
∆ελτίο Τύπου 

της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής Τροποποίησης 

του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

Την 14η ∆εκεµβρίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Περιφερειακών 

Επιτροπών, στο κτίριο επί της Λεωφόρου Καλυβίων αριθµ. 2 στη Λαµία έλαβε χώρα 

η συνεδρίαση της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής Τροποποίησης του Κανονισµού 

Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Η Πρόεδρος της 

Επιτροπής, Ασηµίνα ∆. Παπαναστασίου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής. Αφού 

διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, συνέχισε  µε την ανάπτυξη της εισήγησής της.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα µέλη της Επιτροπής ψήφισαν 

απεδέχθησαν τους τεθειµένους από την εισήγηση στόχους, δηλαδή τη διεξαγωγή 

ταχέων, ευέλικτων και ουσιαστικών συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, 

καθώς και την περαιτέρω δηµοκρατική ενίσχυση των εργασιών του Περιφερειακού 

Συµβουλίου δια της συµµετοχής σε αυτό πολιτών µέσω της τεχνολογίας.  

Πιο συγκεκριµένα, η δηµοκρατική ενίσχυση του ανώτατου αποφασιστικού 

οργάνου της Περιφέρειας θα επιτευχθεί δια της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών 

µέσων, ήτοι τον εξοπλισµός των Περιφερειακών Συµβούλων µε υπολογιστή 

ταµπλέτα ( φορητός υπολογιστής ή προσωπικός ψηφιακός βοηθός ) (tablets), µετά 

της χρήσης οθόνης όπου πιστοποιηµένοι χρήστες µέσω συνδεδεµένων εφαρµογών 

(application) θα µπορούν να παρεµβαίνουν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου, και να διατυπώνουν ερωτήσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης. Η αίθουσα των Περιφερειακών Συµβούλων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και βιβλιοθήκη κρίθηκε απαραίτητη για την κατάρτιση των εκπροσώπων του 

αυτοδιοικητικού θεσµού.  

Περαιτέρω,  προς εξασφάλιση της ευελιξίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 

αποφασίστηκαν οµόφωνα  µετά από τις τοποθετήσεις και παρεµβάσεις και των 

λοιπών παρατάξεων « Η Στερεά σε νέα τροχιά-Βαγγέλης Αποστόλου.» και 



«Θανάσης Γιαννόπουλος- Συµφωνία για τη Στερεά» ,οι οποίες στο σύνολό τους 

έγιναν αποδεκτές από την Πρόεδρο της Επιτροπής και Εισηγήτρια, οι προτεινόµενες 

τροποποιήσεις επί του Κανονισµού.  

Ιδιαίτερη επισήµανση επί του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε η αυστηρή χρήση του ωρολογίου για τις 

παρεµβάσεις-τοποθετήσεις των περιφερειακών συµβούλων, έτσι ώστε να 

διαµορφώνεται ο χρόνος των τοποθετήσεων, αυστηρά για την επίτευξη 

ουσιαστικότερης και επί του θέµατος διεξαγωγής της συζήτησης κατά τις 

συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου.   

Κατόπιν τούτων, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ασηµίνα ∆. Παπαναστασίου 

κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής.  

 

 


