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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.7/24-5-2022 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 είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του 
έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 75863/1263/18-5-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ 
      2. 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.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
        6 .Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        7. 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) 11.Παργανάς Σταύρος 12.Καλούδης Βασίλειος 13.Σπυρέλης Μιχαήλ  14.Γούσης Χρήστος 15.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 16.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17.Σακαρέλης Δημήτριος 18.Ζάψας Γεώργιος 19.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 20.Λέκκα Χριστίνα 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 23.Κιτσανού Μαργαρίτα 24.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  25.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  26.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  27.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 28.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:29.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :30.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν, οι κ.κ.:1.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2. Τρομπούκης Δημήτριος, 
Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 3.Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου (δικαιολογημένα)  4.Παπαχρήστου Βασίλειος 5. 
Ριζόπουλος Σπυρίδων 6. Νάνος Ευστάθιος 7.Δημητρίου Δημήτριος 8.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 9.Πρέντζας Γεώργιος,  τακτικά μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
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 3ο  
                                                          ======== 

Τροποποίηση Οργανισμού 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 

 

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΄) 
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4.  Την  υπ΄ αριθμ. 2/2/20-5-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε 

στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:77395/1302/20-5-2022) (συνημμένα με α/α: 27 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο:  α) Τη σύσταση 

Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 3 του ως άνω Ν. 4604/2019, ως 

υποχρέωση των Περιφερειών, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 7 του  Ν. 4604/2019  (τροποποίηση του άρθρ. 

186 του Ν. 3852/2010 - Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας - Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια), όπως και την 

υπ.αριθ. 1/2020  με αριθ. πρωτ. Δ1/83/2020 Eγκύκλιο του Τμήματος Παρακολούθησης Ισότητας των Φύλων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και β) την ανάγκη περαιτέρω συμπλήρωσης του Οργανισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε στον Οργανισμό της να υπαχθούν και οι αρμοδιότητες της κατασκευής,  συντήρησης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και βελτίωσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Υποδομών, υπαγόμενων στην 

κυριότητά της και την εν γένει  δικαιοδοσία της.  

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω απόφαση:  

« Εγκρίνει και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου την τροποποίηση-συμπλήρωση του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Δ.40/2010 ΦΕΚ 233/τ.Α΄/2010) ως εξής:  
Α) Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρ. 7 του Ν. 4604/2019,  «σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, το οποίο 
υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη. Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας στελεχώνεται από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους της 
περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειάρχη και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα 
προγράμματα της Περιφέρειας, 
β) αποτιμά τις πολιτικές και τις δράσεις της Περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και καταρτίζει σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τον Δεκέμβριο κάθε έτους προς το 
περιφερειακό συμβούλιο, 
 γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 
δ) διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της περιφέρειας με την ΓΓΙΦ, ώστε να διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη 
των δράσεων και των προγραμμάτων που άπτονται των πολιτικών της ΓΓΙΦ και των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά». 
Επισημαίνεται περαιτέρω ότι τα συνιστώμενα Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας περιλαμβάνονται στον Εθνικό Μηχανισμό για την Ισότητα των 
Φύλων σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στις παρ. 1 περ. α’ και γ’ του άρθρου 4 του. Ν. 4604/2019: 
«1.α. Ο εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι σε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καθώς και για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού». 
«γ. Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων, το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε κάθε 
Περιφέρεια, καθώς και τον Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που συνιστώνται, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010» 
.-  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω,  προτείνονται τα εξής ως προς την αντίστοιχη τροποποίηση – συμπλήρωση του ισχύοντος Οργανισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου:  
Στο άρθρ. 1 παρ. 4 του ισχύοντος Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, "Διάρθρωση Υπηρεσιών", προστίθεται στοιχείο στ. "Αυτοτελές 
Γραφείο Ισότητας", μετά δε το άρθρ. 33 του ίδιου Οργανισμού, προστίθεται άρθρο υπό αρίθμηση 33Α με τίτλο "Αυτοτελές Γραφείο 
Ισότητας" και περιεχόμενο "Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:΄   α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα 
στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα προγράμματα της περιφέρειας, 
β) αποτιμά τις πολιτικές και τις δράσεις της περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και καταρτίζει σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τον Δεκέμβριο κάθε έτους προς το 
περιφερειακό συμβούλιο, γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 
 δ) διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της περιφέρειας με την ΓΓΙΦ, ώστε να διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο η 
ανάπτυξη των δράσεων και των προγραμμάτων που άπτονται των πολιτικών της ΓΓΙΦ και των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά». 
 
Β) Με το αριθ. 53765/30-9-2021 συμβόλαιο αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου με κτίσμα, του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη, 
έχει και τυπικά μεταβιβαστεί και ανήκει πλέον στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας Ηπείρου (πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου),  το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων, το οποίο βρίσκεται στην Ανατολή Ιωαννίνων πίσω από το 
Πανηπειρωτικό Στάδιο. 
Επισημαίνεται δε περαιτέρω,  ότι στην ως άνω αθλητική δομή ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ηπείρου,  τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ο 
σωματειακός και ο εργασιακός αθλητισμός (κυρίως μπάσκετ), και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το άθλημα 
μάλιστα του μπάσκετ και η άσκησή του,  έχει σχεδόν ταυτισθεί με το ως άνω Νέο Κλειστό Γυμναστήριο.  Κατά το πρόσφατο παρελθόν στην 
συγκεκριμένη αθλητική δομή ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ηπείρου και συντήρησης και λειτουργίας εκ μέρους του ίδιου φορέα, έχουν 
φιλοξενηθεί για προετοιμασία, η Εθνική ομάδα μπάσκετ Γυναικών, καθώς και πολλές από τις επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες 
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αγωνίζονται στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ της Α1 ανδρών κατηγορίας. Ο ίδιος χώρος εξυπηρετεί επίσης τις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις των τοπικών ομάδων, είτε σωματειακού αθλητισμού,  είτε εργασιακού, από μικρές ηλικίες μέχρι και μεγαλύτερες. Στο χώρο 
αγωνίζονται ομάδες που βρίσκονται σε εθνικές κατηγορίες μπάσκετ, ακόμα και στην Α1 γυναικών. Εξυπηρετείται επίσης ομάδα μπάσκετ 
ΑΜΕΑ με αμαξίδιο. 
Στην ίδια αθλητική δομή έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς και άλλα αθλήματα σάλας (πχ μαχητικά αθλήματα). Επίσης λειτουργεί αυτόνομο 
γυμναστήριο, το οποίο εξυπηρετεί και ομάδες άλλων αθλημάτων, όπως για παράδειγμα του στίβου. Στην αίθουσα τύπου κατά καιρούς 
πραγματοποιούνται και εκλογές συλλόγων εκπαιδευτικών. 
Ενόψει των ανωτέρω, παρίσταται δεδομένη ανάγκη, να προστεθεί, κατά αντίστοιχη μερική τροποποίηση – συμπλήρωση του ισχύοντος 
Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα όσον αφορά την αρμοδιότητα αυτής για την εν γένει,  συντήρηση, λειτουργία, 
διαχείριση και βελτίωσης της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας της, όπως επίσης και την αντίστοιχη κατασκευή, συντήρηση, 
λειτουργία, διαχείριση και βελτίωση οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εγκατάστασης και υποδομής, προκύψει στην δικαιοδοσία της, η ως 
άνω αρμοδιότητα, η άσκηση και υλοποίησή της να υπαχθεί σε οργανική μονάδα της Περιφέρειας Ηπείρου.  Ειδικότερα, προτείνεται να 
υπαχθεί στην οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος.  
Ως εκ τούτου εισηγούμαι και προτείνονται, να τροποποιηθεί το στοιχ.γ. της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου  
«Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων» και το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος να μετονομασθεί σε Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών.  Περαιτέρω να τροποποιηθεί το στοιχ. γ της παρ. 3 του άρθρ.  6 του 
ισχύοντος Οργανισμού, το οποίο μετά την ως άνω τροποποίηση και συμπλήρωση να έχει το παρακάτω περιεχόμενο: στοιχ. γ: Στο Τμήμα 
Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και 
μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος  και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και 
λοιπών αρχιτεκτονικών έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως επίσης και η κατασκευή,  συντήρηση, 
λειτουργία, διαχείριση και βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Υποδομών ιδιοκτησίας της και επίσης υπαγόμενων 
στην εν γένει δικαιοδοσία της.  
Τονίζεται εν καταλήξει,  ότι με το τρόπο αυτό και με την συνεργασία της ως άνω πλέον αρμόδιας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και 
υποδομές οργανική μονάδα της Περιφέρειας Ηπείρου (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Η – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων και Υποδομών),  με την Οικονομική Υπηρεσία του ίδιου φορέα (Περιφέρειας Ηπείρου), θα προκύπτει το βέλτιστο 
αποτέλεσμα και όσον αφορά την αξιοποίηση αυτών (ενδεικτ. αξιοποίηση κυλικείων, μισθώσεων άλλων χώρων κ.λπ.) για την κάλυψη των 
εν γένει εξόδων λειτουργίας τους»  
 

5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 76811/685/19-5-2022 επί του θέματος πρόταση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ηπείρου (συνημμένα με α/α: 28   στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ) 

6. Τις απόψεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Σ.Υ.Π.Η.) επί της πρότασης τροποποίησης του 

Οργανισμού της Π.Η., όπως διαλαμβάνονται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 24/19-5-2022 έγγραφό του (συνημμένα με 

α/α: 29 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ) 

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 76580/5096/20-5-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου ότι από την 

προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου(συνημμένα με α/α: 30 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ) 

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

9. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

&  ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης) 
                                   

             Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

                                                (απόφαση: 7/25/24-5-2022) 

Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση του  Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ.40/2010 ΦΕΚ 233/τ.Α΄/2010, 

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, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (υπό στοιχ. 4),  ως ακολούθως: 

Α. Στο άρθρ. 1 παρ. 4 του ισχύοντος Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, "Διάρθρωση Υπηρεσιών", προστίθεται στοιχείο στ. 

"Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας", μετά δε το άρθρ. 33 του ίδιου Οργανισμού, προστίθεται άρθρο υπό αρίθμηση 33Α με τίτλο "Αυτοτελές 

Γραφείο Ισότητας" και περιεχόμενο "Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:΄   

 α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και 

στα προγράμματα της περιφέρειας, 
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β) αποτιμά τις πολιτικές και τις δράσεις της περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και καταρτίζει σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τον Δεκέμβριο κάθε έτους προς το 

περιφερειακό συμβούλιο, 

 γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 

 δ) διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της περιφέρειας με την ΓΓΙΦ, ώστε να διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο η 

ανάπτυξη των δράσεων και των προγραμμάτων που άπτονται των πολιτικών της ΓΓΙΦ και των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά». 

 

Β. Τροποποιείται  το στοιχ.γ. της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου  «Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων» και το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων και Υποδομών.  

 Περαιτέρω τροποποιείται  το στοιχ. γ της παρ. 3 του άρθρ.  6 του ισχύοντος Οργανισμού, το οποίο μετά την ως άνω τροποποίηση και 

συμπλήρωση έχει το παρακάτω περιεχόμενο: στοιχ. γ: Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών 

υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος  και 

υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων που κατ’ αρμοδιότητα 

ανήκουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως επίσης και η κατασκευή,  συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και βελτίωση Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Υποδομών ιδιοκτησίας της και επίσης υπαγόμενων στην εν γένει δικαιοδοσία της.  

 
Σημειώνεται ότι:  
1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά στο σύνολο, με την παρατήρηση, όσον αφορά στο Νέο Κλειστό, ότι πρόκειται 

για μια προσωρινή λύση για να λειτουργήσει. 
Ευελπιστούν, ότι όταν  η Περιφερειακή Αρχή φτιάξει το μεγάλο Κλειστό, θα χρειαστεί νέος Οργανισμός και Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο θα διοικήσει τις Αθλητικές Δομές της Περιφέρειας 

2. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε θετικά, με την παρατήρηση να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την επαρκή στελέχωση του Γραφείου Ισότητας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι σε θέση να επιτελέσει το 
ρόλο του. 

 
Μειοψηφούν: 
1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία πρότεινε να έλθει στο Συμβούλιο το θέμα με νέες εισηγήσεις, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι ειδικότητες που θα καλύπτουν τις θέσεις εργασίας και για τις δύο περιπτώσεις, αλλά και να προβλεφθούν νέες 
προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας.  
Σε σχέση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, πιστεύουν ότι θα πρέπει η διαχείρισή τους να υπαχθεί στη Δ/νση Αθλητισμού και 
Πολιτισμού και όχι στην Τεχνική Υπηρεσία, που έτσι κι αλλιώς, σαν εγκαταστάσεις, ανήκαν. Εκτός κι αν κρύβεται πίσω κάποια άλλη 
σκοπιμότητα και ο στόχος είναι να δοθούν σε ιδιώτες για να τις διαχειριστούν 

2. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», έχοντας δηλώσει:  
« Τι χρειάζεται το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας όταν υπάρχει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Φύλλων (ΠΕΠΙΣ); Ή δεν λειτουργεί ή 
μας περισσεύουν δύο υπάλληλοι για να τους σπρώξουμε εκεί. 
Είναι υποκριτικοί οι θεσμοί, όταν απλά καταγράφουν. Ποιος στέκεται αρωγός στις απολύσεις γυναικών, στον εργασιακό μεσαίωνα, 
κοκ. 
Το περσινό παράδειγμα της γαστρεντερολόγου είναι χαρακτηριστικό. Όταν τέλειωσε η σύμβασή της και ήταν η μόνη που δεν 
ανανεώθηκε, παρά τις τρομακτικές ελλείψεις σε γιατρούς, δεν βρήκατε να πείτε μια κουβέντα για τη γυναίκα, τη μάνα, τη γιατρό. 
Καταψηφίζουμε.» 

3. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία ψήφισε αρνητικά , συμφωνώντας με τις θέσεις, όπως τις κατέθεσε η παράταξη 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

 
 
Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος,  κ. Δημήτριος Παππάς και η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ,   απουσίαζαν  από 
την ψηφοφορία του θέματος. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 
      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος            
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