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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 19/27-12-2021 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, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική -διά
περιφοράς συνεδρίαση (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), στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 205869 / 2980 /21-12-2021 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
2.Τρομπούκης 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. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6..Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
7. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.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.Παργανάς Σταύρος 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Γούσης Χρήστος 16.Ματσίρας Χρήστος 17.Γκούμας
Αχιλλέας Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Σακαρέλης Δημήτριος 20.Ζάψας Γεώργιος 21..Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης)
22.Λέκκα Χριστίνα 23.Κορωναίος Θεόδωρος Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:24. Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς Δημήτριος
(Τάκης) Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 30.Φραγκούλης Παύλος Ε.«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ» 31..Πρέντζας Γεώργιος 32.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 33.Κωτσαντής Κωνσταντίνος ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 34.Γαλατάς Ζώης Ζ.
«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 35.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος Η.«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός
Σύμβουλος: 37.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
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 1 ο
============
Έγκριση υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων.
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΄)

4.

Το θέμα που τέθηκε από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το θέμα
και πρότεινε την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων, διότι ο φάκελος συγκροτήθηκε με την ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου, του Δήμου Ζαγορίου, δημοτών του Ζαγορίου, καθώς και τη συνδρομή του ΥΠΠΟΑ και ειδικών επιστημόνων και οι αξίες
που αποτυπώνονται στο φάκελο εκφράζουν την εμπειρία και την ιστορία του Ζαγορίου.

5.

Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
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ΑΔΑ: ΩΘΣΙ7Λ9-12Α
Αποφασίζει
(απόφαση 19/53/27-12-2021 )
Εγκρίνει την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς,
στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων, διότι ο φάκελος συγκροτήθηκε με την ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου
Ζαγορίου, δημοτών του Ζαγορίου, καθώς και τη συνδρομή του ΥΠΠΟΑ και ειδικών επιστημόνων. Οι αξίες που αποτυπώνονται στο φάκελο
εκφράζουν την εμπειρία και την ιστορία του Ζαγορίου.

Σημειώνεται ότι:
Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», ψήφισε «παρών», καταθέτοντας τις ως κάτωθι παρατηρήσεις-επιφυλάξεις της (συνημμένα με
α/α: 52 στο φάκελο 2/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), ήτοι:
«Η θέση μας για την έγκριση της υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων και για το Διαχειριστικό Σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των
Πολιτιστικών Τοπίων, καθορίζεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις «φιλοπεριβαλλοντικές» και «φιλοπολιτισμικές»
πολιτικές προθέσεις και στόχους που υπηρετεί από κοινού η κυβέρνηση, η περιφερειακή αρχή και η δημοτική αρχή του δήμου Ζαγορίου.
Δυστυχώς προς επικύρωση της έλλειψης εμπιστοσύνης μας, λαμβάνει χώρα σήμερα ταυτόχρονα με την υποβολή του φακέλου, η από κοινού
απόπειρα περιφερειακής αρχής και δημοτικής αρχής Ζαγορίου για επέκταση των ορίων του οικισμού Τ.Κ. Παπίγκου, με στόχο την έκδοση δύο
οικοδομικών αδειών για κατοικίες γνωστού εφοπλιστή δίπλα στο χωριό, εκτός ορίων του παραδοσιακού οικισμού και εντός του πυρήνα του
εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου. Η επέκταση «νομιμοποιήθηκε» με την ανάρτηση των αυθαίρετων ορίων από το Δήμο, στην ψηφιακή
πλατφόρμα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A.E.
Η αδειοδότηση αυτή έχει προκαλέσει ήδη διεργασίες αγοραπωλησιών και σε γειτονικούς αγρούς της αδειοδοτημένης έκτασης, καθώς η
περιοχή αυτή διαθέτει εξαιρετικό προσανατολισμό και ανεμπόδιστη θέα προς τα φυσικά μνημεία της χαράδρας του Βίκου και των γεωλογικών
σχηματισμών της Τύμφης.
Η κυβέρνηση σε σχετική συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή στης 21-12-2021 έδωσε πλήρη κάλυψη στην οφθαλμοφανή παραβίαση,
καθώς επικαλέστηκε ενημέρωση από τη περιφερειακή αρχή Ηπείρου και την Δημοτική Αρχή Ζαγορίου. Ο Υπουργός περιορίστηκε στην
αναφορά ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας βεβαιώνουν ότι οι υπό δόμηση εκτάσεις βρίσκονται εντός ορίου οικισμού
παρ΄ ότι καμία Υπηρεσία δεν διενήργησε αυτοψία, η οποία, αν γινόταν, θα αποκάλυπτε με πολύ μεγάλη ευκολία, τη δόμηση εκτός του
σταθερού νοτίου ορίου του οικισμού. Ο έλεγχος περιορίστηκε στην αποδοχή της μελέτης καθορισμού του ορίου από τον ιδιώτη μελετητή
μηχανικό, ο οποίος με τη σειρά του επικαλέστηκε την ταύτιση με την ανάρτηση των (αυθαίρετων) ψηφιοποιημένων ορίων από το Δήμο στο
Κτηματολόγιο.
Δεν έχετε πρόβλημα προκειμένου να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συμφέροντα να ρισκάρετε το επιχείρημα του αδιατάρακτου ανά τους αιώνες
οικισμού, όταν γίνονται εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δομημένο του περιβάλλον. Ίσως γνωρίζετε καλύτερα από εμάς για την ελαστικότητα των
κριτηρίων ένταξης στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων της UNESCO.
Με βάση τα ανωτέρω ψηφίζουμε ΠΑΡΩΝ και ζητούμε να καταγραφούν στα πρακτικά της συνεδρίασης οι παρατηρήσεις- επιφυλάξεις μας»
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ
Τρομπούκης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος
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