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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 6/26-4-2021 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, 
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 έξι  (26 ) 
του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 53681/917/20-4-2021 
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. Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      7. Λάμπρου Αλκιβιάδης,   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
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.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 Ευστάθιος24.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.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε ο κ.  Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου,   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, Ημερήσιας Διάταξης, 
θέμα: 

 
             Θέμα 6ο 

                                 ======== 

Ανανέωση θητείας των  μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) 

Περιφέρειας Ηπείρου  
 

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. Την επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημ. Σιώλου, όπως κατατέθηκε στο 

Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 54030/922/21-4-2021)  (συνημμένα με α/α: 17 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. 

στα θέματα του Π.Σ.),  και στην οποία  διαλαμβάνονται τα κάτωθι:  
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«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Δημητρίου Γ.  Σιώλου,  Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου.  
                                              *******        
 Επί του  υπ. αριθ.  6   θέματος της ημερήσιας διάταξης, θέτω υπόψη Σας τα εξής:  
Με την υπ.αριθ. 119767/1079/19-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,  που δημοσιεύτηκε στο υπ. αριθ. 50/2017, 
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Φ.Ε.Κ., έγινε διορισμός του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου 'Ερευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) 
Περιφέρειας Ηπείρου.  Ειδικότερα:   
Ι. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 10 ν. 4310/2014, όπως ισχύει  "με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕ- ΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, 
μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και 
συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών 
φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς 
συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. 
 
 Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά: 
 
 α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, 
τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και 
ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. 
 
 β) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη 
συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας. 
 
 γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις 
περιφερειακές αρχές. 
 
 δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των 
ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. 
 
 ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε 
εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως: 
 
 αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού. 
 
ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει 
διακρίσεις. 
 
γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων 
ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές. 
 
δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών 
φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται. 
 
 2. Το ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από 
ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη 
προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον 
διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και 
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο 
φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά. 
 
 3. Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: 
 
 α) Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες 
που ασχολούνται με την έρευνα, καθηγητές Α.Ε.Ι. με βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α` ή Β` 
βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι 
δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων. 
 
 β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το 
δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει 
κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, 
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και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον 
κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης 
διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 
 
ΙΙ.  Εν προκειμένω, με την υπ.αριθ. 6/7-9-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Η., έγινε συγκρότηση της πενταμελούς 
επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων μελών του ΠΣΕΚ και στη συνέχεια με την υπ.αριθ. 9/72/9-12-2016 απόφαση του 
ίδιου οργάνου (Π.Σ.), έγινε επιλογή των μελών που απαρτίζουν το ΠΣΕΚ Περιφέρειας Ηπείρου.  
Η θητεία του ως άνω οργάνου ορίστηκε τετραετής, με αφετηρία χρόνου έναρξης της θητείας, την ημεροχρονολογία δημοσίευσης 
της ως άνω απόφασης του Περιφερειάρχη στο Φ.Ε.Κ., ήτοι 7 Φεβρουαρίου 2017, οπότε με την παρέλευση τετραετίας, ήτοι από 7 
Φεβρουαρίου 2021 να έχει λήξει η θητεία του παραπάνω οργάνου. 
 
ΙΙΙ. Με βάση την ως άνω ισχύουσα διάταξη του Νόμου, η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται 
μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά. 
‘Ηδη, με σχετικό έγγραφο του Προέδρου του ΠΣΕΚ, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνη, που έχει αποσταλεί στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, επισημαίνεται η λήξη της θητείας του ως άνω οργάνου και ζητείται η ανανέωση αυτής.  
Με βάση τα ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με το Νόμο, μόνο αρμόδιο και αποφασιστικό όργανο για την επιλογή των μελών του 
ΠΣΕΚ είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο και αντίστοιχα για την ανανέωση της θητείας του, εισηγούμαι την λήψη απόφασης από το  
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου, με περιεχόμενο την ανανέωση της θητείας των μελών του ως άνω 
οργάνου, όπως μέχρι σήμερα έχει ορισθεί και συγκροτηθεί (ίδια μέλη και αναπληρωτές τους), για διάστημα τουλάχιστον ενός 
έτους, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η απόφαση του κ. Περιφερειάρχη για την αντίστοιχη ανανέωση 
της θητείας του ίδιου οργάνου 
                                                                                                                                                                                         »  
 
5. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των  παρατάξεων  και μελών του Π.Σ. 

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/14/26-4-2021 ) 

 
Την ανανέωση της θητείας των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) 

Περιφέρειας Ηπείρου, όπως μέχρι σήμερα έχει ορισθεί και συγκροτηθεί (ίδια μέλη και αναπληρωτές τους), για διάστημα 

τουλάχιστον ενός έτους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην κατατεθείσα (υπό στοιχ. 4) εισήγηση. 

 
 
 

Σημειώνεται ότι: 
Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε θετικά αναγνωρίζοντας, την άψογη συμμετοχή της Προέδρου του 
Ιατρικού Συλλόγου και Περιφερειακής Συμβούλου, κας Τσιάρα.  

 
Μειοψηφούν: 
1. Η  παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία δήλωσε ότι από 2017 που ψήφισε αυτό το όργανο, δεν έχει καμία 

ενημέρωση για τη δραστηριότητά του. Εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους, καθόσον περίμεναν ότι αυτό το όργανο θα 
ήταν ο Σύμβουλος της Περιφέρειας σε ζητήματα αναπτυξιακά.  
Διαμαρτύρονται για την μη ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και παρά του ότι – όπως δήλωσαν – τους είναι 
δύσκολο να αρνηθούν το αίτημα του κ. Πρύτανη, ψήφισαν αρνητικά.  
 

2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», οι οποίοι ψήφισαν επίσης αρνητικά, καθόσον και εκείνοι, συμφωνώντας με τις 
παρατηρήσεις της προηγούμενης  παράταξης, δεν έχουν καμία ενημέρωση και επιπλέον δεν γνωρίζουν ποια θα είναι τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα το εκπροσωπήσουν στο συγκεκριμένο όργανο 

   
3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία, λόγω επίσης της ελλιπούς ενημέρωσης για τη λειτουργία αυτού του Οργάνου, για 

τη σύνθεσή του, για τη δράση του ψήφισαν αρνητικά.  
 
4. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία τοποθετήθηκε επίσης αρνητικά, καθόσον το συγκεκριμένο όργανο δεν 

δίνει επιστημονικές λύσεις για τα όσα σημαντικά ζητήματα απασχολούν τις ανάγκες του λαού (Α.Π.Ε., διαχείριση υδάτων, 
αντισεισμική θωράκιση, επιδημιολογικές μελέτες, πολιτιστικά και πολιτισμικά, κοινωνιολογικά ζητήματα της περιοχής κ.λπ.), 
αλλά με επιστημονικό τρόπο χειραγωγεί την έρευνα στην αγορά, εξυπηρετώντας έναν μικρό και συγκεκριμένο αριθμό 
επιχειρήσεων σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.  
Βεβαίως, με τη σημερινή μορφή του Κράτους δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, από τη στιγμή που αυτό ελέγχεται και 
ορίζεται από τις επιχειρήσεις. Έτσι, λοιπόν, και το συγκεκριμένο όργανο δεν παράγει έρευνα για τον λαό και γι’ αυτό 
θεωρούν ότι η Περιφέρεια δεν έχει κανένα λόγο να συμμετέχει. 
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5. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε επίσης την πρόταση. 
 
6. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία, επίσης, τοποθετήθηκε αρνητικά. 
……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

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

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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