι καταδικαςμζνθ εν τθ γενζςει. Χωρίσ παράλλθλεσ ςυνδυαςτικζσ 
πολιτικζσ για τισ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ και κυρίωσ τον αναπροςδιοριςμό του παραγωγικοφ μασ μοντζλου και τθν αναπτυξιακι 
αναςυγκρότθςθ που είχε ανάγκθ θ χϊρα. 
Είχα και ζχω βακιά κρίςθ ςυνείδθςθσ και κρίνω ότι τα μνθμόνια εκτόσ των άλλων δεινϊν ιταν θ βαςικι αιτία που απαξιϊκθκε θ 
πολιτικι και βρίςκουν ηωτικό χϊρο οι ακραίοι που οςονοφπω κα αποτελειϊςουν τθν χϊρα αν οι νεϊτερεσ γενιζσ δεν φροντίςουν να 
τθν αποκαταςτιςουν.  
Αποτελεί λοιπόν μια εκβιαςτικι πρακτικι τθσ Κυβζρνθςθσ να υποχρεωκοφν οι φορείσ τθσ γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε κατάρτιςθ 
μεςοπρόκεςμων προγραμμάτων προκειμζνου να ςυμψθφιςτοφν οι πολιτικζσ ευκφνεσ και να ςυμπράξουν όλοι ςτισ επιλογζσ. 
Μνθμόνιο όμωσ δεν ιταν ζνα αγαπθτοί ςυνάδελφοι. Μνθμόνιο υιοκετιςατε ςχεδόν όλοι αν εξαιρζςουμε κάποιουσ ελάχιςτουσ κυρίωσ 
εξ ευωνφμων ςε αυτιν εδϊ τθν αίκουςα. Δεν ξζρω το κατά πόςον εςείσ αιςκανκικατε τθν ίδια κρίςθ ςυνείδθςθσ και κυρίωσ το κατά 
πόςον κα βάλετε φαρδιά πλατιά τθν υπογραφι ςασ να τα νομιμοποιιςετε. 
Και το ερϊτθμα που εφλογα τίκεται είναι «για κάτςε ρε Χαμπίπθ, ζχει τελειϊςει ο γολγοκάσ και βγικαμε από το μνθμόνιο, και 
μπαίνουμε ςε ανοδικι πορεία». 
Σο καίριο ερϊτθμα κα ζλεγα είναι άλλο «αλικεια πόςο κακαρι είναι αυτι θ ζξοδοσ και πωσ μπορεί να πορεφεται με το κεφάλι ψθλά 
αυτι θ χϊρα με προεξόφλθςθ ςκλθρϊν πολιτικϊν λιτότθτασ μζχρι το 2022 ςε πρϊτθ φάςθ και μζχρι το 2060 ςτθν ςυνζχεια;;»  Και 
πλζον χωρίσ τισ δεςμεφςεισ του μνθμονίου αλλά τθν διαρκι επιτιρθςθ των γερακιϊν των Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν; 
Επειδι λοιπόν ουδόλωσ επικυμϊ να νομιμοποιιςω και με τθν δικι μου ψιφο τισ πλζον καταςτροφικζσ για τθν χϊρα και τον λαό μασ 
επιλογζσ καταψθφίηω το μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2020-2023 τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 
ασ ευχαριςτϊ»              
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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