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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.  9/17-9-2018  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 και 22-3-2018  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  
δεκαεπτά (17) του μθνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 124418/3681/11-9-2018  
Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  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.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ  6.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Τφρου – Οφηα 
Αναςταςία (Νατάςςα),13. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα 
Βαςιλικι 18.Γοφςθσ Χριςτοσ 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 22.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 23.Πάικασ Σπυρίδων 
24.Ζάψασ Γεϊργιοσ 25.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 26.Ζάκασ Γεϊργιοσ 27.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ)28. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 29.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 32.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ     

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Σπυρζλθσ Μιχαιλ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
2.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 5. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Βθςςαρίωνα 7.Ντάλλασ Ιωάννθσ 8.Κωνισ Δθμιτριοσ 9.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 10.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 11.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ),  
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 Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ  
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΘΕΜΑ 2
ο 

 
χετικά με προτάςεισ επί του χεδίου Απόφαςθσ για τθν εμπορία και διακίνθςθ των ακτινιδίων 

 
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 κζμα που τζκθκε από τον κ. Περιφερειάρχθ, ςτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ του ϊματοσ, φςτερα από επιςτολι του προσ τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ (ςυνθμμζνα με α/α:  53 ςτο φάκελο 2/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.),  ςχετικά με το ενδεχόμενο 

ψιφιςθσ και ζναρξθσ εφαρμογισ τθσ Τ.Α.,   που ζχει αναρτθκεί ςτθ ςελίδα διαβουλεφςεων του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, με τθν 
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περιγραφι ςοβαρϊν επιςθμάνςεων, κακϊσ ζχει ιδθ ξεκινιςει και θ περίοδοσ ςυγκομιδισ πρόωρων ποικιλιϊν και ζχουν ιδθ υπογραφεί 

εμπορικζσ ςυμφωνίεσ ποςοτιτων για άλλεσ ποικιλίεσ, ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία 

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

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

Αποφαςίηει  

(απόφαςθ: 9/ 53/17-9-2018 ) 

Σο Π.., φςτερα από τθν εκτενι ςυηιτθςθ του κζματοσ, ηθτάει: 

 Σθν  άμεςθ απόςυρςθ του άρκρου 4 από το προςχζδιο τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ, που βρίςκεται ςε διαβοφλευςθ, προκειμζνου 

οποιαδιποτε αλλαγι  να ιςχφςει από τθν επόμενθ παραγωγικι περίοδο. 

 Σθν επανεξζταςθ τθσ Τ.Α. διότι υπάρχουν και άλλα ςθμαντικά ηθτιματα ςτθ διακίνθςθ, εμπορία και εξαγωγι ακτινιδίων, που δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτο προςχζδιο, αλλά πρζπει να επιλυκοφν για τθν ομαλότερθ προϊκθςθ του προϊόντοσ και τθν εξαςφάλιςθ ενόσ 

αξιοπρεποφσ ειςοδιματοσ για τουσ παραγωγοφσ. 

 Οποιαδιποτε εφαρμογι νομοκεςίασ να μθν αντίκειται ςτουσ κανόνεσ τθσ Ε.Ε. και να εφαρμόηεται από τθν επόμενθ περίοδο ςυγκομιδισ. 

 

θμειϊνεται ότι: 

1) Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ» ψιφιςε κετικά, κεωρϊντασ απαραίτθτο να αποςυρκεί το άρκρο, κακόςον είναι ζνα μζτρο που αυτι 

τθ ςτιγμι εμποδίηει, εκ των πραγμάτων, διαδικαςίεσ, που ζχουν δρομολογθκεί από τουσ παραγωγοφσ και ζχουν να κάνουν με ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων αγοραπωλθςιϊν κ.λπ. 

τθ ςυνζχεια βζβαια κα πρζπει να εξεταςκεί, να μελετθκεί και να οργανωκεί το κζμα με τον καλφτερο τρόπο, γιατί και αυτό το μζτρο 

μπορεί μακροπρόκεςμα να είναι για τθν προςταςία τθσ ντόπιασ παραγωγισ και εάν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ πρζπει να λειτουργιςουν 

τα πράγματα, θ Περιφζρεια κα πρζπει να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα και να χρθματοδοτιςει και ανάλογεσ απαραίτθτεσ δράςεισ. 
 

2) Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ψιφιςε κετικά για τθν τρζχουςα περίοδο.  

Σόνιςε,  όμωσ τθν ανάγκθ να λθφκοφν εκείνα τα μζτρα,  ζτςι ϊςτε ςτθν επόμενθ παραγωγικι περίοδο οι παραγωγοί να ζχουν το χρόνο και 

τα μζςα, ιτοι, ειδικά προγράμματα,  να βελτιϊςουν ηθτιματα ςυςκευαςίασ και τυποποίθςθσ των προϊόντων τουσ, προκειμζνου να μθν 

ζχουν προβλιματα ςτθ διάκεςι τουσ τα επόμενα χρόνια. 
 

3) Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», ψιφιςε κετικά, ζχοντασ κάποιεσ επιφυλάξεισ για τον τρόπο με τον οποίο ιλκε το κζμα, αλλά  

τονίηοντασ πάντα  τθν ανάγκθ, να λαμβάνονται εκείνα τα απαραίτθτα μζτρα που βοθκοφν τον μικρό παραγωγό, κακόςον τϊρα πλζον όλα 

τείνουν  και αποβλζπουν ςτθν υποςτιριξθ των μεγάλων επιχειριςεων που παράγουν και διακινοφν προϊόντα. 
 

4) Η παράταξθ « ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», ψιφιςε κετικά, τονίηοντασ τθν ανάγκθ να εξεταςκεί το ηιτθμα πιο επιςταμζνα  ςτο 

Περιφερειακό υμβοφλιο, με τθν παρουςία και των παραγωγϊν και όλων των εμπλεκομζνων, γιατί μπαίνουν διάφορα ερωτιματα γιατί ςε 

αυτι τθ φάςθ παρεμβαίνει το Τπουργείο, ενϊ, ωσ ιταν μζχρι τϊρα γνωςτό, οι κανόνεσ τθσ αγοράσ   κακόριηαν  μζχρι τϊρα τον τρόπο τθσ 

διακίνθςθσ των προϊόντων. 

 Μπαίνουν διάφορα ερωτθματικά για το τι ακριβϊσ κρφβεται πίςω από όλθ αυτι τθν ιςτορία. 

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

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου        Ο Γραμματζασ του  Π..  

  Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ     
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