
        ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11 / 1& 6 - 6 - 2011
                                                    ==========================

Στα Ιωάννινα  και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου,   σήμερα 
την 1η  του  μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 18.00 συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου  113 Ν.3852/2010), ύστερα  από την αριθμ. 282/2010  ανακήρυξη 
του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  η οποία διορθώθηκε με την αριθμ.  284/2010 όμοια του ιδίου 
Δικαστηρίου, καθώς και την  13/2011 απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων  και τα  από 
20-12-2010,  14-2-2011,  24-2-2011 και  28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας,  μετά την οικ.:  34167/1158/  
26-5-2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, με θέμα  ημερήσιας διάταξης 
το εξής:

1) Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε όργανα της «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.»

2) Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.

3)   Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4)   Πρόταση για την αναδιάρθρωση των συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

      5)   Οι εξελίξεις σχετικά με την Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»

            6)   Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι : 

Α.  Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
    2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του 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

 

Δ.   1.  Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου    

Ε.   Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
  1. Χρήστος Κύρκος      Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΕΑ)*
  2. Ιωάννης Κατέρης «» «» «»             «»    «»
  3. Αντώνιος Γαλάνης «» «» «» «»    «»
  4. Διονύσιος Διβάρης «» «» «» «»    «»
  5. Ιωάννης Παπαγιάννης  Γεωργίου  «» «» «» «»    «»
  6. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου «» «» «» «»    «»
  7. Νικόλαος Κάτσιος «» «» «» «» (ΠΕΘ)*
  8. Δημήτριος Δημάκος «» «» «» «»    «»
  9. Αναστάσιος Δηλαβέρης «» «» «» «»    «»
10. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη«» «» «» «»    «»
11. Γεώργιος Παπατσίμπας «» «» «» «» (Π.Ε.Ι)*  
12. Μιχαήλ Πλιάκος «» «» «» «»    «»
13. Νικόλαος Καττής «» «» «» «»    «»
14. Ιωάννης Γιαννακάκης «» «» «» «»    «»
15. Γεώργιος Μπαλτογιάννης «» «» «» «»    «»
16. Μαρία Τσουλάκη «» «» «» «»    «»
17. Σταύρος Παργανάς                          «» «» «» «»    «»
18. Βασίλειος Παπαχρήστος «» «» «» «»    «»
19. Μιχαήλ Σπυρέλης «» «» «» «» (ΠΕΠ)*
20. Βασίλειος Κατσαμώρης «» «» «» «»    «»
21. Ιωάννης Ευθυμίου «» «» «» «»    «»
22. Νικόλαος Ανατολιωτάκης «» «» «» «»    «»
23. Θεοφάνης Μικρούλης              «» «» «» «»    «»
24. Βασίλειος Γιολδάσης «» «» «» «»    «»
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25. Ευάγγελος Αργύρης «» «»             «ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»   (ΠΕΙ)*  
26. Κωνσταντίνος Μπόβολος «» «»                      «» «»       (ΠΕΑ)*  
27. Παύλος Μίχας «» «» «» «»          «»
28. Κωνσταντίνος Παπανδρεέου «» «» «» «»          «»
29. Κωνσταντίνος Φώτης «» «» «» «»          «»
30. Γρηγόριος Τζιοβάρας «» «» «» «»       (ΠΕΘ)*   
31. Αθηνά Ιωάννου «» «» «» «»          «»
32. Χρήστος Παπαβρανούσης «» «» «» «»        (ΠΕΙ)*
33. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης «» «» «» «»          «»
34. Μιχαήλ Κασσής «» «» «» «»          «»
35. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου «» «» «» «»          «»
36. Κωνσταντίνος Αρβανίτης «» «» «» «»       (ΠΕΠ)* 
37. Γεώργιος Ζάκας «» «» «» «»          «»
38. Δήμητρα Αναγνώστου «» «» «» «»          «»
39. Κωνσταντίνος Κωτσαντής «» «»     «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»       (ΠΕΙ)*
40. Βασίλειος Ζιώβας «» «»     «»    «»                     (ΠΕΑ)*
41. Ιωάννης Παπαδημητρίου «» «»       «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό 
                                                                                                       Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την   
                                                                                                                       Ήπειρο»                             (ΠΕΙ)*
42. Νικόλαος Ζήκος «» «»       «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  

                   ΗΠΕΙΡΟ»           (ΠΕΙ)*

*(περιφερειακή ενότητα…..)

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας:

Θεοδώρα Μήτσιου

Αργυρώ Παππά 

Ελένη Κασσή

  Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1.  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων
2.  Οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  Νικόλαος  Κώτσιος,   Κωνσταντίνος  Ντέτσικας  και  Βασίλειος 
Χριστοφορίδης, τακτικά μέλη, αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι   φορέων της  περιοχής 
και πολλοί πολίτες ενδιαφερόμενοι για τα  συζητούμενα θέματα.

Σημειώνεται ότι:
Α) Η παρούσα συνεδρίαση  διεκόπη και συνεχίσθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και την ίδια ώρα (18.00).
Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα 1ο, 2ο, 5ο και 6ο θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.
Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις  για τα 3ο και 4ο θέματα της 
ημερήσιας  διάταξης  και  ύστερα  από  πρόταση  του  κ.  Περιφερειάρχη  συζητήθηκαν  και  λήφθηκαν 
αποφάσεις και για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1ο . Εκτέλεση έργων αποκατάστασης ζημιών σε αντλιοστάσια.
2ο . Συμπλήρωση της 2/5/31-1-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Β) ΣΤΟ δεύτερο μέρος της συνεδρίασης η σύνθεση του Σώματος διαφοροποιήθηκε ως εξής:
1) Παραβρέθηκαν και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη  και ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ντέτσικας.
2) Απουσίασαν  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :
Χρήστος Κύρκος, Αντώνιος Γαλάνης,  Διονύσιος Διβάρης, Δημήτριος Δημάκος,  Μαρία Τσουλάκη,  
Μιχαήλ Σπυρέλης, Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Γρηγόριος Τζιοβάρας και Κωνσταντίνος Αρβανίτης.
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Θέμα 3ο

======
Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2) Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου,  που 
εξέδωσε  ο  Υπουργός  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης  και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄) 

3) Την εισήγηση επί του θέματος, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο  (συνημμένα με α/α: 81 στο 
φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.)  ως κατωτέρω :
«Ο  Πρότυπος  κανονισμός  λειτουργίας  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  αποτελεί  το  εργαλείο  για  την  καλύτερη  και  

ομαλότερη  λειτουργία  του  ίδιου  του  Συμβουλίου.
Με  κανόνες  λειτουργικούς  και   αποτελεσματικούς  τόσο  για  την  πλειοψηφία  όσο  και   για  τις   παρατάξεις  της  
αντιπολίτευσης  με  σχέδιο  και  πρόγραμμα  που  να  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  όλα  τα  μέλη  και  τις  παρατάξεις  να  
μπορούν  να  έχουν  προτάσεις – αντιπροτάσεις  και  να  υπάρχει  διάλογος  τέτοιος  που  να  πετυχαίνει  ο  στόχος  της  
σύνθεσης  και  της  αποτελεσματικότητας.
Ο  νέος  πρότυπος  κανονισμός  λειτουργίας  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  πέρασε  ΦΕΚ  20/4/2011  μετά  από  
διαλογική  συζήτηση  των  Περιφερειαρχών  και  του  Υπουργείου.
Θα  πρέπει  αγαπητοί  Συνάδελφοι  όμως  να  διορθωθούν  κάποια  πράγματα , για  να  είναι  πιο  κοντά  σε  εμάς. Για  την  
ακόμη  καλύτερη  και  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  που  να  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  
όλα  τα μέλη  χρονικά  να  γίνεται  ένας  γόνιμος  διάλογος  μέσα  στα  πλαίσια  της  σύνθεσης  και  της  αντιπαράθεσης  για  
την  αλλαγή  καίριων  άρθρων  ή την  προσθήκη  κάποιων  άλλων.
Τη  Δευτέρα  29/5/2011  στο  γραφείο  του  Περιφερειάρχη  έγινε  συνεδρίαση  των  επικεφαλής  των  παρατάξεων  
κ.Αργύρη,  κ.Παπαδημητρίου,  κ.Ζήκου   παρουσία   του   Περιφερειάρχη,  του   προέδρου  κ.Πέτσιου,  του  Αντιπροέδρου  
κ.Μπάτση  και  του  υπογραφόμενου.
Σε  αυτή  την  σύσκεψη  αποφασίστηκε  η  τροποποίηση  του  κανονισμού  και  ειδική  συνεδρίαση  αν  χρειαστεί.
Αποφασίστηκαν  οι  κάτωθι  τροποποιήσεις :
1. Να  μπαίνουν  θέματα  προς  εισήγηση  και  από  την  αντιπολίτευση.
2. Χρόνοι  ομιλίας (Να  αυξηθούν  οι  χρόνοι  ομιλίας  ένα  2 λεπτο  των  ειδικών  αγορητών  των  παρατάξεων).
3. Επερωτήσεις (Να  έχουν  δικαίωμα  και οι  επικεφαλείς  των  παρατάξεων  ομιλίας  σε  επερωτήσεις  που  θα  γίνονται  

στο  Περ.Συμβούλιο).
4. Εισηγητές (Να  έχουν  ίσο  χρόνο  με  τους  αγορητές  και  η  διάρκεια  του  Συμβουλίου  να  μπορεί  να  διαρκεί  5  

ώρες).
5. Οι  επιτροπές  να  φέρνουν  σοβαρά  ζητήματα  προς  συζήτηση  προς  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  να  μην  

αποφασίζουν  από  μόνες  τους. (π.χ  Υγεία)
6. Άρθρο  10.
Όταν  μια  επίκαιρη  ερώτηση  δεν  απαντιέται  σε  διάστημα  15  ημερών  γίνεται  αυτομάτως  επερώτηση. Οι  κανονισμοί  
κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  είναι  καλοί  όταν  τηρούνται, όχι  όταν  καταστρατηγούνται.
Θέλει  να  υπάρχει  συνεννόηση  και  θέληση.
Δέσμευση  θα  είναι , ότι  δεν  λειτουργεί  να  μπορεί  να  το  αλλάξουμε.
 7.  Να  κοινοποιούνται  οι  ερωτήσεις – επερωτήσεις στους   επικεφαλείς  των  παρατάξεων  και στους  Περιφερειακούς  
Συμβούλους.
 8. Τα πρακτικά  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  σε  εύλογο   χρονικό  διάστημα  να  έρχονται  προς  ψήφιση.
 9. Κατά  των  απολογισμό  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  προτείνεται  1  ώρα  επιπλέον »
 και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Ζούμπας

4) Την εισήγηση της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο 
(συνημμένα με α/α:  82 στο φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.),  ως 
κατωτέρω :

«Το σύνολο των κανόνων λειτουργίας, ο κανονισμός, ενός συλλογικού δημοκρατικού οργάνου, όπως είναι το Περιφερειακό  
Συμβούλιο, πρέπει να εξασφαλίζει και να εγγυάται: την ζύμωση των απόψεων, την διατύπωση προτάσεων, την εγκυρότητα των  
αποφάσεων, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τον έλεγχο στην περιφερειακή αρχή.
Ταυτόχρονα ως κείμενο οφείλει να είναι ακριβές και σαφές στις διατάξεις του και να υπηρετεί την καλλιέπεια και πληρότητα του  
λόγου. Έχει από την φύση του παιδευτικό χαρακτήρα. Ο ακριβής και σαφής λόγος μπορεί και πρέπει να μην είναι «ξύλινος».

Τη  σύνταξη  ενός  πρότυπου  κανονισμού  λειτουργίας  είχε  αναλάβει  η  ΕΕΤΑΑ  (Ελληνική  Εταιρεία  Τοπικής  Ανάπτυξης  και  
Αυτοδιοίκησης).  Συντάχθηκαν  διάφορα σχέδια και  υποβλήθηκαν  στην βάσανο  της δοκιμαστικής  εφαρμογής  στους πρώτους  
μήνες του νέου συστήματος, του Καλλικράτη. Η ΕΝΑΕ (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος) κατέληξε στην τελευταία  
εκδοχή, ενσωματώνοντας την εμπειρία που αποκτήθηκε. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η θεσμοθέτηση με την δημοσίευση σε  
ΦΕΚ  του  πρότυπου  κανονισμού  γενικά  για  όλα  τα  Περιφερειακά  Συμβούλια.  Ο  κανονισμός  αυτός  θα  ισχύσει  μέχρι  να  
θεσμοθετήσουν τα ίδια νέους κανονισμούς.
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Όπως όμως ο νόμος ορίζει και η δημοκρατική συνέπεια και λογική επιβάλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να συζητήσει και  
να αποφασίσει αυτό τον κανονισμό λειτουργίας του προσαρμόζοντάς τον, όχι στην συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, αλλά στα  
ιδιαίτερα  διαχρονικά κοινωνικά και τοπικά χαρακτηριστικά της Περιοχής.

Έτσι με γνώμονα και δέσμευση όσα πιο πάνω διατυπώθηκαν καταθέτουμε επισημάνσεις και συμπληρώσεις, χωρίς να θεωρούμε  
ότι έχουμε το αλάθητο. 
Οι επισημάνσεις και προτάσεις μας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την διατύπωση των διατάξεων με καλλιέπεια,  
ακρίβεια,  σαφήνεια και  πληρότητα του λόγου και  η δεύτερη, η ουσιαστικότερη, είναι  η δική μας συμβολή στην προσπάθεια  
οργανωμένης και αξιόπιστης λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η εισήγησή μας συνοδεύεται και από το πλήρες κείμενο του κανονισμού που προτείνουμε. Σ’ αυτό έχουν, με διακριτή γραφή,  
ενσωματωθεί οι αλλαγές που προτείνουμε στον πρότυπο κανονισμό που ισχύει.

Συνοπτικά δικαιολογούμε τις κύριες προτάσεις μας ως εξής:
• Άρθρο 3 (Η παράγραφος 1 διαχωρίζεται σε τρείς για καλύτερη δομή του κειμένου)
παράγραφος 7. (5 του προτύπου κανονισμού). Η τελευταία φράση δεν έχει κανένα νόημα μια και οι προτάσεις για τις αντίστοιχες  
θέσεις είναι μονοσήμαντες.

• Άρθρο 7 
παράγραφος 3. Ο αριθμητικός προσδιορισμός των υπαλλήλων νομίζουμε ότι είναι επιβεβλημένος.

• Άρθρο 9 (Η παράγραφος 1 διαχωρίζεται σε δύο για καλύτερη δομή του κειμένου)
παράγραφος  2  και  4. (1  και  2  του  προτύπου  κανονισμού).  Ο  αριθμητικός  προσδιορισμός  των  μελών  του  συμβουλίου  
προσαρμόζεται στα δεδομένα της Περιφέρειας Ηπείρου.

παράγραφος 4. (3 του προτύπου κανονισμού). Η τελευταία φράση είναι μεταφορά στο σημείο αυτό της πρόβλεψης του άρθρου  
20 παράγραφος 7 του πρότυπου κανονισμού.

• Άρθρο 13 
παράγραφος 1. Η συζήτηση των επερωτήσεων, εργαλείο άσκησης ελέγχου από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν είναι δυνατόν  
να περιορίζεται σε απλή διατύπωση των θέσεων του επερωτώντα και του επερωτώμενου. Πρέπει να έχουν λόγο τουλάχιστον οι  
επικεφαλής των παρατάξεων διατυπώνοντας τις απόψεις τους.

παράγραφος 2. Καταρχήν είναι πρόταξη τμήματος (της πρώτης φράσης) άλλης παραγράφου (της 5 του προτύπου) για λόγους  
φυσικής ακολουθίας της διαδικασίας. (Το υπόλοιπο της παραγράφου 5 του προτύπου αριθμείται ως 6η παράγραφος).
Η συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης είναι υπόθεση σοβαρή. Η δυνατότητα ένταξης στην ημερήσια διάταξη θέματος  
πρέπει να καλύπτεται από τέτοιες διασφαλίσεις, ώστε να προστατεύεται η αξιοπιστία της λειτουργίας και των αποφάσεων του  
Συμβουλίου. Η ειδική σύνθεση σε χρονική συγκυρία του Συμβουλίου, μπορεί να οδηγήσει σε λήψη αποφάσεων σε θέματα, εν  
αγνοία των συμβούλων που απουσιάζουν, που εάν παρίσταντο μπορεί να οδηγούσαν σε άλλες αποφάσεις. Πέραν αυτού η εκ του  
νόμου αριθμητική υπεροχή της πλειοψηφούσας παράταξης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ενισχυθεί  με την δυνατότητα  
εισαγωγής θεμάτων χωρίς ενημέρωση.

παράγραφος 7. (6 του προτύπου κανονισμού). Πρέπει ο χρόνος ομιλίας του ειδικού αγορητή της περιφερειακής παράταξης να  
έχει την ίδια χρονική διάρκεια με αυτή του εισηγητή και να αυξηθεί ώστε να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διατύπωση των θέσεων  
και του εισηγητού και του ειδικού αγορητή. Πρέπει να τίθεται και στον Περιφερειάρχη χρονικό όριο για να διατυπώσει τις απόψεις  
του.

παράγραφος  9. (8  του προτύπου  κανονισμού).  Η  χρονική  διάρκεια  της  συνεδρίασης  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  της  την  
μετακίνηση των συμβούλων από άλλες περιφερειακές ενότητες αλλά και την εποχή των συνεδριάσεων. Έτσι η πρότασή μας  
αυξάνει  μόνο τον χρόνο που με απόφαση του συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται η διάρκειά του. 
Καμία πλειοψηφία δεν μπορεί να περιορίσει την χρονική διάρκεια της συζήτησης σε οποιοδήποτε θέμα. Αυτό δηλώνουμε ότι είναι  
θέμα αρχής.

παράγραφος  10. (9  του  προτύπου  κανονισμού).  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  στην  συζήτηση  έκδοσης  ψηφίσματος  είναι  
επιβεβλημένο να ισχύει στους επικεφαλής όλων των παρατάξεων και όχι να περιορίζεται στον επικεφαλής της παράταξης που  
εισηγήθηκε το ψήφισμα, τον Περιφερειάρχη και αδιακρίτως στους αντιπεριφερειάρχες που δεν ανήκουν καν στο συμβούλιο.

• Άρθρο 15
παράγραφος 3. Η συνεδρίαση που διακόπηκε και όχι που έληξε, πρέπει να μπορεί να συνεχιστεί. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει,  
σε  συνδυασμό  με  το  προνόμιο  του  Προέδρου  να  διακόπτει  την  συνεδρίαση  για  μέχρι  τριάντα  λεπτά  που  του  δίνει  η  ίδια  
παράγραφος  χωρίς  απόφαση  του  συμβουλίου,  τότε,  καταχρηστικά,  αυτός  και  μόνος  μπορεί  να  ματαιώσει  ή  να  κηρύξει  
συνεδρίαση λήξασα.
Η παράγραφος 5 του πρότυπου κανονισμού να ενσωματωθεί στην 4 ώστε να είναι σαφές ότι αναφέρονται οι προβλέψεις της στην  
συνεδρίαση που νόμιμα και τυπικά έχει λήξει.

• Άρθρο 16
παράγραφος 1. Η μη έγκαιρη απάντηση σε ερώτηση αποτελεί από μόνο του θέμα ελέγχου της περιφερειακής αρχής και γι αυτό  
προτείνουμε την αυτόματη μετατροπή της μη εμπρόθεσμα απαντημένης ερώτησης σε επερώτηση.

Παράγραφος 2. Με καμία πρόφαση δεν πρέπει  να αναβάλλεται  η έγκαιρη συζήτηση των επερωτήσεων. Η πρόβλεψη που  
προτείνουμε εξασφαλίζει τον επίκαιρο και αξιόπιστο έλεγχο της περιφερειακής αρχής.

Παράγραφος 6. Ο χρόνος που προβλέπεται πρέπει να αυξηθεί ώστε να δίδεται η άνεση χρόνου  στον επερωτώντα για την  
ανάπτυξη της επερώτησης. Πρέπει να εξομοιωθεί με τον χρόνο του εισηγητή θέματος. Επίσης ισχύουν όσα διατυπώθηκαν στο  
άρθρο 13 παράγραφος 1.
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• Άρθρο 17
παράγραφος  3. Ο  αριθμητικός  προσδιορισμός  των μελών  του  συμβουλίου  προσαρμόζεται  στα  δεδομένα  της  Περιφέρειας  
Ηπείρου.

• Άρθρο 18
παράγραφος  3. Η  απομαγνητοφώνηση  και  γενικά  η σύνταξη  των πρακτικών σε  γραπτό  κείμενο απαιτεί  εύλογο χρόνο.  Η  
πρότασή μας εξασφαλίζει την έγκαιρη επικύρωση των πρακτικών χωρίς ασάφειες και καθυστερήσεις.

• Άρθρο 19
παράγραφος 3. Η πρότασή μας για παραχώρηση χώρου στις παρατάξεις στην έδρα της περιφέρειας, εφ’ όσον το ζητήσουν,  
αποσκοπεί στην αναγνώριση του σημαντικού ρόλου τους στην λειτουργία του θεσμού της Περιφέρειας.
 
• Άρθρο 20
παράγραφος 2. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει, επί πλέον των συνήθως προσκαλουμένων στις απλές συνεδριάσεις,  
όσους αναφέρονται αλλά και τον συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης που έτσι κι αλλιώς προβλέπεται να συμμετέχει  
στην διαδικασία αυτής της ειδικής συνεδρίασης με καθορισμένο ρόλο.

παράγραφος 3. Η διάρκεια της ειδικής αυτής συνεδρίασης  του συμβουλίου πρέπει να παρέχει την δυνατότητα ώστε οι εργασίες  
της να ανταποκρίνονται στον ρόλο της, την παρουσίαση και κριτική στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής την προηγούμενη  
χρονιά. »

5) Τις  θέσεις  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ»,  όπως  τις  ανέπτυξαν  στη 
συνεδρίαση  και συνοπτικά   ως κατωτέρω:
«Καταψηφίζουμε  τον κανονισμό γιατί καθορίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου με βάση το  

αντιδραστικό «Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 
Χωρίς φυσικά ν’αλλάζει η συνολική αρνητική τοποθέτησή μας προτείνουμε ορισμένες αλλαγές ,πέρα από τις ήδη  
προτάσεις μας για τη συγκρότηση του προεδρείου και το ρόλο των επιτροπών.
1.  Να  συμμετέχουν με  πλήρη  δικαιώματα,  πλην  του  δικαιώματος  ψήφου,  στο  περιφερειακό  συμβούλιο  οι  
συνδυασμοί που θα είχαν εκλέξει σύμβουλο, αν ίσχυε η απλή αναλογική.
2.  Η  ώρα  προ  ημερήσιας  διάταξης  για  συζήτηση  θεμάτων  να  είναι  δικαίωμα  και  των  παρατάξεων  της  
μειοψηφίας, μιας και η πλειοψηφία έχει όλη τη δυνατότητα να θέτει τα δικά της θέματα στην ημερήσια διάταξη  
( άρθρο 13 ).
3. Να έχει δυνατότητα κάθε παράταξη να εντάσσει  θέματα στην Η.Δ. χωρίς να απαιτείται   το έν τρίτον των  
συμβούλων του συνόλου των μελών του Π.Σ. (άρθρο, παρ.3) ανεξαρτήτως του αριθμού των εδρών της.
4. Να έχουν δικαίωμα κοινωνικοί φορείς ( συνδικάτα, σύλλογοι κ.λ.π) με αίτημά τους να θέτουν στην ημερήσια  
διάταξη, για συζήτηση θέματα που τους αφορούν και είναι γενικού ενδιαφέροντος».

6) Τις απόψεις της  παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» η οποία υποστήριξε αναβλητική πρόταση για  
αφιέρωση ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου:
 α) να εξετασθούν οι  παρατηρήσεις του Εκτελεστικού Γραμματέα, που έγιναν στη διάρκεια της συνεδρίασης  και 
 β)  να  γίνει  αναλυτική  συζήτηση  επί  κωδικοποιημένων  επίμαχων  διατυπώσεων  και  στο  εσωτερικό  των  
παρατάξεων και στο Συμβούλιο. 
-  Επί  της  ουσίας,  μετά  από  την  άρνηση  της  Περιφερειακής  Αρχής  να  δεχτεί  οποιαδήποτε  συζήτηση  στις  
τροποποιήσεις τους σε κρίσιμα σημεία του Κανονισμού, ώστε να διευκολύνεται ο λαϊκός έλεγχος (δικαιώματα  
μειοψηφίας για εισαγωγή θεμάτων εκτός Η.Δ.,  δικαιώματα μη εκπροσωπούμενων παρατάξεων, συγκρότηση  
βοηθητικών  σωμάτων  στις  έδρες  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων),  όπως  και  σε  τροποποιήσεις  άλλων  
παρατάξεων, καταψήφιση του Σχεδίου του  Κανονισμού.  

7) Τις παρατηρήσεις  –  προτάσεις  της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,   όπως 
κατατέθηκαν στο Συμβούλιο  (συνημμένα με α/α: 83 στο φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. 
στα θέματα Π.Σ.) ,  ως κατωτέρω : 
« Παρατηρήσεις στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου ΦΕΚ 661/20-04-11

Άρθρο 2:
Αρμοδιότητες περιφερειακού συμβουλίου

Προσθήκη στην παράγραφο 2: καθώς και την έγκριση και παρακολούθηση τοπικών αναπτυξιακών και  
κοινωφελών προγραμμάτων που σχεδιάζει και αποφασίζει το ίδιο για τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας.  
Προσθήκη στην παράγραφο 4: με κοινωνικά κριτήρια
Προσθήκη στην παράγραφο 5: και την αξιοποίησή τους για τις ανάγκες και σε όφελος των κατοίκων της  
περιφέρειας. 
Παράγραφος 6: αντί για εκποίηση αξιοποίηση. 
Προσθήκη στην παράγραφο 8:  και συμβάσεων επ’ ωφελεία και για την ανάπτυξη της περιφέρειας σύμφωνα με  
τις ανάγκες των εργαζομένων και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. 
 Παράγραφοί 13-18: δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης στον κανονισμό 

Προσθήκη νέων παραγράφων: 
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1. Το  περιφερειακό  συμβούλιο  προωθεί  και  οργανώνει  την  έμπρακτη  κοινωνική  αλληλεγγύη,  χωρίς  
διακρίσεις,  στους  πολίτες  και  κατοίκους  της περιφέρειας  που έχουν άμεση ανάγκη (άνεργοι,  άστεγοι,  
μετανάστες, άρρωστοι, πολύτεκνοι κ.ά.). 

2. υπερασπίζεται  και προωθεί τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, την  
αλληλεγγύης, της ειρήνης, της φιλίας και συναδέλφωσης των λαών, της προστασίας του περιβάλλοντος  
και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

3. Συνεργάζεται με τα δημοτικά συμβούλια και τους μαζικούς φορείς των εργαζομένων, για την προώθηση  
και  διεκδίκηση  των  οικονομικών,  κοινωνικών  και  δημοκρατικών  δικαιωμάτων  των  κατοίκων  της  
περιφέρειας. 

4. Αποφασίζει και οργανώνει τοπικά δημοψηφίσματα για σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους  
της περιφέρειας και για θέματα γενικότερου – πανεθνικού ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 3 
Διαφωνούμε  ριζικά  με  τον  αντιδημοκρατικό  τρόπο  εκλογής  των  οργάνων  που  υποδεικνύει  –  επιβάλλει  ο  
«Καλλικράτης» (Νόμος 3852/10)
Το  συμβούλιο  πρέπει,  με  δημοκρατικό  τρόπο,  να  εκλέγει  ανάμεσα  στα  μέλη  του,  χωριστά  και  με  μυστική  
ψηφοφορία,  τον  Πρόεδρο,  τον  Αντιπρόεδρο,  το  Γραμματέα  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής.  
Υποψηφιότητα θέτει ή υποδεικνύει κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος, χωρίς περιορισμούς. 
Η παράγραφος 7 να φύγει. Δε δεχόμαστε έλεγχο νομιμότητας, δεν αναγνωρίζουμε την Κρατική Υπερπεριφέρεια  
– «καπέλο» και κηδεμόνα στα αιρετά όργανα! 

Το ίδιο και στο άρθρο 5 η παράγραφος 8 και οπουδήποτε αλλού αναφέρεται ο ελεγκτής νομιμότητας. (άρθρο 21  
παράγραφος 6)

Άρθρο 9
Να προστεθεί: Θέματα που είναι κατ’ επείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με  
πρόταση του 1/5 των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. 
Επίσης ο περιφερειακός σύμβουλος έχει το δικαίωμα να προτείνει έκδοση ψηφίσματος του συμβουλίου για  
επείγοντα και σοβαρά θέματα των εργαζομένων και των κατοίκων της περιφέρειας.» 

8)Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

                           Αποφασίζει 
           (απόφαση: 11/41/1 & 6 – 6 -2011)

Δεν εγκρίνει επιμέρους τροποποιήσεις του ισχύοντος πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι για την τροποποίηση σύμφωνα με την εισήγηση θέματος  του Κανονισμού,  ψήφισαν 
μόνο είκοσι δύο Σύμβουλοι της Παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» (απουσίαζε από την 
ψηφοφορία ο κ. Παργανάς)

Για την απόφαση της τροποποίησης απαιτούνταν 26 ψήφοι.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Χαράλαμπος  Μπάτσης

Ο Γραμματέας 
Στέφανος Ζούμπας

Η Πρακτικογράφος

Ακριβές Απόσπασμα
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