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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης /30-7-2014  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

======================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 30  η    Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη   και   
ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό 
απόφασης 31   έως  και 34   έτους 2014: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα 1ο :  Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών  της 6ης/7-7-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο  :  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄  
τρίμηνο έτους 2014
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το 
Β΄ τρίμηνο έτους 2014.

(αριθμ. απόφασης: 7/31/30 -7-2014)

Θέμα 3ο  : Μερική τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων 
ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α΄ 82)»
Περίληψη απόφασης: Αναβλήθηκε η επί του θέματος συζήτηση λόγω κωλύματος του εισηγητή

(δεν εκδόθηκε απόφαση) 

Θέμα 4ο : Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης  για την Π.Ε. Θεσπρωτίας
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, ομόφωνα, την έγκριση  συμφωνητικού συνεργασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης  μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου  /  Περιφερειακή   Ενότητα  Θεσπρωτίας   και  του  Κ.Ε.Κ.  ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ Ν.  ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-  Ι.  ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε. ,  σύμφωνα με  τα 
διαλαμβανόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

(αριθμ. απόφασης: 7/32/30-7-2014 )
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΑ: 
 Θέμα  1ο  :  Έγκριση  διάθεσης   θέσεων  μαθητείας,  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  προγράμματος  πρακτικής  άσκησης  των 
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2014-2015, στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε,   ομόφωνα,    τη διάθεση  δέκα πέντε (15) θέσεων μαθητείας,  στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος  
πρακτικής άσκησης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2014-2015, στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων

   (αριθμ. απόφασης: 7/33/30-7-2014)

 Θέμα 2ο : Έμπρακτη αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό της Λωρίδας της Γάζας.
Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ομόφωνα, αποφάσισε  την έμπρακτη αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό της 
Λωρίδας της Γάζας, εισηγούμενο: 
-Την καταδίκη των αεροπορικών και χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και απαιτώντας για άμεση διακοπή τους.
-Τον τερματισμό της πολιτικής αποκλεισμού της Γάζας και εποικισμού των παλαιστινιακών περιοχών.
-Την υποστήριξη στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους,  στα σύνορα που ορίζουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, το οποίο θα 
συνυπάρχει με το κράτος του Ισραήλ.
- Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω των Υπηρεσιών Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας, στις πρωτοβουλίες συγκέντρωσης φαρμάκων 
και υγειονομικού υλικού για τους κατοίκους της Γάζας αλλά και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
- Την παροχή οικονομικής βοήθειας στους Γιατρούς του Κόσμου, από τα μέλη του Π.Σ.,  αλλά και από οποιονδήποτε δύναται να συμβάλλει.

 (αριθμ. απόφασης:7/34/30-7-2014  )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. 
αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Ηπείρου :
 www  .  php  .  gov  .  gr  /Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό   Συμβούλιο  
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