
        ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11 / 1& 6 - 6 - 2011
                                                    ==========================

Στα Ιωάννινα  και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου,   σήμερα 
την 1η  του  μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 18.00 συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου  113 Ν.3852/2010), ύστερα  από την αριθμ. 282/2010  ανακήρυξη 
του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  η οποία διορθώθηκε με την αριθμ.  284/2010 όμοια του ιδίου 
Δικαστηρίου, καθώς και την  13/2011 απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων  και τα  από 
20-12-2010,  14-2-2011,  24-2-2011 και  28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας,  μετά την οικ.:  34167/1158/  
26-5-2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, με θέμα  ημερήσιας διάταξης 
το εξής:

1) Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε όργανα της «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.»

2) Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.

3)   Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4)   Πρόταση για την αναδιάρθρωση των συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

      5)   Οι εξελίξεις σχετικά με την Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»

            6)   Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι : 

Α.  Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
    2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
    3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.

Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας
      2. Θωμάς Πιτούλης,  Αντιπεριφερειάρχης  Θεσπρωτίας
     3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας

 

Δ.   1.  Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου    

Ε.   Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
  1. Χρήστος Κύρκος      Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΕΑ)*
  2. Ιωάννης Κατέρης «» «» «»             «»    «»
  3. Αντώνιος Γαλάνης «» «» «» «»    «»
  4. Διονύσιος Διβάρης «» «» «» «»    «»
  5. Ιωάννης Παπαγιάννης  Γεωργίου  «» «» «» «»    «»
  6. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου «» «» «» «»    «»
  7. Νικόλαος Κάτσιος «» «» «» «» (ΠΕΘ)*
  8. Δημήτριος Δημάκος «» «» «» «»    «»
  9. Αναστάσιος Δηλαβέρης «» «» «» «»    «»
10. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη«» «» «» «»    «»
11. Γεώργιος Παπατσίμπας «» «» «» «» (Π.Ε.Ι)*  
12. Μιχαήλ Πλιάκος «» «» «» «»    «»
13. Νικόλαος Καττής «» «» «» «»    «»
14. Ιωάννης Γιαννακάκης «» «» «» «»    «»
15. Γεώργιος Μπαλτογιάννης «» «» «» «»    «»
16. Μαρία Τσουλάκη «» «» «» «»    «»
17. Σταύρος Παργανάς                          «» «» «» «»    «»
18. Βασίλειος Παπαχρήστος «» «» «» «»    «»
19. Μιχαήλ Σπυρέλης «» «» «» «» (ΠΕΠ)*
20. Βασίλειος Κατσαμώρης «» «» «» «»    «»
21. Ιωάννης Ευθυμίου «» «» «» «»    «»
22. Νικόλαος Ανατολιωτάκης «» «» «» «»    «»
23. Θεοφάνης Μικρούλης              «» «» «» «»    «»
24. Βασίλειος Γιολδάσης «» «» «» «»    «»
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25. Ευάγγελος Αργύρης «» «»             «ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»   (ΠΕΙ)*  
26. Κωνσταντίνος Μπόβολος «» «»                      «» «»       (ΠΕΑ)*  
27. Παύλος Μίχας «» «» «» «»          «»
28. Κωνσταντίνος Παπανδρεέου «» «» «» «»          «»
29. Κωνσταντίνος Φώτης «» «» «» «»          «»
30. Γρηγόριος Τζιοβάρας «» «» «» «»       (ΠΕΘ)*   
31. Αθηνά Ιωάννου «» «» «» «»          «»
32. Χρήστος Παπαβρανούσης «» «» «» «»        (ΠΕΙ)*
33. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης «» «» «» «»          «»
34. Μιχαήλ Κασσής «» «» «» «»          «»
35. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου «» «» «» «»          «»
36. Κωνσταντίνος Αρβανίτης «» «» «» «»       (ΠΕΠ)* 
37. Γεώργιος Ζάκας «» «» «» «»          «»
38. Δήμητρα Αναγνώστου «» «» «» «»          «»
39. Κωνσταντίνος Κωτσαντής «» «»     «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»       (ΠΕΙ)*
40. Βασίλειος Ζιώβας «» «»     «»    «»                     (ΠΕΑ)*
41. Ιωάννης Παπαδημητρίου «» «»       «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό 
                                                                                                       Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την   
                                                                                                                       Ήπειρο»                             (ΠΕΙ)*
42. Νικόλαος Ζήκος «» «»       «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  

                   ΗΠΕΙΡΟ»           (ΠΕΙ)*

*(περιφερειακή ενότητα…..)

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας:

Θεοδώρα Μήτσιου

Αργυρώ Παππά 

Ελένη Κασσή

  Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1.  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων
2.  Οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  Νικόλαος  Κώτσιος,   Κωνσταντίνος  Ντέτσικας  και  Βασίλειος 
Χριστοφορίδης, τακτικά μέλη, αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι   φορέων της  περιοχής 
και πολλοί πολίτες ενδιαφερόμενοι για τα  συζητούμενα θέματα.

Σημειώνεται ότι:
Α) Η παρούσα συνεδρίαση  διεκόπη και συνεχίσθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και την ίδια ώρα (18.00).
Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα 1ο, 2ο, 5ο και 6ο θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.
Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις  για τα 3ο και 4ο θέματα της 
ημερήσιας  διάταξης  και  ύστερα  από  πρόταση  του  κ.  Περιφερειάρχη  συζητήθηκαν  και  λήφθηκαν 
αποφάσεις και για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1ο . Εκτέλεση έργων αποκατάστασης ζημιών σε αντλιοστάσια.
2ο . Συμπλήρωση της 2/5/31-1-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Β) ΣΤΟ δεύτερο μέρος της συνεδρίασης η σύνθεση του Σώματος διαφοροποιήθηκε ως εξής:
1) Παραβρέθηκαν και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη  και ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ντέτσικας.
2) Απουσίασαν  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :
Χρήστος Κύρκος, Αντώνιος Γαλάνης,  Διονύσιος Διβάρης, Δημήτριος Δημάκος,  Μαρία Τσουλάκη,  
Μιχαήλ Σπυρέλης, Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Γρηγόριος Τζιοβάρας και Κωνσταντίνος Αρβανίτης.
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Θέμα 2ο

======
Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου,  που 

εξέδωσε  ο  Υπουργός  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης  και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄) 

3) Την από 27-5-2011 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ιωάννου, όπως κατατέθηκε 
στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α:   74 στο φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π.  στα 
θέματα Π.Σ. ) και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

4) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων, εκ των οποίων η «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» την κατέθεσε και 
γραπτώς (συνημμένα με α/α:  75 στο φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα 
Π.Σ.) 

5) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

            Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
              (απόφαση: 11/38 /1-6-2011)

Εγκρίνει  βραχυπρόθεσμες  δράσεις  τουριστικής  προβολής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  οι  οποίες, 
συνοπτικά, έχουν ως εξής:

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΦΠΑ (€) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
1. Τηλεοπτική διαφήμιση 39.400 9.062 48.462
2. Ραδιοφωνική διαφήμιση 8.000 1.840 9.840
3. Διαφήμιση στον έντυπο τύπο 20.500 4.715 25.215
4. Δημιουργία εντύπου 8.000 1.840 9.840
5. Διαφήμιση στο internet 20.000 4.600 24.600
6. Δημιουργία & τοποθέτηση οπτικού υλικού στα 

αεροδρόμια Ακτίου και Ιωαννίνων
12.800 2.944 15.744

7. Τοποθέτηση διαφημίσεων σε στάσεις αστικών 
λεωφορείων

39.600 9.108 48.708 

8. Ανάρτηση διαφημίσεων σε υπεραστικά λεωφορεία του 
ΚΤΕΛ

11.200 2.576 13.776

9. Ανάρτηση διαφημίσεων σε λεωφορεία αστικού ΚΤΕΛ 14.600 3008,40 16.088,40
10. Στοχευμένη εντυποδιανομή με προωθητική ομάδα 10.000 2.300 12.300
11. Προώθηση του «Ηπειρώτικου πρωινού» Ενημερωτικές 

ημερίδες για τους επαγγελματίες του τουριστικού 
κλάδου

10.000 2.300 12.300

12. Συμμετοχή σε εκθέσεις 40.000 9.200 49.200
13. Προβολή της Περιφέρειας σε τηλεοπτικές εκπομπές 

ψυχαγωγικού τύπου με τη μορφή διαγωνισμού
0 0 0

14. Δημιουργική χρήση του Διαδικτύου για προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου 

0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ: 234.100 53.843 287.943

Οι  πιστώσεις  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  προγράμματος  θα  διατεθούν  από  το 
πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 και θα εκτελεσθεί  με μέριμνα και ευθύνη του 
Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού.
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Μειοψηφούν:
1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» η οποία στη βάση της πρότασής τους θεωρούν ότι πρώτα θα 

έπρεπε  σε  ειδική  συνεδρίαση  να  καταρτισθεί  το  στρατηγικό  Σχέδιο  για  το  τουριστικό  προϊόν  και  το 
Μάρκετινγκ της Ηπείρου και στη συνέχεια με την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και τους άλλους 
αρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο του συνολικότερου χωροταξικού πλαισίου για την τουριστική δραστηριότητα 
στην  Ήπειρο  να  καθορισθούν  οι  όροι  και  να  εξετασθεί  και  ο  πιθανός  χαρακτηρισμός  και  οριοθέτηση 
περιοχών ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπου θα τεθούν και οι προδιαγραφές για τις Τουριστικές 
μονάδες για την αποτελεσματική διαχείριση του τουριστικού προορισμού «Ήπειρος», με Φορέα Διαχείρισης 
Προορισμού, τον καθορισμό του οράματος:
• «Τουρισμός υψηλής στάθμης, όλο το χρόνο, σε όλη την Ήπειρο και από όλο τον κόσμο.
• Ταυτότητα και ποιότητα σε όλη τη διαδικασία και σε ότι αφορά την εξειδίκευση των μέτρων, που θα 

πάρουμε για τον Τουρισμό,
• Μεσοπρόθεσμο  Υπηρεσιακό  Σχέδιο  για  την  αναβάθμιση  του  Τουρισμού  της  Ηπείρου,  με 

συγκεκριμένους άξονες και συγκεκριμένες ιδέες που έχουν καταθέσει, όπως ενδεικτικά     αναφέρονται:
- οι Ηπειρώτικες Εμπειρίες   &
- Ήπειρος-  Σταυροδρόμι Πολιτισμών.

2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία κατέθεσε την εξής άποψη: 
«Για  την  «Λαϊκή  Συσπείρωση»  ο  τουρισμός  αποτελεί  ανθρώπινη  ανάγκη,  είναι  καθολικό  λαϊκό 

δικαίωμα.             
Η καπιταλιστική κρίση επιδεινώνει παραπέρα την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αγαθού.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» αγωνίζεται μεταξύ των άλλων για:

• Δικαίωμα για διακοπές και αναψυχή για όλους τους εργαζόμενους, μέσα από την εξασφάλιση της 
μηνιάτικης άδειας και του 14ου μισθού για τις διακοπές.

• Να  υπάρχει  δωρεάν  πρόσβαση  σε  όλα  τα  μνημεία,  μουσεία,  σε  όλους  τους  φυσικούς  και 
πολιτιστικούς χώρους της χώρας μας.

• Ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές
• Να  παρέχονται  προγράμματα  κοινωνικού  τουρισμού  για  όλους  τους  εργαζόμενους,  άνεργους, 

φτωχούς και μεσαίους αγρότες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Να  δημιουργηθούν  δημόσιες  και  δωρεάν  παιδικές  κατασκηνώσεις  για  τα  παιδιά  όλων  των 

εργαζομένων και ανέργων.
• Να δημιουργηθούν δωρεάν οργανωμένοι χώροι αναψυχής (κάμπιγκ) για όλους τους νέους.» 

       
3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» η οποία καταψήφισε την εισήγηση διότι:

 α) Περιορίζεται σε μια τυποποιημένη επαγγελματική λογική, χωρίς να προσδιορίζει ένα μοντέλο βιώσιμου 
τουρισμού, με σεβασμό στις φυσικές ισορροπίες, την πολιτιστική κληρονομιά και τα εργασιακά δικαιώματα, 
σε αντιπαράθεση με το ισχύον μοντέλο μαζικού τουρισμού και 
β)  Διατυπώνει  προτάσεις  για  σύνταξη  Ειδικού  Χωροταξικού  Σχεδίου  Τουρισμού  και  αναθεώρηση  του 
Περιφερειακού  Χωροταξικού  Σχεδίου  Ηπείρου,  χωρίς  να  διευκρινίζει  τις  κατευθύνσεις  τους,  τη  στιγμή 
μάλιστα που είναι γνωστές οι πιέσεις μεγάλων συμφερόντων για εμπορευματοποίηση μεγάλης κλίμακας.

4) Η παράταξη  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία δήλωσε ότι  δεν πείσθηκε από την 
εισήγηση και τις δράσεις τις οποίες προτείνει για την Τουριστική προβολή, ότι αυτά θα έχουν αποτέλεσμα.
Με αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, δεν πιστεύει ότι μπορεί να αποδώσει το οποιοδήποτε 
προτεινόμενο  πρόγραμμα,  τη  στιγμή  μάλιστα  που  δεν  προβλέπεται  καμία  κοινωνική  παροχή,  όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν, με τον Εσωτερικό Κοινωνικό Τουρισμό.
Κατέληξε, επισημαίνοντας ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι 
μια πρόταση συνολικής ανάπτυξης της περιοχής. 
Χωρίς  αυτή  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  ούτε  τουριστική  ανάπτυξη,  στη  βάση  και  τα  χαρακτηριστικά  που 
προϋποθέτει  και η εισήγηση.

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

ΑΔΑ: 4Α3Τ7Λ9-Δ


