
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 19/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  

Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 
13/2011 απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από  20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-
2011 Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο 
β΄ όροφος), στις δέκα εννέα (19) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ.  οικ. 92464/3495/14-12-2011 Πρόσκληση του  Προέδρου του  

 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 

Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
    3. Στέφανος Ζούµπας,  Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
     3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
     4. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1. Χρήστος Κύρκος 2.Κατέρης Ιωάννης 3. Αντώνιος Γαλάνης 4. ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  5. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  6.  
Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου  7. Νικόλαος Κάτσιος 8. ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 9. Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 10. Νικόλαος Κώτσιος 
11. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη  12. Παπατσίµπας Γεώργιος 13.Μιχαήλ Πλιάκος 14. Νικόλαος Καττής 15.Ιωάννης 
Γιαννακάκης 16.  Κωνσταντίνος Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς  18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19.Βασίλειος Χριστοφορίδης 
20.Μιχαήλ Σπυρέλης 21.Βασίλειος Κατσαµώρης 22. Ιωάννης Ευθυµίου  23. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 24. Θεοφάνης Μικρούλης 
25. Βασίλειος Γιολδάσης 26. Ευάγγελος Αργύρης 27. Παύλος Μίχας 28. Κωνσταντίνος Παπανδρέου 29. Κωνσταντίνος Φώτης 
30.Γρηγόριος Τζιοβάρας 31. Αθηνά Ιωάννου 32.Κων/νος Μπόβολος 33.Χρήστος Παπαβρανούσης 34.Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 
35. Μιχαήλ Κασσής 36. Καλλιρρόη Ζηκίδου -Ντάσση 37. Κων/νος Αρβανίτης 38. Γεώργιος Ζάκας  39. ∆ήµητρα Αναγνώστου 40. 
Κωνσταντίνος Κωτσαντής 41. Βασίλειος Ζιώβας 42. Ιωάννης Παπαδηµητρίου 43.  Νικόλαος Ζήκος 
 
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Γεώργιος Μπαλτογιάννης και 2) Τσουλάκη Μαρία,  τακτικά µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, αν και νόµιµα κλήθηκαν. 
ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω  θέµα  : 
 

 
Θέµα 4ο 
===== 

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
   
  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  
3) Την µε αριθµ. πρωτ. 92305/1010/14-12-2011 εισήγηση του Θεµατικού Αιπεριφερειάρχη, κ. Κολόκα Παντελή,  
όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο  (Α.Π./Π.Σ.: 93141/3517/15-12-2011 ), (συνηµµένα µε α/α: 161   στο φάκελο 
3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ), ήτοι: 
«ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
      Από το Σεπτέµβριο του 2010 ισχύει ο Νόµος 3879 (ΦΕΚ 163 – τ. Α΄) για την ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης, ο οποίος 
στοχεύει µεταξύ άλλων: 

� στη συστηµατοποίηση και τον συντονισµό των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση µε 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης 

� στην ανάπτυξη/ ανάδειξη και στην ποιοτική αναβάθµιση της επαγγελµατικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων 
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� στη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόµων -και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς και 
ευάλωτες οµάδες- σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων 

� στην αναγνώριση και πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων 
       Ο ρόλος της Περιφέρειας στο νέο σχεδιασµό είναι σηµαντικός. Με το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης διασφαλίζεται 
ενιαίος προγραµµατισµός των δράσεων δια βίου µάθησης ενώ ταυτόχρονα αποκεντρώνεται η εξειδίκευση του προγραµµατισµού 
σε περιφερειακό (και τοπικό) επίπεδο. 
      Η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγράµµατός της, το περιφερειακό πρόγραµµα δια 
βίου µάθησης, µε βάση το αντίστοιχο εθνικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, κατά τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 4. 

Το περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις 
επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

Οι δράσεις του περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης µπορεί να χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό και το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µέσω 
της Γενικής Γραµµατείας &ια Βίου Μάθησης, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. 

Οι αρµοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν κυρίως: 
1. την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση: τη λειτουργία και τη διαχείριση των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική 

Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων (διατάξεις της § 3 του άρθρου 12 του Νόµου). 
2. στην συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. 
Για το λόγο αυτό, από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Νόµου 3879/2010, (που επισυνάπτεται) προβλέπεται 

συγκρότηση, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Κ), µε 
αρµοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων στο Περιφερειακό Συµβούλιο για θέµατα : 

• επαγγελµατικής κατάρτισης και σύνδεσης της µε την αγορά εργασίας, 
• διερεύνησης και εκτίµησης των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων της αγοράς 

      εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
• ιεράρχησης των επαγγελµατικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις 

σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση τόσο του Περιφερειακού όσο 

και του Εθνικού Προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης. 
Στην Επιτροπή αυτή δύναται να συµµετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζοµένων και 

εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τοµείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος 
της αντίστοιχης Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων και εκπρόσωπος των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης της 
Περιφέρειας που ορίζεται από τον Ο.Α.Ε.∆. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, προτείνουµε εκτός από τους δύο 
εκπροσώπους που ορίζονται συγκεκριµένα από το Νόµο (όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο και για τους οποίους 
έχει ήδη ζητηθεί ο ορισµός τους) να συµµετέχουν στα πλαίσια της όσο δυνατόν ευρύτερης αντιπροσώπευσης , εκπρόσωποι από : 

1. Τα Εργατικά Κέντρα της Περιφέρειας  
2. Τα Νοµαρχιακά τµήµατα Ιωαννίνων της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
3. Επιµελητήρια (Εµποροβιοτεχνικά) Ιωαννίνων – Άρτας – Πρέβεζας – Θεσπρωτίας 
4. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος τµήµα Ηπείρου 
5. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ηπείρου 
6. Τους ∆ήµους Ιωαννιτών – Αρταίων – Πρέβεζας – Θεσπρωτίας. 
7. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Γραφείο ∆ιασύνδεσης και ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας) 
8. Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Γραφεία ∆ιασύνδεσης και ∆οµές Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας) 
9. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης Ηπείρου 
10. Των δηµοσίων Ι.ΕΚ. της Ηπείρου 
11.  Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία  
12. Των Σ.∆.Ε. Ηπείρου 
13. Την Περιφέρεια Ηπείρου (αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη)  

Επιπλέον, είµαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και διατεθειµένοι να συµπεριλάβουµε στην Επιτροπή οποιονδήποτε φορέα 
µπορεί να συµβάλλει  στην κατεύθυνση υλοποίησης των σκοπών της.  
Εισηγούµαστε για την έγκριση από το Περιφερειακό Συµβούλιο της συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.» 

4)Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  
5) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  
&  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
 
                    Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                  (απόφαση:19/89 /19-12-2011) 
 
Τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, όπως προτάθηκε από τον αρµόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη, ορίζοντας ότι θα συµµετέχουν εκτός του θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Κολόκα και εκ 
µέρους των παρατάξεων οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι: Βασίλειος Παπαχρήστου, από την πλευρά της 
«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και  Καλλιρρόη Ζηκίδου, από την πλευρά  της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΕΙΣ». 
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Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: 
 «Μύθοι και πραγµατικότητα του θέµατος «∆ια Βίου Μάθηση»: Πρόκειται κατά την άποψή τους:  
Για τον κατακερµατισµό της έννοιας της µόρφωσης 
Την αναγόρευση σε µάθηση κάθε απίθανης δραστηριότητας και ενασχόλησης, που µπορεί να έχει κανείς, αλλά 
πάνω απ’ όλα, πρόκειται για συγκάλυψη της ανεργίας και ετοιµασία του εργατικού δυναµικού να κυνηγάει 
διαρκώς µαθήσεις και καταρτίσεις για να µπορέσει ο εργαζόµενος να επιβιώσει. 
Η δια βίου µάθηση ευρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Επί 
πλέον αποτελεί µύθο, το επιχείρηµα ότι πρόκειται για προσπάθεια αντιµετώπισης των αποκλεισµών στην 
εκπαίδευση ή προσπάθεια να δοθεί µια κοινωνική ευκαιρία δήθεν στη ζωή ενός ανθρώπου, όπως ευαγγελίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και παπαγαλίζουν οι παρατρεχάµενοί της.  
Και αυτό γιατί, γιατί σήµερα εντονότερα από ποτέ άλλοτε, προωθούνται όλο και συνεχώς περισσότερα µέτρα που 
εντείνουν τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών της εργατικής τάξης από την Εκπαίδευση. Η παιδεία έχει 
ιδιωτικοποιηθεί σε όλες τις βαθµίδες. 
Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν θέλουν εργάτες µε αληθινές γνώσεις, διότι η γνώση είναι δύναµη, που  µπορεί να 
εκφρασθεί ταξικά, διεκδικητικά µε αγώνες. 

 
2) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τοποθετήθηκε επίσης αρνητικά, επισηµαίνοντας 
ότι υπάρχουν σήµερα τα δηµόσια ΙΕΚ και πολλά τµήµατά του δεν λειτουργούν. Άρα προς τι να δηµιουργήσουµε 
κάτι παραπάνω µε τον τίτλο «∆ιά Βίου Μάθηση», υποστηρίζοντας ότι δίνουµε µια δεύτερη ευκαιρία στους 
ενήλικες, όταν τα πάντα γύρω από το θέµα της εκπαίδευσης διαλύονται.  
Το πρόβληµα δεν είναι τεχνοκρατικό, το πρόβληµα είναι πολιτικό.  
Εάν δεν ανατραπεί αυτό το σύστηµα και δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, για να αναπτυχτεί η περιοχή, δεν υπάρχει 
και δυνατότητα να εξασφαλισθούν και νέες θέσεις εργασίας.  
∆εν κατανοούν την αγωνία που διακρίνει να προσαρµοστούµε σ΄ αυτό το  νοµοθετικό πλαίσιο που έχει φτιάξει η 
Υπουργός Παιδείας, η οποία τόσα προβλήµατα έχει δηµιουργήσει στα σχολεία φέτος. Και δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί και στο προβλεπόµενο νέο νοµοθετικό εγχείρηµα, που µεταφέρει όλη την τριτοβάθµια εκπαίδευση στα 
επιχειρηµατικά συµφέροντα. 
 

Σηµειώνεται ότι : Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» απείχε από την ψηφοφορία, η οποία ναι µεν 
είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ωστόσο εισηγητικά αναπαράγεται ο κυρίαρχος λόγος περί «διά βίου µάθησης», ο 
οποίος λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, υποκρύπτει αφενός την προϊούσα ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και 
αφετέρου την προϊούσα εξαθλίωση των εργασιακών σχέσεων στα πλαίσια του ελληνικού καπιταλιστικού 
σχηµατισµού και αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση απλή ασπιρίνη. 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
       Ο Αντιπρόεδρος  
       Χαράλαµπος Μπάτσης 
 
       
 
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
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