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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/31-3-2020  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 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α, όπως ισχύουν και της Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α), 
συνήλθε σε τακτική –μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 41511/728/24-3-2020 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. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.ΛάμπρουΑλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14. Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης 15.Καλούδης 
Βασίλειος 16.Σπυρέλης Μιχαήλ  17.Ματσίρας Χρήστος 18.Γκούμας Αχιλλέας 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 
21.Ζάψας Γεώργιος 22.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 23.Λέκκα Χριστίνα 24.Κορωναίος Θεόδωρος 25.Νάνος Ευστάθιος 
26.Ριζόπουλος Σπυρίδων 27.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 28.Δημητρίου Δημήτριος 29.Κιτσανού Μαργαρίτα 30.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 
31.Φραγκούλης Παύλος 32.Πρέντζας Γεώργιος 33.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 34.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 35.Ζήκος Νικόλαος  
36.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 37.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 38.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
 

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

               Θέμα Β.4ο 

                                 ======== 
               Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»  
         

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. 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΄)  

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 33841/737/5-3-2020 επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 40476/692/18-3-2020) (συνημμένα με α/α: 29 στο φάκελο 1/2020  συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία ζητείται ο ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την 

Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να τροποποιηθεί η επιτροπή που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/5-8-

1999  «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» 

6. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  και την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 6/21/31-3-2020) 

Ορίζει  ως μέλη της  Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», για την Π.Ε. Ιωαννίνων,  τον 

Περιφερειακό  Σύμβουλο κ. Πότση Οδυσσέα,  ως τακτικό μέλος και την Περιφερειακή Σύμβουλο κα Μητροκώστα Παναγιώτα 

(Γιούλα), ως αναπληρωματικό μέλος. 

 

Μειοψηφούν:  
1) H παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία διαφώνησε, τονίζοντας ότι με αυτή τη σύσταση της Επιτροπής και την 

εξέταση με αυτά τα κριτήρια του θέματος,  ουσιαστικά «κλείνουμε τα μάτια» σε ένα πρόβλημα και στα όσα αυτό συνεπάγεται. 
Αναλυτικά η τοποθέτηση της παράταξης έχει ως εξής: 
«Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να πούμε ότι έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη για το θέμα. Εμείς δε θεωρούμε ότι τα 
εκδιδόμενα άτομα καταλήγουνε σ’ αυτό το επάγγελμα, όπως συνηθίζεται να λέγεται το αρχαιότερο επάγγελμα, από επιλογή. 
Ότι ξυπνάνε μια μέρα και λένε, άλλος θα γίνει… όπως λέει εγώ θα γίνω αγρότης, εγώ θα γίνει γιατρός, εγώ θα ξεκινήσω να 
εκδίδομαι. 
Το να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους Επιτροπές, να τις συγκροτούμε, είναι σα να κλείνουμε τα μάτια στην παιδική 
κακοποίηση, που υπάρχει, στην ενδοοικογενειακή βία, στην ανέχεια, στην εξαθλίωση, στο χαμηλό μορφωτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο, στην έλλειψη προνοιακών δομών και μια σειρά ζητημάτων, τα οποία προφανώς και δεν τα θέλει κανένας, αλλά όσο 
είμαστε στον Καπιταλισμό, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. 
Με το να νομιμοποιούμε αυτή την κατάσταση όμως, να κλείνουμε τα μάτια σε όλα αυτά, ουσιαστικά τα συντηρούμε. Είναι σα 
να λέμε ότι δεν υπάρχουν κυκλώματα εμπορίας λευκής σαρκός, τα οποία φτάνουν μέχρι και την Αστυνομία. Είναι σα να λέμε 
ότι αυτές οι ευάλωτες ομάδες, με αυτά που ζουν, που πρέπει να ζούνε κάθε μέρα, δε θα βρούνε διεξόδους σε αλκοόλ και 
ναρκωτικά. Ότι θα αποδέχονται να εκδίδονται καθημερινά, να ζουν αυτή τη βάσανο με πλήρη ψυχική και σωματική υγεία. Δε 
λέω σε καμία των περιπτώσεων ότι είναι όλοι χρήστες, όχι, αλλά λέω ότι είναι αφόρητο να το υπομένουνε, χωρίς να ψάχνουνε 
διέξοδο.  
Γιατί αυτά μας λέει ο Νόμος. Ο Νόμος αυτός… η Επιτροπή, που θέλει να κάνουμε σήμερα, λέει ότι, εφόσον έχουν συμπληρώσει 
το 18ο έτος, δεν έχουνε σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ή άλλες μολυσματικές νόσους, δεν πάσχουν από ψυχικές νόσους και δεν 
είναι χρήστες, τότε μπορούν να εκδίδονται, μπορούν να πιάσουν ένα διαμέρισμα και να δουλεύουν. 
Νομιμοποιούμε λοιπόν ναι ή όχι όλα τα υπόλοιπα που κρύβονται πίσω απ’ αυτό; Εμείς λέμε ότι, ναι, τα νομιμοποιούμε. Ότι για 
μας ο ρόλος του Κράτους δεν είναι να νομιμοποιεί αυτή την κατάσταση, είναι να πάρει μέτρα, ώστε τέτοιες ευάλωτες ομάδες, 
αντί να καταλήξουν να εκδίδονται, να μορφώνονται και να βρίσκουν κάποια δουλειά. 
Προφανώς και ούτε θα συμμετέχουμε και καλούμε να μην συγκροτηθεί καν η Επιτροπή. Σας καλούμε να μη συγκροτηθεί η 
Επιτροπή, να στηρίξουμε αυτόν τον κόσμο οικονομικά, να τελειώσει ένα σχολείο, γιατί οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι 
δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, έχουν προβλήματα επιβίωσης και να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο να πιάσει μια 
δουλειά. » 

 
2)  H παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία δεν διαφώνησε για τα πρόσωπα που αποφασίσθηκε να συμμετέχουν, 

διαφωνεί με αυτή καθαυτή τη συγκρότηση της Επιτροπής.  
 

Σημειώνεται ότι  η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του 
θέματος. 
……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………  
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
         Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
Η Πρακτικογράφος                                                                     

Σταύρος Παργανάς 
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                          
     

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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