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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.   2/26-2-2018 Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 

30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  

ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  είκοςι ζξι (26) του  μθνόσ Φεβρουαρίου του ζτουσ 2018, θμζρα 

Δευτζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.20896/723/20-2-2018,  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 
7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ 
Μιχαιλ 21.Γοφςθσ Χριςτοσ 22.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 23.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 24.Πάικασ Σπυρίδων 25.Κωνισ Δθμιτριοσ 26.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 
27.Ζάκασ Γεϊργιοσ 28.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 29.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 32.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
 Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Π.Σ. 2.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 3.Βαγγελισ Απόςτολοσ 4.Βαςιλάκθσ Περικλισ 5.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 6.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 7.Ζάψασ 
Γεϊργιοσ 8.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) (δικαιολογθμζνα), 9.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 10.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων και 11.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, 
Περιφερειακοί Σφμβουλοι, αν και νόμιμα κλικθκαν, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
           

ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ   
Θζμα 1 

ο 

======== 
  Αναδιάρκρωςθ του ακαδθμαϊκοφ χάρτθ ςτθν Ήπειρο 

 
 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ)«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σο με αρικμ. πρωτ. 2468/2018/14-2-2018 ζγγραφο του Διμου Ηγουμενίτςασ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 23297/815/26-

2-2018) (ςυνθμμζνα με α/α:  17 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ.  ςτα κζματα του Π..),  με το ψιφιςμα διαμαρτυρίασ 

επί τθσ  αναδιάρκρωςθσ του ακαδθμαϊκοφ χάρτθ ςτθν Ήπειρο 

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 
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Αποφαςίηει  κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 2/13/26-2-2018) 
Μετά από εκτενι ςυηιτθςθ για το κζμα τθσ αναδιάρκρωςθσ του ακαδθμαϊκοφ χάρτθ ςτθν Ήπειρο και το ψιφιςμα διαμαρτυρίασ του Διμου 

Ηγουμενίτςασ, το Π..  κατζλθξε ςτα κάτωκι: 

 Η 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 ΣΕΙ που 

λειτουργοφν ςιμερα ςτισ πρωτεφουςεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων  τθσ Ηπείρου, το Περιφερειακό υμβοφλιο  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 

Ηγουμενίτςα και τάςςεται υπζρ των αιτθμάτων του Διμου Ηγουμενίτςασ και γενικότερα τθσ κεςπρωτικισ κοινωνίασ που προτείνουν τθν 

προςκικθ ενόσ ακόμθ Σμιματοσ, όπωσ ςυμβαίνει ιδθ για άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ    

 

 

 

Μειοψθφοφν: 
1) Η παράταξθ «Ήπειροσ Ανατροπισ», θ οποία ψιφιςε λευκό, κεωρϊντασ ότι το εν λόγω κζμα είναι πολφ ςοβαρό και χριηει περαιτζρω 

μελζτθσ και εξειδίκευςθσ.  
Θα πρζπει ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο να γίνει μια ςυηιτθςθ γενικότερθ για τθν Παιδεία και τθν Εκπαίδευςθ. 
Θα πρζπει, όςον αφορά τισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ, να πρυτανεφςει θ λογικι του Τπουργείου ότι προζχει θ Ακαδθμαϊκότθτα και θ 
βιωςιμότθτα. 
Επίςθσ, για το ςυγκεκριμζνο, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ πρόταςθ του Τπουργείου για τθν ίδρυςθ νζου Σμιματοσ 
Διαπολιτιςμικισ Επικοινωνίασ. 
Ο διάλογοσ είναι ςε εξζλιξθ. Σίποτε δεν ζχει αποφαςιςκεί. Όλα ςυηθτιοφνται. 
Ζτςι και το Περιφερειακό υμβοφλιο, με ζναν ςυνκετικό τρόπο να καταςταλάξει ςτο τι πρζπει να γίνει, ϊςτε να είναι βιϊςιμο, να  
εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ, αλλά και το επίπεδο τθσ ζρευνασ. 
Σο ηιτθμα τθσ Παιδείασ δεν κα πρζπει, το Περιφερειακό υμβοφλιο, να το προςεγγίςει οφτε με ελιτίςτικθ λογικι, οφτε με 
ςυντεχνιακι, οφτε με τοπικιςτικι, οφτε με μικροκομματικι.  
Θα πρζπει να οργανωκοφν τα πράγματα ζτςι που να αποφεφγεται τόςο θ ςπατάλθ πόρων, όςο και ανκρωπίνου δυναμικοφ.  
Αναγνωρίηουν το δικαίωμα κάκε τοπικισ κοινωνίασ να διεκδικεί πράγματα για τθν περιοχι τθσ, αλλά δεν μπορεί να μθν λαμβάνεται 
υπόψθ και θ Εκνικι Πολιτικι. 
 

2) Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε αρνθτικά, κεωρϊντασ το ψιφιςμα  αποκομμζνο από τθ ςυνολικι 
κατεφκυνςθ του Νομοςχεδίου. Σο χαρακτιριςαν άςτοχο και ζνα κείμενο ξεκομμζνο από το Πανεπιςτιμιο που εκείνοι κζλουν να 
φτιάξουν. 
Ζνα Πανεπιςτιμιο από το οποίο να αποφοιτοφν ςπουδαςτζσ που τα πτυχία τουσ να ζχουν αντίκριςμα. 
Είναι αναγκαίο να μθν υποβακμίηεται το κζμα τθσ Παιδείασ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο με αυτόν τον τρόπο ζκδοςθσ απόφαςθσ. 
Χριηει ςυνολικότερθσ αντιμετϊπιςθσ.  
Να ιδωκοφν όλα τα κζματα που ςχετίηονται με αυτι. ίτιςθ, ςτζγαςθ, ςυγγράμματα, βιβλία, κακθγθτζσ κ.λ.π. 
Ζνα δθμόςιο, δωρεάν Πανεπιςτιμιο και όχι ςτισ κατευκφνςεισ  τθσ Ε.Ε., που ςτοχεφουν ςε μια Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, θ οποία κα 
εξυπθρετεί τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ του κεφαλαίου ι Πανεπιςτιμια κατθγοριοποιθμζνα ι ιδιωτικά -  επιχειριςεισ. 
Αυτό που απαςχολεί ςιμερα τθν κοινωνία είναι να φτιαχκεί ζνα Πανεπιςτιμιο,  το οποίο  κα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν 
και κα βγάηει ανκρϊπουσ μορφωμζνουσ, για τουσ οποίουσ κα είναι εξαςφαλιςμζνθ και θ απαςχόλθςθ. 
 

3) Η παράταξθ ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία διαφϊνθςε, επίςθσ, με τθν ζκδοςθ του εν λόγω ψθφίςματοσ. 
Πιςτεφουν και εκείνοι πωσ το κζμα κα πρζπει να απαςχολιςει ςυνολικότερα το υμβοφλιο, όπωσ και άλλα κζματα γενικότερα, όπωσ 
είναι το ηιτθμα τθσ Τγείασ και άλλα. 
Και για τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να ξεκινιςει μια ςυηιτθςθ ςτθ βάςθ των πραγματικϊν αναγκϊν τθσ  τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
για τθν Ήπειρο και όχι ςτθ βάςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ε.Ε., φςτερα από το Mάαςτριχ, τθ ςφνοδο τθσ Μπολόνιασ και τθ ςφνοδο τθσ 
Πράγασ. 
Για το ςυγκεκριμζνο, να εξεταςκοφν οι ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, αλλά όχι ζτςι βεβιαςμζνα και πρόχειρα. 
Εξ’ άλλου – δεν παρζλειψαν  να αναφζρουν – και τθν μθ αντίδραςθ τθσ ίδιασ τοπικισ κοινωνίασ, όταν μεταφζρκθκαν τα 
εκπαιδευτικά τμιματα, όςον αφορά τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ, ςτο Μεςολόγγι. 
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4) Ο Ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Πάνθσ, ο οποίοσ ςυμφϊνθςε με τθν τοποκζτθςθ τθσ παράταξθσ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ» 
και ηιτθςε και εκείνοσ μια δζςμευςθ, να ζλκει για ςυηιτθςθ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο ο φάκελοσ «Παιδεία», ζτςι ϊςτε όλοι 
οργανωμζνα να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ. 

 

 

……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………  
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
            Η Προεδρεφουςα 

    
                        
Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 

Ακριβζσ Απόςπαςμα             Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Η Πρακτικογράφοσ 

       Ο Γραμματζασ του  Π..  
       Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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