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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 4/10-2-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω 
τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  του άρθρου 10 της δημοσιευμένης 
στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και  της υπ΄αριθμ. 642/2021 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δέκα (10) του μηνός Φεβρουαρίου του 
έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.15751/276/3-2-2022, Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
         6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
        7 .Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία  4 .Φώτης Φώτιος 
5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 
10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Παργανάς Σταύρος 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ  
15.Γούσης Χρήστος 16.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 17.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18.Σακαρέλης Δημήτριος 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 21.Λέκκα Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  33.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:.35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Πιτούλης Θωμάς, τακτικό μέλος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης, 
θέμα: 

                              Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
                                         Θέμα 1ο  

                                                                                             ======== 
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» 
 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  

4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 17312/127/7-2-2022 επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 

Εμπορίου & Τουρισμού, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 17465/296/7-2-2022)  (συνημμένα με α/α: 3 στο φάκελο 

1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), η οποία έχει ως κάτωθι:  
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‘’Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The 

Greek Fine Food Exhibition», η οποία θα λάβει χώρα από  18 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

στην Αθήνα. 

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των τοπικών προϊόντων, 

την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Για το 2022 η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ακολουθεί όλα 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την διοργάνωση εκθέσεων με περισσότερες καινοτόμες προτάσεις προσαρμοσμένες στις 

ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία Covid-Ι9.  

Στην ενιαία εκθεσιακή αίθουσα του MEC Παιανίας, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ πρόκειται να προσφέρει μια νέα εμπειρία στους εκθέτες και 

επισκέπτες της έκθεσης αξιοποιώντα πλήρως τις ευρύχωρες εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου στις απαιτήσεις των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

Ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εκθετών ‘’, 

και όπως αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον  αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Ιωάννου  

5. Τις τοποθετήσεις του κ. Περιφερειάρχη,  των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

           Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση:4/9/10-2-2022) 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition», 

η οποία θα λάβει χώρα από  18 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην Αθήνα, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση της Υπηρεσίας  (υπό στοιχ. 4) 

 

 

Σημειώνεται ότι:  

1) Η  παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  ψήφισε θετικά με την παρατήρηση, να καθίσταται γνωστό στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 

το οικονομικό μέρος  της κάθε συμμετοχής και το ποιοι  ακριβώς  θα συμμετέχουν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η θετική τους ψήφος 

αποτελεί μια «υπογραφή εν λευκώ»,  κάτι με το οποίο δεν συντάσσονται.  

Έτσι ζήτησαν από την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη να παρέχει στο Συμβούλιο αυτό το πλαίσιο των απαιτούμενων πληροφοριών. 

2)  Η παράταξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε θετικά θεωρώντας εποικοδομητικό για τον τόπο κάθε προσπάθεια προβολής 

και προώθησης των τοπικών προϊόντων. 

 

Μειοψηφούν: 

1) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία διαφωνώντας γενικότερα με το όλο πρόγραμμα των συμμέτοχών στις εκθέσεις κ.λπ., 

επεσήμαναν,  για μία φορά ακόμη, το τεράστιο έλλειμα στρατηγικής εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής και χωρίς καμία προσπάθεια 

απόδοσης κόστους – οφέλους. 

Δεν παρατηρούν καμία κοστολόγηση των διαφόρων συμμετοχών και χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα μηδαμινά. Ακόμη δεν έχουν καλή 

εικόνα, αλλά και ούτε και θετική άποψη και για το πως «στήνονται» οι διάφορες εκθέσεις και ο επικεφαλής της παράταξης χαρακτήρισε 

«αχταρμά» την όλη διαδικασία. 

Εξέφρασαν τις ευχές τους, η νέα Αντιπεριφερειάρχης να έχει μια καλή θητεία και να διορθώσει ορισμένα πράγματα  και στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, καθότι δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε και από την απόδοση των Υπηρεσιών στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

 

2) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» η οποία ψήφισε αρνητικά, με την παρότρυνση προς την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη να έρχονται στο 

Συμβούλιο όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα βοηθούν το σώμα να έχει μια πλήρη εικόνα για το κόστος της κάθε έκθεσης, αλλά και για 

τα αποτελέσματα και τα οφέλη από την κάθε συμμετοχή.  
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3) Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε και την παρούσα συμμετοχή, έχοντας διαφωνήσει με το όλο 

πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Αρχής, τονίζοντας ότι αυτό αφορά κυρίως τους μεγάλους παραγωγούς και 

επιχειρηματίες και όχι τους μικρούς και μεμονωμένους αγρότες. 

Βεβαίως, δεν παρέλειψαν να τονίσουν και την  ανάγκη της πλήρους ενημέρωσης του Σώματος για το κοστολόγιο και τα αποτελέσματα των 

διαφόρων συμμετοχών της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκθέσεις, στις δράσεις προβολής κ.λπ. 

 

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε και την παρούσα συμμετοχή, θεωρώντας ότι συνεχίζεται το 

έλλειμα σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και διατηρείται το κλίμα ασάφειας και πλημμελούς ενημέρωσης του Συμβουλίου, για ότι 

ακριβώς αφορά τις διάφορες συμμετοχές (κόστος, αποτελέσματα κ.λπ.), έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα το Σώμα να αποφασίσει, βάσει 

συγκεκριμένων στοιχείων, για το συνολικό πρόγραμμα και για τις επιμέρους συμμετοχές και δραστηριότητες, που αφορούν την τουριστική 

προβολή και κάθε δράση εξωστρέφειας.  

Οι αριθμοί βγάζουν συμπεράσματα και πολιτικά  συμπεράσματα και αλήθειες και αδυναμίες, που θα πρέπει να γνωρίζει η κάθε παράταξη 

και το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

 

5) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία καταψήφισε την συγκεκριμένη συμμετοχή, επειδή, παρόλο που είναι υπέρ της 

συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα τουριστικής προβολής και εκθέσεις,  δεν κατατέθηκαν στο σώμα ακριβή στοιχεία, 

που να αφορούν τα οικονομικά δεδομένα και τα αποτελέσματα.  

Έτσι,  δεν εξασφαλίζεται μια ιδιαίτερη διαφάνεια για το όλο θέμα και επειδή εκείνοι δεν συμμετέχουν και στην Οικονομική Επιτροπή για 

ένα λόγο παραπάνω, δεν μπορούν να προσυπογράψουν ούτε και για αυτή την έκθεση.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 
      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος  
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