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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ.  1/22-2-2021  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 άρθρ. 

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,  συνήλθε σε  τακτική, 

μέσω τηλεδιάσκεψης- - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι δύο  (22) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα  

Δευτέρα και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  21095 / 354/16-2-2021  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. Κατέρης Ιωάννης,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Σπυρέλης Μιχαήλ,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

       7. Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      8. Λάμπρου Αλκιβιάδης,   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος3. Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα 

Σταυρούλα 7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)10. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

11.Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Γούσης Χρήστος 15.Ματσίρας Χρήστος 16. Γκούμας 
Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 21.Λέκκα 
Χριστίνα  22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 
27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  
32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Γαλατάς Ζώης  34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
   
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε  ο κ. Αναγνώστου Κων/νος,  τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε 

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, Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, 
θέμα: 

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

                Θέμα 1 ο 
                                                                                 ============ 
Έγκριση υποβολής αιτήματος κατάθεσης και δήλωσης του σήματος του δικτύου μονοπατιών «Epirus Trail» από την Περιφέρεια Ηπείρου 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων  

 
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 
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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΄) 

4. Την  με αριθμ. πρωτ. 23418/150/22-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού,  

όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 23656/396/22-2-2021 ) (συνημμένα με α/α: 2 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι: 

                                                    «  ΘΕΜΑ: Έγκριση για υποβολή αιτήματος κατάθεσης και δήλωσης του σήματος του δικτύου 
μονοπατιών «Epirus Trail» από την Περιφέρεια Ηπείρου. στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & 
Επενδύσεων του δικτύου μονοπατιών. 
 

Η Ήπειρος πάντα διέθετε φημισμένα μονοπάτια, πολλά από τα οποία είναι αιώνων και χιλιετιών με μεγάλη ιστορία. 
 Ήταν οι δρόμοι, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, των παλιών Καιρών πάνω στην οροσειρά της Πίνδου που οδηγούσαν… παντού, αφού οι 
Ηπειρώτες ταξίδευαν παντού.  
 
Η Περιφέρεια Ηπείρου τα τελευταία χρόνια σχεδίασε και βρίσκεται σε σταδιακή υλοποίηση του έργου ανάδειξης και ενοποίησης 
σημαντικού μέρους του παλιού δικτύου μονοπατιών με σκοπό αφενός να φανερωθεί πιο συστηματικά η Ιστορία και ο Πολιτισμός 
που τα περιβάλει και αφετέρου, αφού γίνουν ευρύτερα γνωστά  και προσβάσιμα, να συμβάλουν μέσω του Πεζοπορικού ειδικότερα 
και Εναλλακτικού γενικότερα, Τουρισμού, στην περεταίρω  προβολή της Ηπείρου ώστε να αποτελεί έναν τόπο ιδανικό για διακοπές 
ή επίσκεψη όλο το χρόνο. 
 
Η ιδιαιτερότητα του Epirus Trail, του δικτύου μονοπατιών της Ηπείρου, του «Δρόμου για την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το Θρύλο» 
που στην πρώτη φάση αναδεικνύονται 370 από τα χιλιόμετρά του (και στόχο την επέκτασή του σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 
στην επόμενη φάση), είναι πως στην πραγματικότητα συντίθεται ως ενιαία διαδρομή πάνω στις παλιές αρτηρίες που 
δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους των χωριών για να επικοινωνούν μεταξύ τους με ζώα ή πεζή αλλά και 
με άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 
Είναι χωρισμένο σε 3 κλάδους (σκέλη) και  28 «Ημερήσια Τμήματα», σε αποστάσεις περίπου ανά 15 χιλιόμετρα. 
Στόχος των εργασιών είναι να οδηγήσουν στην πιστοποίησή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και 
της ERA (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πεζοπόρων). 
 
Προς τον σκοπό αυτό κρίνεται σημαντική η κατάθεση και δήλωση του σήματος και της ονομασίας του «Epirus Trail», που ήδη 
χρησιμοποιούνται ενόσω συνεχίζεται η διαδικασία ανάδειξης και σύνθεσης του δικτύου μονοπατιών δίνοντάς του μια «ταυτότητα» 
και αναγνωρισιμότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
Η καταχώρηση ενός σήματος παρέχει στον δικαιούχο αυτού αποκλειστικό δικαίωμα πάνω του με αποτέλεσμα να μπορεί de facto 
να εμποδίζει κάποιον από την παράνομη χρήση του ίδιου ή παραπλήσιου σήματος. 
 
Εάν δεν είναι κατατεθειμένο και κατοχυρωμένο στο Υπουργείο, είναι εκτεθειμένο στη διάθεση του οποιοδήποτε τρίτου να το 
αντιγράψει αυτούσιο ή σε παραλλαγή του και να το χρησιμοποιήσει σε δική του δραστηριότητα ή για τους δικούς του σκοπούς 
δίνοντας άλλο περιεχόμενο από αυτό που εκπροσωπεί το σήμα και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται αυτό, μη λαμβάνοντας 
υπόψη καν τη γνώμη του φορέα που το δημιούργησε (πχ δραστηριότητες με σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος, εκδηλώσεις 
χαμηλού επιπέδου που δεν έχουν σκοπό το γενικότερο όφελος και το καλό του τόπου, ενέργειες που μπορεί  να βλάψουν το 
αντικείμενο κτλ)  
 
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματος ώστε, αφού συγκεντρωθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να 
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες  ενέργειες στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή –Δ/νση Σημάτων) » 
 

5. Την τοποθέτηση  του κου Περιφερειάρχη 

6. Τι τοποθετήσεις των επικεφαλής 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: 1/ 2/22-2-2021) 

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος  κατάθεσης και δήλωσης του σήματος του δικτύου μονοπατιών «Epirus Trail» από την Περιφέρεια 

Ηπείρου στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας  (υπό στοιχ. 4) 
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Σημειώνεται ότι: 

1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», που ψήφισε θετικά,  τόνισε ιδιαίτερα, πως αυτή η ενέργεια εκ μέρους της Περιφέρειας θα 

σηματοδοτήσει και θα περιφρουρήσει την περιοχή και από όλες τις ανεπιθύμητες δραστηριότητες εγκατάστασης των Αιολικών Πάρκων 

κ.λπ.,  σε κάποιες περιοχές που θα πρέπει να προστατευθούν από αυτές τις επιχειρηματικές δράσεις.  

 

Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- Περήφανοι Ξανά!», η οποία μειοψήφησε, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως «θρίαμβο του 
αυτονόητου» και ως «ανακάλυψη της πυρίτιδας», εκ  μέρους της Περιφερειακής Αρχής, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι και 
πολύ έχει καθυστερήσει και αυτό το γεγονός.  
Γι’  αυτό  καθ’ αυτό το γεγονός του «λογότυπου», ο επικεφαλής της παράταξης, θεώρησε δικαίωμά του, ως ειδικός, να το χαρακτηρίσει ως 
μια κάκιστη δουλειά, από τη στιγμή που δεν έχουν προηγηθεί διαφορετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες να αναδεικνύουν την ταυτότητα της 
ίδιας της Περιφέρειας.  
Εξέφρασε την άποψη ότι, χαρακτηρίζονται από υποδεέστερες δυνατότητες εκείνοι που το ανέλαβαν και δεν νομίζει ότι κρίθηκε σωστά από 
την οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Την χαρακτήρισε ως κάκιστη δουλειά και εκείνος, προσωπικά, ούτε ως Περιφερειακός Σύμβουλος, αλλά ούτε και ως ειδικός επί του 
ζητήματος, θα υπέγραφε ένα τέτοιο λογότυπο. 
 
2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία, επίσης, ψήφισε αρνητικά, βλέποντας που τελικά στοχεύουν όλες αυτές οι 
πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής και οι οποίες καθόλου δεν σχετίζονται με την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και την 
αναψυχή των λαϊκών στρωμάτων. Το αντίθετο όλα αυτά αποβλέπουν σε συμφέροντα ολίγων  ιδιωτών.  
Έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με τον Θεματικό Τουρισμό, και σίγουρα πιστεύουν ότι δεν μπορούν να επικυρώσουν έναν Θεματικό 
Τουρισμό με χαρακτηριστικά που δεν αποτρέπουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. 
Υπάρχουν αντικρουόμενοι στρατηγικοί δρόμοι, για το αν θα αναπτυχθεί ο ένας  ή ο άλλος τομέας της οικονομίας που τελικά έχουν έναν 
κοινό παρονομαστή, την εκμετάλλευση του Περιβάλλοντος, που αποτελεί «χρυσάφι» για κάποιους ιδιώτες. 
Συνεπώς, το όλο εγχείρημα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία όμως δεν θα φέρει κανένα όφελος. 
 
3) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην  ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε την πρόταση, και στη βάση των προηγούμενων θέσεων και  
επισημαίνοντας, επιπλέον, ότι δεν διακρίνουν και το επείγον του θέματος, το οποίο εσπευσμένα εισήχθηκε  στο Συμβούλιο για συζήτηση.  
Όσο  ενδιαφέρον και αν έχουν τέτοιες μεμονωμένες πρωτοβουλίες , όπως αυτή ή και σχετικές με αυτή,  το ζήτημα του Πολιτισμού, του  
Θεματικού Τουρισμού και της ανάπτυξης είναι βαθύτατο και θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να το δει σε μια ενότητα. 
 
4) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία τοποθετήθηκε επίσης αρνητικά - όσο και αν χαρακτήρισε πολύ καλή την εισήγηση - από 
τη στιγμή που παραμένουν άλυτα πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τον ορεινό όγκο. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                         

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

  
Ο Γραμματέας του Π.Σ. 

        Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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