
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 16/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  

Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 
13/2011 απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 
Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο β 
όροφος) , στις δώδεκα (12) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους  2011 , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00, (α΄µέρος), κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ.  οικ. 62506/2288/7-9-2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  
 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 
Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
    3. Στέφανος Ζούµπας,  Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
      3. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων  
     4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1)Χρήστος Κύρκος, 2)  Αντώνιος Γαλάνης 3) ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  4) Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  5) Ιωάννης Παπαγιάννης 
Χρήστου 6) Νικόλαος Κάτσιος 7) ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 8) Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 9) Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη  10) 
Γεώργιος Παπατσίµπας 11) Μιχαήλ Πλιάκος 12) Νικόλαος Καττής 13) Ιωάννης Γιαννακάκης 14) Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15) Μαρία 
Τσουλάκη 16) Κωνσταντίνος Ντέτσικας 17) Σταύρος Παργανάς  18)Βασίλειος Παπαχρήστου 19) Μιχαήλ Σπυρέλης 20) Ιωάννης 
Ευθυµίου  21) Νικόλαος Ανατολιωτάκης 22) Θεοφάνης Μικρούλης 23) Βασίλειος Γιολδάσης 24) Ευάγγελος Αργύρης  25)Κων/νος 
Μπόβολος 26) Παύλος Μίχας 27)Κων/νος Παπανδρέου 28) Κωνσταντίνος Φώτης 29)  Γρηγόριος Τζιοβάρας 30) Αθηνά Ιωάννου 31) 
Χρήστος Παπαβρανούσης 32) Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 33) Μιχαήλ Κασσής 34) Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου 35) Κων/νος 
Αρβανίτης 36) Γεώργιος Ζάκας  37) ∆ήµητρα Αναγνώστου 38) Κωνσταντίνος Κωτσαντής 39) Βασίλειος Ζιώβας 40) Ιωάννης 
Παπαδηµητρίου 41) Νικόλαος Ζήκος 
   
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Ιωάννης Κατέρης 2) Νικόλαος Κώτσιος 3) Βασίλειος Κατσαµώρης 4)  
Βασίλειος Χριστοφορίδης,  τακτικά µέλη του Π.Σ., αν και νόµιµα κλήθηκαν 
 

ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά , Ανθούλα Κατηρτζίδη  και Ελένη Κασσή 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 

 
Θέµα 7ο 
===== 

Σχετικά µε τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

3) Το από 18-8-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Α.Π./Π.Σ.: 59947/2185/30-8-2011)  

4) Την  από 6-9-2011  εισήγηση του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Κολόκα, όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο 

(συνηµµένα µε α/α: 118 στο φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ), µε θέµα 

«Κατάργηση – συγχώνευση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», η οποία έχει ως εξής: 
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«  Με την υπ΄ αριθ. 83688/Γ7/22-7-2011 απόφαση του ΥΠ∆ΒΜΘ, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε µια άνευ προηγουµένου 
συρρίκνωση των Κ.Π.Ε. της Ηπείρου, γεγονός που συνέβη σε ελάχιστες Περιφέρειες της Ελλάδας. 
Με την παραπάνω απόφαση στην Ήπειρο αποµένουν σε λειτουργία µόνο δύο από τα πέντε Κ.Π.Ε. που µέχρι πρόσφατα υπήρχαν. Η 
συρρίκνωση αυτή δεν αντιστοιχεί στο έως τώρα έργο των συγκεκριµένων Κ.Π.Ε. και πραγµατοποιήθηκε χωρίς καµία αιτιολόγηση. 
Αρκούµενο σε τρεις λέξεις που περιέχονται στη φράση «λόγω οργανωτικών αδυναµιών» το ΥΠ∆ΒΜΘ δεν παραθέτει επαρκή 
αιτιολογία αλλά αντίθετα µηδενίζει χωρίς διάλογο το έργο των Κ.Π.Ε. της Ηπείρου. 
Η κατάργηση δύο από τα πιο νέα Κ.Π.Ε. της χώρας – του Κ.Π.Ε. Ζηρού και του Κ.Π.Ε. Φιλιατών πριν ακόµα προλάβουν να 
αναδείξουν πλήρως τη δράση τους στην περιοχή γεννά πολλά ερωτηµατικά ως προς την προσοχή που δίνει το Υπουργείο στην 
ανάδειξη αγροτικών περιοχών µε ευαίσθητα οικοσυστήµατα, όπως η λίµνη Ζηρού του Ν. Πρέβεζας και παραµεθόριων περιοχών, 
όπως ο Ν. Θεσπρωτίας.  
Το Κ.Π.Ε. Ζηρού (µοναδικό στο Νοµό Πρέβεζας) δεν είχε παρουσιάσει καµία οργανωτική αδυναµία καθώς ήταν πλήρως 
στελεχωµένο, κτηριακά άρτιο κι ένα από τα πλέον παραγωγικά Κ.Π.Ε. σε εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό (κατά το τρέχον σχολικό 
έτος εκπαιδεύτηκαν: 2200 µαθητές από 65 σχολεία), όπως τεκµηριώνεται κι από το σχετικό υπόµνηµα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας. 
Το Κ.Π.Ε. Φιλιατών (µοναδικό Κ.Π.Ε. στην ακριτική - παραµεθόρια Θεσπρωτία) πρόσφατα µεταφέρθηκε σε νέο χώρο και υπήρξε 
ιδιαίτερα δραστήριο καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, καθώς παρείχε εκπαίδευση σε 28 σχολεία µε πολυήµερα και µονοήµερα 
προγράµµατα και διοργάνωσε 4 Σεµινάρια – Εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς και πολίτες καθώς και πολλές συνεργασίες µε 
διάφορους φορείς. 
Το Υπουργείο αποφάσισε, πέρα από κάθε λογική χωροταξικής διάταξης και γεωγραφικής διαµόρφωσης, τη συγχώνευση του Κ.Π.Ε. 
Κόνιτσας και του Κ.Π.Ε. Πραµάντων, τα οποία όχι µόνο απέχουν µεταξύ τους 120χλµ. Αλλά βρίσκονται και τα δύο σε 
διαφορετικούς ορεινούς όγκους – το ένα προς Β στα ελληνοαλβανικά σύνορα το άλλο προς Ν στα σύνορα Άρτας – Ιωαννίνων. 
Συνέπεια της συγχώνευσης αυτής θα είναι η δυσλειτουργία και των δύο δοµών λόγω του κατακερµατισµού της παιδαγωγικής 
οµάδας, των συνεχών µετακινήσεων του έµψυχου  δυναµικού και της  σηµαντικής απώλειας χρόνου. Ιδιαίτερα θα επιβαρυνθεί η ως 
τώρα απρόσκοπτη (και πανελλήνια αναγνωρισµένη) λειτουργία του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας, που είναι και συντονιστικό Κ.Π.Ε. της Ηπείρου. 
Πρόκειται για ιστορικό Κ.Π.Ε. µε λειτουργία από το 1996, γνωστό για τη δράση του, το παιδαγωγικό του έργο, την παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, τις δράσεις του για εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία και τις υποδειγµατικές διεθνείς του συνεργασίες. 
Η συγχώνευση δύο τόσο αποµακρυσµένων γεωγραφικά Κ.Π.Ε. θα επιβαρύνει, επιπλέον, και τη λειτουργία  του Κ.Π.Ε. Πραµάντων, 
αναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναδείξουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην περιοχή των 
Τζουµέρκων να µετακινούνται σε αποµακρυσµένες κι εκτός άµεσης γεωγραφικής εµβέλειας περιοχές, προσθέτοντας ένα ακόµη 
εµπόδιο στη δράση τους. Το συγκεκριµένο Κ.Π.Ε. προσπαθεί µε τη δράση του να δώσει µια πνοή ζωής στη γενικότερη ζωή των 
Τζουµέρκων, που ως γνωστό είναι χαρακτηρισµένη ως προβληµατική περιοχή (∆’ Ιωαννίνων). 
Ας σηµειωθεί ότι η Ήπειρος είναι η ορεινότερη και πιο αραιοκατοικηµένη ακριτική Περιφέρεια της Ελλάδας και ταυτόχρονα η 
δεύτερη πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας µετά την Αν. Μακεδονία και Θράκη αλλά και µια από τις φτωχότερες περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει το µέλλον της στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα µέλλον που θα υποστεί µεγάλο 
πλήγµα εάν δεν  υπάρξει µια οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο φυσικό-πολιτισµικό 
περιβάλλον, ιδέες που προωθεί η Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση. 
Η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µπορεί να συµβάλλει στην αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη 
της Περιφέρειας της Ηπείρου και να της δώσει ανάσα ζωής»,  

και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

5) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

&  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
 
                           Αποφασίζει οµόφωνα 
                  (απόφαση:16/66/12 - 9 – 2011) 
 
Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. 
 
Σηµειώνεται ότι:  
1)   Η παράταξη  «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» επεσήµανε την προσφορά των Κ.Π.Ε.  και την ανάγκη συνέχειας της 
λειτουργίας τους, αλλά και την ευθύνη που πρέπει να αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου προς αυτή την κατεύθυνση. 
Έγιναν τοποθετήσεις και για συνδροµή από την πλευρά τους, προκειµένου να λειτουργήσουν  άµεσα τα Κ.Π.Ε. της 
περιοχής, αλλά και για την ανάγκη ελέγχου και του κόστους λειτουργίας τους. Επίσης, τονίσθηκε από µέλη της 
παράταξης ότι θα τους  βρούνε απέναντι όσοι θέλουν να καταργήσουν θεσµούς που  προσφέρουν στην τοπική 
Κοινωνία. 
 
2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» ψήφισε θετικά επειδή πρόκειται για δοµές που λειτουργούν και το  
θέµα έχει να κάνει µε εργαζόµενους κ.λ.π., άλλως η άποψή τους είναι υπέρ της ενιαίας και αδιαίρετης  εκπαίδευσης, 
η οποία πρέπει να προσφέρεται στα δηµόσια σχολεία. Εξέφρασαν, ωστόσο, και τη διαφωνία τους µε την πολιτική 
που οδήγησε στην κατ’ αρχήν  λειτουργία τους, που έγινε στη βάση της εξυπηρέτησης του κεφαλαίου και στη βάση 
της εφαρµογής των οδηγιών της Ε.Ε.Η εξυπηρέτηση των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων έχει οδηγήσει σε όλα αυτά 
τα προβλήµατα, καθόσον πλούτος υπάρχει τεράστιος, αλλά δεν είναι για την εκπαίδευση, για την παιδεία και για τις 
λαϊκές ανάγκες, αλλά για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µεγάλων επιχειρήσεων κ.λ.π. 
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3) Θετικά ψήφισε  στην εισήγηση και η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο, προτείνοντας να µην κλείσει                             
και να µη συγχωνευθεί κανένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ούτε στην Ήπειρο ούτε στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Στην τοποθέτησή ο επικεφαλής της παράταξης, αναφέρθηκε στις καταστροφικές συνέπειες του Μνηµονίου 
και του Μεσοπρόθεσµου σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και στην τροµερή υποχώρηση του κράτους «ΠΡΟΝΟΙΑ», 
µε τη σταδιακή εκχώρηση των αρµοδιοτήτων του στους ∆ήµους. 
 
4) Η παράταξη  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» συµφώνησε µε την τοποθέτηση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», για την ενιαία εκπαίδευση και τόνισε ότι πρέπει να προβληµατίσει το Περιφερειακό 
Συµβούλιο η όλη πολιτική γύρω από τα θέµατα Παιδείας (συγχωνεύσεις, µεταφορές µαθητών, νοµοσχέδια κ.λ.π.).Θα 
πρέπει να εξασφαλισθούν οι όροι για εύρυθµη λειτουργία των σχολείων από την πρώτη ηµέρα του σχολικού έτους. 
Επεσήµανε ότι δεν πρέπει να µπαίνει θέµα εκπαιδευτικών, από τη στιγµή που εκπαιδευτικοί παραµένουν 
αποσπασµένοι σε ∆ιοικητικές Υπηρεσίες. Άρα το θέµα είναι πολιτικό και µε αυτή την έννοια θα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί.  
 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
        

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
       Χαράλαµπος Μπάτσης 
        

Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 
 
 

 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
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