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θσ
 /26-2-2018  ΤΝΕΔΡΛΑΘ  

ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΛΟΤ ΘΠΕΛΡΟΤ 
(παρ. 6 του άρκρου 170 του Ν. 3852/2010) 

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ είκοςι ζξι (26) του μθνόσ 
Φεβρουαρίου ζτουσ 2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), 
ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 10  ζωσ  και 14  ζτουσ 2018:  
 Κζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 
Κζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 1

θσ
/31-1-2018  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
   
Κζμα 2

ο
: υμπλιρωςθ τθσ αρικμ. 10/40/15-9-2014 απόφαςθσ του Π.. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αρικμ. 10/40/15-9-2014 απόφαςθσ του Π.., με τθν  προςκικθ  ςτισ 
εκχωρθκείςεσ αρμοδιότθτεσ ςτθν Επιτροπι Περιβάλλοντοσ, Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ, και  τθσ αρμοδιότθτασ  που 

αφορά ςε κζματα υπαίκριου εμπορίου, ιτοι:  «Ι) παρ. 16. Όλα τα θζματα που αφοροφν ςτην ίδρυςη και λειτουργία λαϊκών 
αγορών και υπαίθριου εμπορίου  

(αρικμ. απόφαςθσ 2/10/26-2-2018 ) 

 
Κζμα 3

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Κόνιτςασ   για διάκεςθ 

προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ 
Θπείρου και του Διμου Κόνιτςασ, για διάκεςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ ΠΕ ι ΣΕ Θλεκτρολόγων –Μθχανολόγων και ΠΕ ι ΣΕ 
Μθχανολόγων Μθχανικϊν για εκπόνθςθ μελετϊν θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων και διάνοιξθσ νζασ υδρογεϊτρθςθσ ςτο 
Διμο Κόνιτςασ 
(αρικμ. απόφαςθσ 2/11/26-2-2018 ) 
 
Κζμα 4

ο
: Ζγκριςθ 1

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ  Περιφζρειασ Θπείρου, οικ. ζτουσ 2018. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 1
θ
 τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Θπείρου οικ. ζτουσ 2018, όπωσ 

καταρτίςκθκε και υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι 
 (αρικμ. απόφαςθσ 2/12/26-2-2018 ) 
 
Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ Κζματα: 
Ε.Θ.Δ. Κζμα 1

ο
: Αναδιάρκρωςθ του ακαδθμαϊκοφ χάρτθ ςτθν Ιπειρο 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Μετά από ςυηιτθςθ για το κζμα τθσ αναδιάρκρωςθσ του ακαδθμαϊκοφ χάρτθ ςτθν Ιπειρο και το ψιφιςμα 
διαμαρτυρίασ του Διμου Θγουμενίτςασ, το Π..  κατζλθξε ςτα κάτωκι: 

 Θ μεταρρφκμιςθ  ςτο χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και οι όποιεσ αλλαγζσ ςυηθτοφνται και προωκοφνται, ςε ό,τι αφορά τα 
γνωςτικά αντικείμενα και τθν οργανωτικι δομι τθσ κάκε χολισ και Σμιματοσ, είναι ηθτιματα που αφοροφν τθν Πολιτεία και τθν 
Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα 

 Αναγνωρίηοντασ τον περιφερειακό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο που διαδραματίηουν οι χολζσ και τα Σμιματα του ΣΕΛ που 
λειτουργοφν ςιμερα ςτισ πρωτεφουςεσ των Π.Ε. τθσ Θπείρου, το Π.. τονίηει ότι ςε καμιά περίπτωςθ αυτά δεν πρζπει να 
αποδυναμωκοφν και να απαξιωκοφν. τθν περίπτωςθ που το γνωςτικό επιςτθμονικό  αντικείμενο οριςμζνων εξ αυτϊν 
επικαλφπτεται , τότε το Τπουργείο κα πρζπει να προχωριςει ςτθν ίδρυςθ νζων, ςφμφωνα με τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ τθσ 
οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. 

 Εκφράηει τθν κατθγορθματικι  αντίκεςι του ςτο ςχζδιο κατάργθςθσ του μοναδικοφ ακαδθμαϊκοφ Σμιματοσ που λειτουργεί ςτθν 
Θγουμενίτςα και τάςςεται υπζρ των αιτθμάτων του Διμου Θγουμενίτςασ και γενικότερα τθσ κεςπρωτικισ κοινωνίασ που 
προτείνουν τθν προςκικθ ενόσ ακόμθ Σμιματοσ, όπωσ ςυμβαίνει ιδθ για άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ    

(αρικμ. απόφαςθσ 2/13/26-2-2018) 
  

mailto:perifereiako.symvoulio@php.gov.gr


 
Ε.Θ.Δ. Κζμα 2

ο
: χετικά με τθ λειτουργία  του ΚΕΝ Άρτασ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ομόφωνα, μετά από ςυηιτθςθ για το Κζντρο Εκπαίδευςθσ Νεοςυλλζκτων Άρτασ, το Π..  κατζλθξε ςτα εξισ 
ςυμπεράςματα: 

 Θ αλλαγι του τρόπου παρουςίαςθσ των οπλιτϊν ςε πανελλινια κλίμακα,  με τθν κατάργθςθ των Κζντρων Εκπαίδευςθσ 
Νεοςυλλζκτων, δθμιουργεί  αρνθτικά δεδομζνα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, όπου λειτουργοφν μζχρι ςιμερα. 

  Μεταξφ των περιοχϊν που πλιττονται ιδιαίτερα από τθν εξζλιξθ αυτι είναι θ Άρτα,  κακϊσ αδρανοποιείται το Κζντρο 
Εκπαίδευςθσ Νεοςυλλζκτων, το οποίο –  ωσ ςυνζχεια του ΚΕΤΓ- ζχει ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτα χρόνια λειτουργίασ του ςε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

 Με δεδομζνο ότι μζχρι και ςιμερα οι αποφάςεισ λαμβάνονται αποκλειςτικά από το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, εριμθν των 
τοπικϊν κοινωνιϊν, το Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου αποφάςιςε τα εξισ: 

Α) Ηθτά από το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ να αποςαφθνίςει το μζλλον των Κζντρων Εκπαίδευςθσ Νεοςυλλζκτων και 
ειδικότερα τθσ Άρτασ. 
Β) Ζχοντασ υπόψθ τα οφζλθ που προκφπτουν ςτθν τοπικι οικονομία από τθ λειτουργία του, ηθτείται θ περαιτζρω 
αξιοποίθςθ και αναβάκμιςι του, εξαντλϊντασ κάκε δυνατότθτα λειτουργίασ του ωσ Κζντρο Εκπαίδευςθσ ι ωσ άλλθ μονάδα 
που κα μπορεί να λειτουργεί και ωσ θμείο Τποδοχισ νεοςυλλζκτων.  
 Γ) τθν περίπτωςθ που ο γενικότεροσ ςχεδιαςμόσ του Τπουργείου Άμυνασ είναι οριςτικόσ και ζχει κακολικι εφαρμογι  ςε 
όλθ τθν Ελλάδα, τότε θ Κυβζρνθςθ, κα πρζπει να παρουςιάςει ςχζδιο αξιοποίθςισ του προσ όφελοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

          (αρικμ. απόφαςθσ 2/14/26-2-2018) 

 
 

Θ ΠΡΟΕΔΡΕΤΟΤΑ 
 

ΠΟΛΤΞΕΝΘ (ΣΗΕΝΘ) ΣΑΠΡΑΝΣΗΘ –ΚΟΛΛΛΑ) 
Αντιπρόεδροσ του Π.. 

 
 
 
 
 
Οι αποφάςεισ των ςυνεδριάςεων του Π.Σ. αναρτώνται ςτο site  
τησ Περιφζρειασ Ηπείρου : 
 http:// www.php.gov.gr/Αποφάςεισ/Περιφερειακό Συμβοφλιο 
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