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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 
Θέμα: «Γιατί στα Δελτία Τύπου της Περιφέρειας και στην ιστοσελίδα δεν 

αναφέρονται οι τοποθετήσεις και οι θέσεις των παρατάξεων της 
μειοψηφίας;» 

 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, 

Παραβιάζετε συνεχώς τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Σ., αλλά και τη 

δημοκρατική δεοντολογία στο μέγα θέμα της αντικειμενικής ενημέρωσης των 

πολιτών της Πελοποννήσου. 

Συγκεκριμένα: 

1) Στα Δελτία Τύπου που εκδίδονται από την Περιφέρεια, μετά τις 

συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν αναφέρονται οι 

τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας, όπως 

επιβάλλεται και από τον κανονισμό αλλά και από τη δημοκρατική 

δεοντολογία, αλλά μόνο τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη. Ιδιαίτερα 

αποκαλυπτικά και απαράδεκτα είναι τα Δ.Τ. της τελευταίας συνεδρίασης, όπου 

ετέθησαν ουσιώδη ζητήματα από τους επικεφαλής των παρατάξεων της 

μειοψηφίας. 

α) Στη συζήτηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και β) Για το θέμα 

της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ όπου δεν αναφέρονται όχι μόνο οι θέσεις των 

παρατάξεων, αλλά ούτε ότι το θέμα ετέθη από τα Σωματεία της ΔΕΗ της 

Μεγαλόπολης και τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α. κος 

Αριστείδης Μπρουμάς.  

Επειδή το Γραφείο Τύπου είναι της Περιφέρειας και όχι της παράταξης 

της πλειοψηφίας, ούτε προσωπικό του κυρίου Περιφερειάρχη, σας ερωτούμε: 

Γιατί τα Δ.Τ. περιέχουν μόνο τις τοποθετήσεις του κ. 

Περιφερειάρχη και όχι και τις θέσεις των επικεφαλής των παρατάξεων με 
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αντικειμενικό τρόπο, όπως σαφώς ορίζει ο κανονισμός, αλλά επιβάλλει και 

η στοιχειώδης δημοκρατική δεοντολογία; 

 

2) Ανάλογη απαράδεκτη κατάσταση υπάρχει και στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας. Δεν υπάρχουν πουθενά στην ιστοσελίδα οι παρατάξεις του 

Π.Σ., οι τοποθετήσεις, οι θέσεις, οι απόψεις τους, οι επερωτήσεις τους, οι 

ερωτήσεις τους, οι δηλώσεις τους. 

Στοιχειώδης δημοκρατική δεοντολογία επιβάλλει να αναμορφωθεί, 

ώστε: 

α) Να αναρτώνται τα Δ.Τ. μετά από κάθε συνεδρίαση του Π.Σ., τα 

οποία με σύντομο και αντικειμενικό τρόπο θα αναφέρουν και τις τοποθετήσεις 

των επικεφαλής των παρατάξεων στα θέματα που συζήτησε το Π.Σ. 

β) Να αναρτώνται οι ερωτήσεις και επερωτήσεις που καταθέτουν οι 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι καθώς και οι δηλώσεις τους για θέματα της 

Περιφέρειας. 

γ) Να συνδέεται με τις ιστοσελίδες των περιφερειακών παρατάξεων ή 

των περιφερειακών συμβούλων ώστε οι πολίτες της Πελοποννήσου να 

μπορούν να ενημερώνονται για τις θέσεις όλων των Περιφερειακών 

Συμβούλων και όλων των παρατάξεων. 

Σας ερωτούμε λοιπόν: 

Θα αναμορφωθεί η ιστοσελίδα, ώστε να υπάρχει πλήρης και 

αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών της Πελοποννήσου για τις 

τοποθετήσεις και τις θέσεις όλων των παρατάξεων και όλων των 

Περιφερειακών Συμβούλων; 

 

13/5/2011 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού 

«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 


