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Προς  

Τον Κο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Προς τον Κο Περιφερειάρχη ΑΜΘ 

Θέμα: Ορισμός περιφερειακών συμβούλων σε  Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων που εκλέγονται και κατοικούν σε άλλες 

Περιφερειακές Ενότητες.  

Κε Περιφερειάρχη,  

Εξ αιτίας της εμμονής της διοίκησης να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση σε 

κάθε όργανο περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης ή των συνεργαζόμενων με 

εσάς παρατάξεων, οδηγήσατε τέσσερεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να 

εγκαταλείψουν την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Κατά την απουσία μας το Περιφερειακό Συμβούλιο όρισε τους 

προβλεπόμενους από το Νόμο περιφερειακούς συμβούλους ως μέλη του 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Εκ 

του Νόμου προβλέπεται ότι στα υπόψη όργανα συμμετέχουν ένας Περιφερειακός 

Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του από τη συμπολίτευση και αντίστοιχα, ένας με 

τον αναπληρωτή του από την αντιπολίτευση.  



Τότε ανακαλύψατε ότι οι συνεργαζόμενες με εσάς παρατάξεις ανήκουν στην 

αντιπολίτευση και έτσι ορίσατε μέλη αυτών ως αναπληρωματικά μέλη στα 

Σ.Ο.Π.Π.Π.Ε, ακόμη και εάν είχαν εκλεγεί και κατοικούν σε άλλες Περιφερειακές 

Ενότητες. Επίσης, επειδή δεν σας επαρκούσε ο αριθμός των συμβούλων, 

τοποθετήσατε και συμβούλους της παράταξής σας, σε διαφορετικά από τον τόπο 

διαμονής τους Σ.Ο.Π.Π.Π.Ε. 

Έτσι παρατηρήσαμε: 

1. Τον κ. Αλέξιο Πολίτη, Περιφερειακό Σύμβουλο Καβάλας, να είναι 

αναπληρωματικό μέλος στο Σ.Ο.Π.Π.Π.Ε. Δράμας, από τη συμπολίτευση. 

2. Στο ίδιο Σ.Ο.Π.Π.Π.Ε. Δράμας, αναπληρωματικό μέλος της 

“Αντιπολίτευσης” ορίσατε τον κ. Αρχέλαο Γρανά, Περιφερειακό Σύμβουλο Καβάλας. 

3. Αναπληρωματικός εκπρόσωπος της “Αντιπολίτευσης” στον Έβρο ορίστηκε 

ο κ. Κώστας Σημιτσής από την Καβάλα. 

4. Αναπληρωματικός εκπρόσωπος της “Αντιπολίτευσης” στην Ξάνθη 

ορίστηκε ο κ. Καραγιώργης από την Καβάλα. 

5. Και η κορυφαία περίπτωση: τακτικός της “Αντιπολίτευσης” στην Ροδόπη 

ορίστηκε ο Κος Καραγιώργης εκ Καβάλας, με αναπληρωματικό του τον εξ Έβρου Κο 

Ζαμπουνίδη. 

  Ερωτάται ο Κος Περιφερειάρχης 

1. Είναι ικανοποιημένος από τη σύνθεση των Σ.Ο.Π.Π.Π.Ε.; 

2. Θεωρεί πράγματι τους ορισθέντες Περιφερειακούς συμβούλους ότι ανήκουν 

επί της ουσίας στην αντιπολίτευση όπως για κάποιους λόγους απαιτεί ο 

Νομοθέτης.  

3. Θα λαμβάνουν αποζημίωση για τις μετακινήσεις τους οι Περιφερειακοί 

σύμβουλοι που δεν κατοικούν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που 

διαμένουν και έχουν εκλεγεί, προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις 

των Σ.Ο.Π.Π.Π.Ε. στα οποία έχουν οριστεί μέλη; 



4.  Σκοπεύει ο Κος Περιφερειάρχης να αποκαταστήσει τον τύπο και την ουσία 

του Νόμου που προβλέπει την εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης.  

Οι Επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

 

Κώστας Κατσιμίγας 

Χρήστος Χατζηπέμου  

Δημήτρης Λυμπεράκης 

Νίκος Αργυρίου  

Ριτβάν Κουράκ 

Σερκάν Μαχμούτ 


