
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/16-7-2012
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 16η  του μήνα 

Ιουλίου  του  έτους  2012,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  11.00,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθ.5/16/28-2-2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ύστερα από την αριθ.πρωτ.62275/2383/12-7-2012 Πρόσκληση 
του Προέδρου της, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
2. Καθορισμός τρόπου καθιέρωσης περιόδου χαμηλού κόστους ανά κλάδο επαγγελματιών, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ρευστότητα της τοπικής αγοράς.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης.
Β. Τα μέλη: 

- Γεώργιος Παπατσίμπας

- Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη

- Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης

- Κων/νος Μπόβολος

- Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση

- Σταύρος Παργανάς (αν.)

- Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης (αν.)
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με  αριθ.πρωτ.οικ.12199/1168 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής:

- Ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελος Βαγενάς

- Ο εκπρόσωπος της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο . για την Ήπειρο» κ. Καταγιάννης

- Ο εκπρόσωπος του Ο.Ε.Β.Ε. Νομού Ιωαννίνων και του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. κ. Χορέβας

- Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων κ. Νταλαμάγκας

- Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Ταξί Νομού Ιωαννίνων κ. Ψήνας

- Ο εκπρόσωπος του Αστικού ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων κ. Αθανασόπουλος

- Ο εκπρόσωπος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων κ. Γκίκας

- Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Αναγνώστου

- Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Καφέ, Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Ιωαννίνων κ. 
Τενεχτσής

- Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Καταστηματαρχών Τουριστικών Καταστημάτων & Ειδών Λαϊκής Τέχνης 
Νομού Ιωαννίνων κ. Ντόβας

Σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  έγινε  ενημέρωση  και  επικυρώθηκαν  τα  πρακτικά  της  προηγούμενης 
συνεδρίασης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις  11-6-2012.

Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση είναι η ενίσχυση της 
ρευστότητας στην αγορά και η βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών στις τοπικές επιχειρήσεις. Το πλαίσιο 
που συζητήθηκε προβλέπει τον ορισμό ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (μίας ημέρας ή περισσότερων 
ημερών)  μετά  από  απόφαση  κάθε  επαγγελματικού  κλάδου,  όπου  θα  διαμορφώνονται  χαμηλές  τιμές  για  τους 
καταναλωτές.  Ο κ.  Πότσης  τόνισε  πως η  πρωτοβουλία  βασίζεται  στην εθελοντική συμμετοχή  και  για  αυτό  η 
απόφαση που θα ληφθεί δεν θα είναι δεσμευτική για τους επαγγελματίες. 

Στις λεπτομέρειες της δράσης αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. 
Ευάγγελος Βαγενάς. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκαν έγγραφες προτάσεις σχετικά με την καθιέρωση περιόδων 
χαμηλού κόστους από τους εξής φορείς:



- Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο . για την Ήπειρο»

- Ο Ο.Ε.Β.Ε. Νομού Ιωαννίνων

- Η Συντεχνία Κουρέων & Κομμωτών Νομού Ιωαννίνων

- Το ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.

- Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

- Το Σωματείο Ταξί Νομού Ιωαννίνων
Επίσης, θετικά τοποθετήθηκαν επί του θέματος και όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, καθώς και οι παρόντες 

εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων.
Κατόπιν  αυτών,  αποφασίστηκε  να  μεταβεί  κλιμάκιο  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  εκπροσώπων  των 

παραπάνω φορέων στη Θεσσαλονίκη (όπου εφαρμόζεται παρόμοιο πρόγραμμα), προκειμένου να λάβουν γνώση για 
τις νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης της δράσης. 

Κλείνοντας,  ο  κ.  Πότσης  υπογράμμισε  πως ανάλογες  συναντήσεις  θα πραγματοποιηθούν  και  στις  άλλες 
Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου. Ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία με σταθερά βήματα για την 
στήριξη επιχειρηματιών και καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος 
Οδυσσέας Πότσης 

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα


