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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ.8/29-5-2020    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 είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου του 
έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.60137/1111/22-5-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου 
του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. 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.Λάμπρου Αλκιβιάδης 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 

31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος  34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35. 

Αναγνώστου Κωνσταντίνος  36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 1.Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 2. Δημητρίου Δημήτριος και 3. Κιτσανού 

Μαργαρίτα  τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         

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: 

      
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
               Θέμα 4ο 

                                 ======== 
    Συζήτηση σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας 
 

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. Το επί του θέματος αίτημα της παράταξης «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο 

(Α.Π./Π.Σ.:51073/956/5-5-2020 και σχετ. 62181/1128/26-5-2020) (συνημμένα με α/α: 40 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), όπου διαλαμβάνονται τα εξής:  
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«Η Ελληνική κοινωνία βιώνει την μεταμνημονιακή πραγματικότητα και μαζί τις επιπτώσεις του πρώτου κύματος της πανδημίας 

του covid-19. Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, είναι έντονο το αίσθημα της ανασφάλειας, για χιλιάδες δανειολήπτες. Η 

επόμενη ημέρα θα είναι δύσκολη για όλους. Η οικονομία ξαναμπαίνει σε τροχιά ύφεσης και κρίσης, που θα κάνει ακόμα πιο 

δύσκολη την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών των νοικοκυριών και φυσικά μέσα σε αυτό θα κάνει δύσκολη και την 

αποπληρωμή στεγαστικών δανείων. 

ΨΉΦΙΣΜΑ 

Προ ημερών εξαγγέλθηκε η τρίμηνη παράταση, – έως το τέλος Ιουλίου – του πλαισίου προστασίας για την πρώτη κατοικία, 

ενώ σύμφωνα με τις ίδιες εξαγγελίες, αμέσως μετά τον Ιούλιο, ότι θα υπάρξει νέο πρόγραμμα γέφυρα έως το 2021, με 

επιδότηση δανειοληπτών από το κράτος. 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ύφεση για το 2020 θα αγγίξει το -9,7%, ενώ αντίστοιχα η 

ανεργία θα φθάσει στο 19,9% κατά μ.ο., σε αντίθεση με τις εγχώριες εκτιμήσεις, που κάνουν λόγο για ύφεση ύψους -4,7%. 

Επιπρόσθετα και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι, η ανεργία ήδη εκτινάσσεται στα ύψη, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τα “lockdowns” 

θα οδηγήσουν σε μια απευθείας αρχική μείωση 20% με 25% του Α.Ε.Π. 

Τα παραπάνω καταδεικνύουν την αναγκαιότητα περαιτέρω στήριξης των νοικοκυριών, των δανειοληπτών και των οικογενειών 

τους και της χρονικής επέκτασης του υφισταμένου μέτρου, τουλάχιστον μέχρι το πέρας του τρέχοντος έτους. 

Όλο αυτό το διάστημα «Μείναμε Σπίτι», γιατί θέλαμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, γιατί θέλαμε και θέλουμε να 

είμαστε αλληλέγγυοι στο κοινωνικό σύνολο. 

Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, από τις συνέπειες της επιδημικής κρίσης, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. 

Η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που αποφάσισε η κυβέρνηση, έως το τέλος Ιουλίου, δεν λύνει το 

πρόβλημα. Απλά, το μεταθέτει για την 1η Αυγούστου, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για νομική προστασία από εκεί και πέρα. 

Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ένα τέτοιο αντικοινωνικό μέτρο, σε μια χώρα που βίωσε όλα αυτά τα χρόνια τις σκληρές 

μνημονιακές πολιτικές λιτότητας, με χιλιάδες ανέργους και φτωχοποίηση του λαού της. 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 

 Να μην προχωρήσει στην άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας. 

 Να επεκταθεί, η προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς και η απαγόρευση πλειστηριασμών, τουλάχιστον μέχρι τέλος του 

έτους. 

 Να επεξεργαστεί άμεσα ένα συνεκτικό πρόγραμμα, που θα αφορά συνολικά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και θα 

περιλαμβάνει την προστασία της πρώτης κατοικίας »  

5. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

(απόφαση 8/31/29-5-2020 ) 

Την έκδοση ψηφίσματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με το εξής περιεχόμενο:  

« Όπως γνωρίζετε, η ελληνική κοινωνία και οικονομία βιώνει μια νέα πραγματικότητα μετά τις επιπτώσεις του πρώτου κύματος  της 

πανδημίας και την οικονομική κρίση. 

Σε αυτό το κλίμα των νέων δεδομένων είναι έντονο το συναίσθημα της ανασφάλειας για μεγάλη μερίδα πολιτών που έχουν πάρει 

δάνεια και ειδικά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. 

Το θέμα απασχόλησε εκ νέου το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο κατέληξε στις κάτωθι, προς την Κυβέρνηση, προτάσεις: 

1. Να μην προχωρήσει η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας 

2. Να απαγορευτούν οι πλειστηριασμοί, που αφορούν πρώτη κατοικία, μέχρι τέλους του έτους 

3. Να επεξεργαστεί η Κυβέρνηση  ένα συνεκτικό πρόγραμμα , που θα αφορά συνολικά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους 

και θα περιλαμβάνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας για τις περιπτώσεις εργαζομένων που υπέστησαν μειώσεις 

μισθών, απώλεια εργασίας και γενικά περιήλθαν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση εξαιτίας των νέων δεδομένων σε 

οικονομία και κοινωνία 
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4. Να δοθούν κίνητρα για τους  δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν τα στεγαστικά τους δάνεια και  ανήκουν στα 

χαμηλότερα οικονομικά στρώματα  

5. Να τεθεί πλαφόν εισοδήματος και τετραγωνικών μέτρων   

 
 
Μειοψηφούν η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία έχει δική της πρόταση ψηφίσματος και η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,  η οποία πρότεινε οριστικά τη ματαίωση των πλειστηριασμών που αφορούν την πρώτη κατοικία  και να 
μπει συγκεκριμένο  πλαφόν εισοδήματος και τετραγωνικών μέτρων. 
 
 
 
……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………  
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς   
                   

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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