
                                                                                                                                   ΑΔΑ: 4ΑΓΓ7Λ9-ΔΞ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/11-4-2011

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 11η  του μήνα 
Απριλίου  του  έτους  2011,  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.οικ.20551//644 Πρόσκληση του 
Προέδρου της, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Αίτημα της 7ης Περιφέρειας E.K.A.B. – Παράρτημα Ιωαννίνων για μετεγκατάσταση. 
3. Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων στην Ήπειρο. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης.
Β. Τα μέλη: 
1. Μαρία Τσουλάκη
2. Ιωάννης Γιαννακάκης
3. Βασίλειος Παπαχρήστου
4. Ιωάννης Ευθυμίου
5. Γεώργιος Παπατσίμπας
6. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
7. Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης
8. Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης (αν.)
9. Κων/νος Μπόβολος
10. Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση
11. Στέφανος Ζούμπας
12. Βασίλειος Ζιώβας
13. Νικόλαος Ζήκος
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  όπως  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.
Σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  έγινε  ενημέρωση  και  επικυρώθηκε  το  πρακτικό  της  προηγούμενης 

συνεδρίασης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21-3-2011.

Ο Πρόεδρος 
Οδυσσέας Πότσης 

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα



                                                                                                                     ΑΔΑ: 4ΑΓΓ7Λ9-ΔΞ
ΘΕΜΑ 1  ο  

Αίτημα της 7ης Περιφέρειας E.K.A.B. – Παράρτημα Ιωαννίνων για μετεγκατάσταση
Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99)
4. Την με αριθ.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Τα αιτήματα της 7ης Περιφέρειας Ε.Κ.Α.Β. (Παράρτημα Ιωαννίνων) (υποβλήθηκαν με τα με αριθ.πρωτ.430/1-
2-2011 και 1155/17-3-2011 έγγραφα, συνημμένα αντίστοιχα με αριθ.πρωτ.17140/509/24-3-2011 και 17142/510/24-
3-2011 στον φάκελο εισερχομένων) 
7. Την από 7-4-2011 εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Οδυσσέα Πότση.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 2/6/11-4-2011)

1. Να διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου μια θέση στάθμευσης στο κτίριο του διοικητηρίου για ένα ασθενοφόρο 
του Ε.Κ.Α.Β., που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων και ταυτόχρονα να φιλοξενεί 
στο χώρο του θυρωρείου το διμελές πλήρωμά του.
2. Να ζητήσει άμεσα η Περιφέρεια Ηπείρου από τη Δ.Ε.Σ.Ε. Ηπείρου την παραχώρηση ενός γραφείου και 
μιας θέσης στάθμευσης στους χώρους της, προκειμένου να φιλοξενήσει ένα ασθενοφόρο και το πλήρωμά του.
3. Να βοηθήσει κατά το δυνατό για την εξεύρεση χώρου στάθμευσης και φιλοξενίας του πληρώματος στην 
περιοχή ευθύνης από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ως το Κ.Τ.Ε.Ο. Ιωαννίνων και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Στέφανο Ζούμπα να προβεί στις απαραίτητες σχετικές επαφές με την Ε.Δ. του Πανηπειρωτικού Σταδίου και τη 
διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι. για το σκοπό αυτό.
4. Να παράσχει πολιτική στήριξη στις προσπάθειες του Ε.Κ.Α.Β. για τη μετεγκατάσταση των γραφείων της  
διοίκησής  του,  από το  παλαιό  Χατζηκώστα  που βρίσκονται  σήμερα,  σε  χώρο που θα  πληροί  τις  απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του, σύμφωνα με το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην αναβάθμιση 
της υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ο  εκπρόσωπος  της  «Λαϊκής  Συσπείρωσης  Ηπείρου»  ζήτησε  να  καταγραφεί  στα  πρακτικά  ότι:  «Για  το 
Ε.Κ.Α.Β. … Υπέρ, παρ’ όλο που είναι εντελώς αντίθετη με την αντιλαϊκή  πολιτική που εφαρμόζεται και στο χώρο 
της Υγείας. Πολιτική η οποία όχι μόνο δεν την αναβαθμίζει, αλλά την οδηγεί στην πλήρη εμπορευματοποίηση. 
Η « Λαϊκή Συσπείρωση » είναι υπέρ του Δημόσιου χαρακτήρα του Ε.Κ.Α.Β., ενάντια στη Σύμπραξη Δημόσιου και  
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)για οποιαδήποτε κατασκευή και έργο, και ενάντια στην εμπορευματοποίηση της Υγείας. 
Προτείνει τέλος την καταγραφή των αναγκών (για Ε.Κ.Α.Β.) σ’ όλη την περιοχή της Ηπείρου και να αποτελέσουν 
αίτημα για διεκδίκηση». 

Ο εκπρόσωπος της «Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο» ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά ότι «Πρέπει 
να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Ε.Κ.Α.Β.».
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          Η Γραμματέας
                        Οδυσσέας Πότσης                                         Βασιλική Μπάρκα
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα



                                                                                                                                 ΑΔΑ: 4ΑΓΓ7Λ9-ΔΞ
ΘΕΜΑ 2  ο  

Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων στην Ήπειρο

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99)
4. Την με αριθ.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Την προφορική εισήγηση του αρμόδιου Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα.
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 2/7/11-4-2011)

Να αποσταλεί επιστολή – ψήφισμα προς την κ. Υπουργό Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 
με το οποίο  η Περιφέρεια Ηπείρου θα αναφέρει ότι συμφωνεί με την τροποποιητική εισήγηση της Περιφερειακής 
Δ/ντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, εξαιρουμένων των καταργήσεων του Εσπερινού Γυμνασίου 
Παραμυθιάς  Θεσπρωτίας,  του Δημοτικού Σχολείου Μελιανών Πρέβεζας,  των Λυκειακών Τάξεων Δελβινακίου 
Ιωαννίνων, των Λυκειακών Τάξεων Δερβιζιάνων Ιωαννίνων και του Γυμνασίου Κεφαλοβρύσου, για τα οποία θα 
προτείνει την επανεξέτασή τους  από το Υπουργείο. Με το ψήφισμα συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της παράταξης  
«Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου». 

Η  παράταξη  «Ήπειρος:  Τόπος  να  ζεις»  κατέθεσε  ότι  συμφωνεί  με  την  τροποποιητική  εισήγηση  της 
Περιφερειακής Δ/ντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και για τα προαναφερόμενα σχολεία αναφέρει  
ότι: «Αν οι τοπικές κοινωνίες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο αριθμός των μαθητών τους και οι γενικότερες 
συνθήκες τους εξασφαλίζουν τις  προϋποθέσεις  λειτουργίας τους σύμφωνα με τα πρότυπα του νέου σύγχρονου 
σχολείου, προτείνουμε τη μη κατάργησή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε αντίθετοι με τη συνέχιση της  
λειτουργίας σχολείων σε βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών, μόνο για τοπικιστικούς λόγους».

Ο εκπρόσωπος της  «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατέθεσε πρόταση, σε εντελώς  αντίθετη κατεύθυνση από τη 
λογική των άλλων παρατάξεων,  με βασικά σημεία τα εξής:  «Σήμερα η προώθηση του «Νέου Σχολείου» είναι 
ενταγμένη στα πλαίσια των αντιδραστικών αλλαγών, σ’ όλη την κλίμακα της Παιδείας, προς εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του κεφαλαίου. Αυτό προϋποθέτει μεγάλες σχολικές μονάδες, κατά συνέπεια επιβάλλει καταργήσεις 
και  συγχωνεύσεις  σχολείων.   Γι’  αυτό εμείς  είμαστε  ενάντια  στο προωθούμενο σχολείο τους,  το σχολείο του 
εικοστού  πρώτου  αιώνα,  για  το  κεφάλαιο  και  τους  εκφραστές  τους.  ΖΗΤΑΜΕ:  1)Ενιαίο  Δωδεκάχρονο 
υποχρεωτικό  σχολείο,  αποκλειστικά  ΔΗΜΟΣΙΟ και  ΔΩΡΕΑΝ.  2)Καμιά  κατάργηση,  καμιά συγχώνευση  με το 
επιχείρημα της …εξοικονόμησης χρημάτων. 3) Καμιά τάξη σχολική με πάνω από 20 μαθητές. 4)Αναβαθμισμένες  
Επαγγελματικές  Σχολές,  ενταγμένες  στο  Δημόσιο  και  Δωρεάν  Εκπαιδευτικό  Σύστημα.  5)Ενιαία  Ανώτατη 
Εκπαίδευση με το πτυχίο ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για το επάγγελμα. 6)Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, με 
ΜΟΝΙΜΗ  και  ΣΤΑΘΕΡΗ  δουλειά.  7)Σύγχρονο  πρόγραμμα  σχολικής  στέγης,  υπαγόμενο  στο  κράτος  και  
κατάργηση των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

Ο εκπρόσωπος της «Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο» κατέθεσε την άποψη: «Καμιά κατάργηση και  
καμιά συγχώνευση σχολικών μονάδων».
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          Η Γραμματέας
                        Οδυσσέας Πότσης                                         Βασιλική Μπάρκα
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα


