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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 6/26-4-2021 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, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 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,  
συνήλθε σε  τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης-- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι έξι  (26 ) του μηνός Απριλίου του έτους 
2021, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 53681/917/20-4-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου του 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Κατέρης Ιωάννης,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       6. Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      7. Λάμπρου Αλκιβιάδης,   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα Σταυρούλα 
7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 
11.Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Γούσης Χρήστος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21.Λέκκα 
Χριστίνα  22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου 
Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου 
Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Γαλατάς Ζώης 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας 
Αθανάσιος (Σάκης)   
 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε ο κ.  Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου,   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 
Αργυρώ Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
 

                Θέμα 5ο 

                                 ======== 

 Μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

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 επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημ. Σιώλου, όπως κατατέθηκε στο 
Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 54028/921/21-4-2021)  (συνημμένα με α/α: 15 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα 
θέματα του Π.Σ.),  και στην οποία  διαλαμβάνονται τα κάτωθι:  

«  Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όσον αφορά την λήψη απόφασης για την μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ  Α.Ε. Ο.Τ.Α.», σε 
Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέτω υπόψη Σας τα παρακάτω:   
 
                                                               ********    
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.-  Όπως γνωρίζετε, στο Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε ο θεσμός των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
Οι Οργανισμοί αυτοί: 

 είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος,  

 συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή 
ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις  

 έχουν ως σκοπό ιδίως: 
 την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους,  
 την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών,  
 την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου 

ανάπτυξης 
 την εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. 

Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν 
χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή 
ενωσιακούς πόρους. 
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί: 
 δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
 δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010 (Α’ 65) (Ενιαία Αρχή Πληρωμής) 
 ορίζονται εξαρχής ως «Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του         Ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
 υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 3861/2010 («Διαύγεια») 
 διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του 

Ν. 4548/2018 (Α’ 104) (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων 
 
Στο ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης των Αναπτυξιακών Οργανισμών περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες: 
 μπορούν να ορίζονται εξαρχής Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων,  
 μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και να συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαχείρισης 

Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ), 
 μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορούν να ορίζονται 

Τεχνικοί Σύμβουλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής 
υποστήριξης, 

 μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων 
ΟΤΑ, 

 μπορούν να προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών 
στρατηγικών, 

 μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133), δηλαδή δραστηριότητες του τομέα της 
ενέργειας (ενδεικτικά, δραστηριότητες τόσο συμβατικών, όσο και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, µε έμφαση στη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας) και δραστηριότητες αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή 
περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. 

 
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί έχουν την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και γι’ αυτό ορίζεται ότι η λειτουργία τους διέπεται με βάση τις 
διατάξεις του πρόσφατου νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες.  
Παράλληλα όμως, ο Ν. 4674/2020 θεσπίζει ειδικότερους κανόνες που προσδιορίζουν το νομικό καθεστώς των Αναπτυξιακών Οργανισμών: 
- Στο  μετοχικό  κεφάλαιο  των  Αναπτυξιακών Οργανισμών σύμφωνα με το ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197/12-10-2020) άρθρο 42 «Ρυθμίσεις 
για νομικά πρόσωπα ΟΤΑ»  παρ. 2, τροποποιείται  η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53) και αναφέρεται ρητά 
ότι  «μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι επίσης δυνατή η 
συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και των δικτύων και των συνδέσμων Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ 
και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να 
συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν 
αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%)».  
          - Περαιτέρω, στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των 
υπηρεσιών σε Γενική Διεύθυνση και επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες 
και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό των 
επιχειρήσεων ΟΤΑ που λειτουργούν με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ κατά την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 252 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) και των δικτύων δήμων και περιφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010 (Α΄ 
87), έχουν εφαρμογή οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53)». 
 
Οι Λειτουργούσες Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα μετατροπής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και οφείλουν 
να προσαρμόζουν τη μετοχική τους σύνθεση κατά την παρ. 2. του άρθρου 42 του ν. 4735/2020.  Μετά τη μετατροπή αναπτυξιακής 
εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. 
 
Για την μετατροπή των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, οι ΟΤΑ μέτοχοι πρέπει να λάβουν έως 
30.4.2021 απόφαση για την μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση δε, μετατροπής 
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Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, το προσωπικό που υπηρετεί ήδη (τακτικό και έκτακτο), μεταφέρεται 
στο νέο νομικό πρόσωπο με την ίδια σχέση εργασίας. 
Με τον νέο νόμο συστηματοποιούνται και επεκτείνονται σημαντικά οι θεσμικές δυνατότητες των αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ 
που θα μετατραπούν σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και ενισχύεται περισσότερο ο δημόσιος χαρακτήρας τους. 
Σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε 
Αναπτυξιακό Οργανισμό, δίνει νέες δυνατότητες και την αναδεικνύει σε παραγωγικό και αποτελεσματικό σύμβουλο των ΟΤΑ.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στην υπ’αριθμ. 266/22.9.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την 
προσαρμογή στο νέο θεσμικό περιβάλλον για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ και τη μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό 
Οργανισμό του Ν. 4674/2020, καθότι η εταιρεία διαθέτει το απαιτούμενο εκ του νόμου επιστημονικό προσωπικό για τη λειτουργία 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ συμμετέχει στο  μετοχικό κεφάλαιο της  «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» με το  ποσό των 124.710,00€, ήτοι ποσοστό 
49,9980% του μετοχικού κεφαλαίου (12.471 μετοχές των 10,00€ η καθεμία).  
Για να επιτευχθεί η μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020 απαιτείται: 
η λήψη απόφασης και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι: 
Την λήψη απόφασης από το Π.Σ., όπως ομοίως έχει ληφθεί απόφαση από το ίδιο όργανο για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., για την μετατροπή της  
"ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α." από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020. 
Επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση, πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με τα αντίστοιχα ποσοστά τους, φορείς που έχουν λάβει τη 
σχετική απόφαση για την μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.   
Επισημειώνεται δε εν καταλήξει ότι:  
Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%)» 
 
Οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το μετοχικό κεφάλαιο ή να μειώσουν το ποσοστό τους προκειμένου το 
ποσοστό των ΙΦ να είναι μικρότερο του 3% είναι: 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ με 106 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.060,00 ευρώ (0,4250%) 

 Η υπό εκκαθάριση Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ( ΕΑΣ) Πρέβεζας  με 314 μετοχές ονομαστικής αξίας 3.140,00ευρώ 
(1,2589%) 

 Η Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ με 23 μετοχές ονομαστικής αξίας 230,00ευρώ (0,0922%) 

 Η Ε.Α.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ με 9 μετοχές ονομαστικής αξίας 90,00  ευρώ (0,0361%) 

 Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με  508 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.080,00 ευρώ (2,0366%). 

 
5. Τα από 26-4-2021 συμπληρωματικά –διευκρινιστικά επί του θέματος στοιχεία, όπως κατατέθηκαν στο Συμβούλιο (συνημμένα 

με α/α: 16 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) 
 

6. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 
 

7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  
       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 6/13/26-4-2021) 

Εγκρίνει την μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»», από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  του Ν. 4674/2020, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση (υπό στοιχ. 4) 

 
 

Σημειώνεται ότι:  
1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά, με την κατ΄αρχήν  παρατήρηση, ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός να 

εξυπηρετεί τον ιδρυτικό σκοπό της ΕΤΑΝΑΜ. Επίσης, έθεσαν και έναν προβληματισμό για το ποια θα είναι η εξέλιξη και για το 
σύνολο των παρόμοιων δομών που λειτουργούν και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Ίσως θα πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού για όλη την Ήπειρο. 
Τέλος, θεωρώντας  απαραίτητο όλα να γίνονται στο πλαίσιο της νομιμότητας  και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαχείρισης  
των κονδυλίων,  χωρίς να αμφισβητούν την εντιμότητα κανενός, διεκδικούν η Αντιπολίτευση να εκφράζεται στα Διοικητικά  
Συμβούλια των Αναπτυξιακών Οργανισμών. 
 

2. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε θετικά, με την παρατήρηση πάντα να υπάρχει ενημέρωση και διαφάνεια για τη δράση 
του συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Οργανισμού.  
 

3. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε θετικά, τονίζοντας τη σημασία που έχουν για την ανάπτυξη του τόπου 
οι ισχυροί Αναπτυξιακοί Οργανισμοί. 
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4. Ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας, ψήφισε θετικά,  αν και θεωρεί αυτή την απόφαση το μισό βήμα προς 
την ιδιωτικοποίηση – που σε μεγάλο βαθμό την θεωρεί απαραίτητη για την εξέλιξη των Υπηρεσιών -  και ελπίζει ότι σε σύντομο 
χρόνο θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο. 
Αυτοί οι οργανισμοί υποστηρίζουν το έργο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους απεμπλοκάρουν  από χρονοβόρες 
διαδικασίες και αναποτελεσματικές.  

 
 

Μειοψηφούν: 
1. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε «ΠΑΡΩΝ», έχοντας πάρα πολλά ερωτηματικά για το έργο της 

συγκεκριμένης  δομής, για το τι προϋπολογισμούς και απολογισμούς είχε, για τη στρατηγική της, γενικότερα και για την μετοχική 
της σύνθεση. Θεωρούν το αίτημα της μετατροπής λανθασμένο. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε να συζητάει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, για την συγκεκριμένη περίπτωση, είναι τί είδους ΕΤΑΝΑΜ θέλουμε για την Ήπειρο.  
Τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία ταυτίζονται με την  ανάπτυξη, που τόσο πολύ λείπει από την Ήπειρο, θα  έπρεπε, κατά την 
άποψη τους, να εξετάζονται με ξεχωριστή προσοχή. 
 

2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την μετατροπή, θέτοντας προβληματισμούς για το έργο και 
την σκοπιμότητα αυτής της αναπτυξιακής δομής και γενικότερα όλων αυτών των οργανισμών, ειδικά που όλοι αυτοί σιγά- σιγά 
αποδυναμώνουν το έργο των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και αποτρέπουν και την στελέχωσή τους με μόνιμο 
προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να καλύπτει όλες διαρκώς και με καλύτερο τρόπο όλο αυτό το έργο των δήθεν Αναπτυξιακών 
Οργανισμών. 
 

3. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά, όντας πάντα αντίθετοι με αυτούς τους 
αναπτυξιακούς Οργανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν, κατά κανόνα, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας μια 
ορισμένη ευελιξία και αξιοποιώντας πόρους και υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο θα έπρεπε να είναι στη διάθεση των 
Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και των Δήμων.  Ο Νόμος για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς είναι 
κομμένος και ραμμένος στην κατεύθυνση απαξίωσης των Υπηρεσιών και προώθησης ακόμα παραπέρα της ιδιωτικοποίησης 
αρμοδιοτήτων. Ήταν και είναι πράγματι πολύ χρήσιμες οι Αναπτυξιακές για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων των 
Δήμων και τη Περιφέρειας.  

 
4. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», αποδεχόμενη και τις τοποθετήσεις των δύο προηγούμενων παρατάξεων, ψήφισε 

αρνητικά.  
 
         ……………….……………………………………………….…………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 

Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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