
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 12/2011 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 τέσσερις (4) του µηνός Ιουλίου του έτους  2011 , κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42515/1481/28-6-2011  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 του Π.Σ. 
Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
     2. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων  
    3. 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) Ιωάννης Κατέρης 2) Αντώνιος Γαλάνης 3) ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  4) Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  5) Ιωάννης Παπαγιάννης 
Χρήστου 6) ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 7) Αναστάσιος ∆ηλαβέρης  8) Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη  9) Γεώργιος Παπατσίµπας 10) 
Μιχαήλ Πλιάκος 11) Νικόλαος Καττής 12) Ιωάννης Γιαννακάκης 13) Γεώργιος Μπαλτογιάννης 14) Μαρία Τσουλάκη 15) Κωνσταντίνος 
Ντέτσικας 16) Σταύρος Παργανάς  17)Βασίλειος Παπαχρήστος 18) Βασίλειος Χριστοφορίδης 19)  Βασίλειος Κατσαµώρης 20) Ιωάννης 
Ευθυµίου 21)  Νικόλαος Ανατολιωτάκης 22) Θεοφάνης Μικρούλης 23) Βασίλειος Γιολδάσης 24) Ευάγγελος Αργύρης 25) Κωνσταντίνος  
Μπόβολος 26) Παύλος Μίχας 27) Κωνσταντίνος Παπανδρέου 28) Κωνσταντίνος Φώτης 29)  Γρηγόριος Τζιοβάρας 30) Αθηνά Ιωάννου 
31) Χρήστος Παπαβρανούσης 32) Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 33) Μιχαήλ Κασσής 34) Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου 35) 
Κωνσταντίνος Αρβανίτης 36) Γεώργιος Ζάκας 37) ∆ήµητρα Αναγνώστου 38) Κωνσταντίνος Κωτσαντής 
   
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 
Α. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
Β.  
1)Ιωάννης Παπαδηµητρίου, επικεφαλής της παράταξης «ΑΥ.Ρ.ΙΟ.(Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορµητήριο) για την Ήπειρο»  
 2. Νικόλαος Ζήκος, επικεφαλής της παράταξης  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ   ΗΠΕΙΡΟ»    
 3. Στέφανος Ζούµπας, Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου  
4. οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Χρήστος Κύρκος  2)Νικόλαος  Κάτσιος 3) Νικόλαος Κώτσιος 4) Μιχαήλ Σπυρέλης 5. Βασίλειος 
Ζιώβας 

αν και νόµιµα κλήθηκαν 

ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά , Ανθούλα Κατηρτζίδη   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  : 
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Θέµα 4ο 

     ===== 
 Έργα ενδιαφέροντος φορέων για ένταξη σε χρηµατοδοτικά πλαίσια από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους. 
 
 

    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  εισήγηση  της Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, κας Καλογιάννη,  όπως κατατέθηκε 

στο Συµβούλιο (συνηµµένα µε α/α: 97 το φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα Π.Σ.),  η 

οποία έχει ως εξής: 

«Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασµός είναι αποτέλεσµα µιας απαιτητικής προσπάθειας σύνθεσης προτάσεων και συγκερασµού 
προτεραιοτήτων και καλύπτει µια πολύ επίπεδη προσέγγιση, η οποία αγγίζει τις συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της οικονοµίας και 
της κοινωνίας της χώρας, τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, την οικονοµική συγκυρία, καθώς και τις αντικειµενικές 
δυνατότητες αποτελεσµατικής και αποδοτικής υλοποίησης των έργων.  
Η Περιφερειακή Αρχή υιοθετώντας την προσέγγιση «εκ των κάτω» (bottom-up), ακολουθεί για πρώτη φορά µια ευρύτατη 
διαβούλευση, επιδιώκοντας τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή και συναίνεση στη διαµόρφωση των στρατηγικών επιλογών, οι οποίες 
θα οδηγήσουν στη διαµόρφωση ενός µεσο - µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού οράµατος για την περιφέρεια.  
Τα κυριότερα ορόσηµα στο πλαίσιο της µέχρι σήµερα πορείας της διαδικασίας του αναπτυξιακού προγραµµατισµού ήταν τα εξής:  

� Εκκίνηση (αρχές Ιανουαρίου 2011): αποστολή εγγράφου σε όλους τους φορείς ευθύνης τοµεακών και περιφερειακών 
πολιτικών της Περιφέρειας Ηπείρου (∆ήµοι, Νοσοκοµεία, Εκπ. Ιδρύµατα κλπ.), ζητώντας σε πινακοποιηµένη µορφή τις 
προτάσεις Έργων κάθε δικαιούχου 

� Φεβρουάριος 2011: λήψη και αρχική επεξεργασία πλέον των 1.000 προτάσεων Έργων από περίπου 50 φορείς 
� Μάρτιος – Απρίλιος 2011: διοργάνωση επί τόπου συναντήσεων εργασίας  σε όλους τους φορείς, µε σκοπό να διαγνωστεί και 

να αποτυπωθεί η σκοπιµότητα και ο βαθµός ωριµότητας των προτεινόµενων παρεµβάσεων 
� Μαϊος 2011: ανάπτυξη Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων προτεινόµενων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
� Ιούνιος 2011: αποστολή αποσπάσµατος Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων («Τοπικές Βάσεις ∆εδοµένων») σε όλους τους φορείς, 

µε το αίτηµα της οριστικοποίησης των στοιχείων και του καθορισµού προτεραιότητας για κάθε προτεινόµενο Έργο (κατ’ 
απόλυτη σειρά) 

� Αρχές Ιουλίου 2011: παραλαβή οριστικοποιηµένων Τοπικών Βάσεων ∆εδοµένων από τους φορείς, ενσωµάτωση αλλαγών 
στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων και ανάρτησή της στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου 

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 1ου εξαµήνου της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, υπήρχε συνεχής και εποικοδοµητική 
συνεργασία: 

- µε τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ - η οποία περιήλθε από 1ης/07/2011 στην αιρετή Περιφέρεια), ώστε να 
γίνει η απαραίτητη προεργασία για το συντονισµό της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, όπως ορίζεται στη σχετική 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2043, 30/12/2010) - Υπάρχει και µια σηµαντική εκκρεµότητα: Η έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου 
/ Οδηγού Σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ Β’ Βαθµού από την ΕΕΤΑΑ (για λογαριασµό του Υπ. Εσωτερικών) 

- µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ηπείρου, µε στόχο να διερευνηθούν για κάθε Έργο ξεχωριστά οι πιθανές πηγές 
χρηµατοδότησής του (η πληροφορία αυτή µόλις οριστικοποιηθεί θα ενσωµατωθεί στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων) 

Συµπληρωµατικά διοργανώθηκων µε µεγάλη επιτυχία: 
- Στις 10/06/2011, ειδική αναπτυξιακή ηµερίδα µε τίτλο: «Η Ήπειρος σε σταυροδρόµι - Επιδοτούµενη ή Αυτοτροφοδοτούµενη 

και βιώσιµη ανάπτυξη;» 
- ∆ιάφορες ειδικές θεµατικές συναντήσεις (τουρισµός, παιδεία, υγεία, µεταφορές, αγροτική ανάπτυξη), υπό το συντονισµό 

των αρµόδιων Αντιπεριφερειαρχών 
 
Συµπερασµατικά: 

- Η συνολική πορεία κινείται σαφώς εντός του πλαισίου και του χρονοδιαγράµµατος που θέτει ο νόµος του «Καλλικράτη» 
- Η εντυπωσιακή συµµετοχή τόσο των φορέων (οι οποίοι βρίσκονται κατά κάποιον τρόπο σε “on-line”  σύνδεση µε τις 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου) όσο και των πολιτών (πάνω από 250 άτοµα παρακολούθησαν τις εργασίες της 
πρόσφατα διοργανωθείσας ηµερίδας, ενώ σηµαντικός αριθµός παρακολούθησε την ηµερίδα και µέσω του ∆ιαδικτύου) 
αποδεικνύει «εν τοις πράγµασι» ότι η επιλεγείσα στρατηγική είναι κατ’ εξοχήν αποτελεσµατική 

- Η µέχρι στιγµής γόνιµη και ανοιχτή διαδικασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους πρέπει να συνεχιστεί µε µεγαλύτερη ένταση 
και δηµιουργική διάθεση, ώστε να εξυπηρετείται ταυτόχρονα τόσο το γράµµα των θεσµικών υποχρεώσεων όσο και η ουσία 
της ευθύνης του περιφερειακού προγραµµατισµού 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Όλα τα ήδη ταξινοµηµένα προτεινόµενα Έργα της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων να προαχθούν στο επόµενο στάδιο για την περαιτέρω 
επεξεργασία τους, σε συνεργασία τόσο µε την Ε.∆.Α. του ΠΕΠ Ηπείρου όσο και µε τα Υπουργεία εκείνα τα οποία διαθέτουν Τοµεακά 
Προγράµµατα, ώστε: 
α) να αξιοποιηθούν µε τον πλέον σωστό τρόπο όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά πλαίσια, και 
β) να καταρτιστεί η τελική πρόταση της αιρετής Περιφερειακής Αρχής για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ » 
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και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση 

4) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη 

5)Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                  Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                  (απόφαση: 12/49/4-7-2011) 
 
Κάνει αποδεκτή την εισήγηση και τις προτάσεις της Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Ιωαννίνων κας Καλογιάννη, για τη 
διαδικασία κατάρτισης της τελικής πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. 
 
Σηµειώνεται ότι: 
 
1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», απείχε από την ψηφοφορία. 
Στη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος έκαναν διάφορες παρατηρήσεις – επισηµάνσεις – προτάσεις. 
Τόνισαν ότι, η Περιφερειακή Αρχή και στη συνέχεια το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, θα έπρεπε πρώτα να καθορίσει το όραµα, 
να καταλήξει στο Στρατηγικό Σχεδιασµό, να θέσει τους άξονες, τις προτεραιότητες και τις κατηγορίες των έργων και στη συνέχεια να 
κληθούν οι φορείς να υποβάλλουν προτάσεις. Πρώτα θα έπρεπε να καταλήξει στο συνολικότερο σχεδιασµό και αυτός να τεθεί σε 
διαβούλευση µε τους φορείς, έτσι ώστε να διαµορφωθεί η πρόταση. 
Και αυτό είχε πρωτεύουσα σηµασία, εάν λάβει κανείς υπόψη και τις περιορισµένες δυνατότητες των προγραµµάτων µε τις χαµηλές 
πιστώσεις που διατίθενται. 
Αµφισβητήθηκε ο ρόλος της Περιφέρειας σε αυτή την κατεύθυνση του «πατροναρίσµατος» του πρώτου βαθµού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή τους θυµίζει «άγρα πελατείας» 
Απαιτείται πιο σοβαρός σχεδιασµός και µεγαλύτερη προσοχή, γιατί δεν πρέπει να σπαταληθεί πλέον ούτε ένα ευρώ του  Ελληνικού 
Λαού, που και δεν περισσεύει, άλλωστε. 
Έτσι κατέληξαν να µην συµµετέχουν σε τέτοιου  είδους ψηφοφορία, που περισσότερο αναφέρεται σε «ευχολόγια» 
 
2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» συµφώνησε όσον αφορά στα επιµέρους έργα, αλλά διαφώνησε µε τη γενικότερη 
λογική του Προγράµµατος. 
Πιο συγκεκριµένα δήλωσε: Υπάρχει ένας συνολικός Σχεδιασµός του Κράτους – Πολιτείας, µε τον οποίο εκείνοι διαφωνούν, γιατί έχουν 
καταλήξει στο Συµπέρασµα ότι αυτός ο Σχεδιασµός κινείται στην κατεύθυνση  υπηρέτησης  του Κεφαλαίου. 
Ο στρατηγικός σχεδιασµός γίνεται σε επίπεδο Κράτους και υλοποιεί δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι πολιτικές των δύο µεγάλων κοµµάτων ταυτίζονται. 
Τα µεγάλα έργα τα επιβάλλουν µεγάλοι Μονοπωλιακοί Όµιλοι, ιδιαίτερα σε Εθνικό – Κεντρικό Επίπεδο. Σε Περιφερειακό λιγότερο, 
αλλά αυτή τη λογική υπηρετούν. 
Αναγνωρίζουν ότι κάποια στιγµή το Περιφερειακό Συµβούλιο µπορεί να παίξει και ένα συντονιστικό ρόλο και να ορίσει και κάποιες 
προτεραιότητες και κάποιους άξονες, αλλά τις γενικές αρχές   του συνολικότερου σχεδιασµού δεν µπορεί να τις υπερβεί. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 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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