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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.  9/17-9-2018  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, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  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  
δεκαεπτά (17) του μθνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 124418/3681/11-9-
2018  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. 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.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ  6.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Τφρου – Οφηα 
Αναςταςία (Νατάςςα),13. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα 
Βαςιλικι 18.Γοφςθσ Χριςτοσ 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 22.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 23.Πάικασ Σπυρίδων 
24.Ζάψασ Γεϊργιοσ 25.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 26.Ζάκασ Γεϊργιοσ 27.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ)28. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 29.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 32.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ     

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Σπυρζλθσ Μιχαιλ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
2.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 5. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Βθςςαρίωνα 7.Ντάλλασ Ιωάννθσ 8.Κωνισ Δθμιτριοσ 9.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 10.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 11.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ),  
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 
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χετικά με τθ λειτουργία του ΚΕΝ Άρτασ 
 
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. Σθν αρικμ. 2/14/26-2-2018 προθγοφμενθ επί του κζματοσ απόφαςι του 

5. Σο κζμα που τζκθκε από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχθ Ηπείρου,  κ. Δθμιτρθ Βαρζλθ, ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτθ λειτουργία του 

Κζντρου Εκπαίδευςθσ Νεοςυλλζκτων Άρτασ,  θ οποία  πλιττεται ιδιαίτερα από αυτι τθν εξζλιξθ, και ο οποίοσ ανζφερε τα εξισ:  
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«Στην εκδοθείςα διαταγή αναφζρεται ότι πρόθεςη του Γενικοφ Επιτελείου Στρατοφ  είναι να προχωρήςουν οι εμπλεκόμενεσ υπηρεςίεσ του ςτισ 
διαδικαςίεσ διάλυςησ και αναδιοργάνωςησ των μονάδων, με βάςη τισ αποφάςεισ και γνωματεφςεισ του Ανώτατου Στρατιωτικοφ Συμβουλίου, 
μζχρι τησ τελικήσ απόφαςησ από τον Υπουργό Άμυνα. 
 Κατόπιν των παραπάνω, γεννάται το ερώτημα:  για ποιο λόγο να προχωρήςει το ΓΕΣ τισ διαδικαςίεσ αυτζσ,  χωρίσ να ζχει ληφθεί η τελική 
απόφαςη. Προβλζπεται η μετακίνηςη του πολιτικοφ και ςτρατιωτικοφ προςωπικοφ καθώσ και των υλικών και μζςων των μονάδων που 
διαλφονται ςτην Άρτα.  Είναι το μοναδικό ςτρατόπεδο ςτο οποίο δεν προβλζπεται η ανάπτυξη ιςοδφναμου μορφήσ  Στρατιωτικήσ Υπηρεςίασ, 
όπωσ είχε υποςχεθεί προφορικά το ΓΕΣ,  ενώ ςε όλεσ ςχεδόν τισ άλλεσ ςτρατιωτικζσ μονάδεσ που διαλφονται, προβλζπεται η ανάπτυξη 
ιςοδφναμου μορφήσ Στρατιωτικήσ Υπηρεςίασ. 
Το Υπουργείο,  ο Υπουργόσ Άμυνασ και η Κυβζρνηςη να ξεκαθαρίςουν για το αν θα λειτουργήςει η ςτρατιωτική μονάδα ςτην Άρτα και ποια η τφχη 
των ςτρατοπζδων και εγκαταςτάςεων του,  ςτην περίπτωςη που δεν λειτουργήςει  εκ νζου ιςοδφναμο με αυτή Στρατιωτική Υπηρεςία» 
6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 
7. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  
      & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

Αποφαςίηει  

(απόφαςθ: 9/54 /17-9-2018 ) 

χετικά με το κζμα του ΚΕΝ Άρτασ και τισ τελευταίεσ εξελίξεισ που προωκοφνται από το ΓΕ, το Π..  εμμζνει ςτθν  ομόφωνθ ςχετικι αρικμ. 

2/14/26-2-2018  απόφαςι του,  και ηθτά: 

 Σθν 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.  

 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 

 

θμειϊνεται ότι: 

1) Από τθν παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ζγιναν παρατθριςεισ για τα χρονίηοντα κζματα, αναφορικά με τθ λειτουργία  του 

ςτρατοπζδου  και τθν καταςκευι  Διοικθτθρίου ςτθν Άρτα, που ακόμθ δεν ζχει βρεκεί λφςθ, ενώ οι πάντεσ γνωρίηουν, πωσ θ καλφτερθ 

και πλζον ενδεικνυόμενθ χωροκζτθςι του,  είναι ςτο ςτρατόπεδο «Παπακώςτα» 

Κατά ςφμπτωςθ, αυτά τα κζματα ζρχονται ςτθν επικαιρότθτα ςε προεκλογικι περίοδο.  

Ο ςτρατόσ και τα ςτρατόπεδα δεν υφίςτανται μόνο για τθ διαφφλαξθ των ςυνόρων. τρατόπεδα μποροφν να λειτουργοφν και ςτθν 

ενδοχώρα. Χρειάηεται ςχεδιαςμόσ, ο οποίοσ απουςιάηει.   

Σονίςτθκε, επίςθσ θ απουςία ενδιαφζροντοσ  για τθ λφςθ των κεμάτων αυτών ςτθν Άρτα, από ςθμαντικοφσ  εκπροςώπουσ τθσ πολιτείασ, 

κυβζρνθςθσ και αντιπολίτευςθσ. 
 

2) H παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ », τόνιςε ότι όλεσ αυτζσ οι αποφάςεισ του Τπουργείου εντάςςονται ςε «Ευρωατλαντικοφσ  

χεδιαςμοφσ». 

Σο κζμα των ςτρατοπζδων πρζπει να εξεταςκεί γενικότερα και να αντιδράςει το Περιφερειακό υμβοφλιο ςε όλουσ αυτοφσ τουσ 

ςχεδιαςμοφσ που δρομολογεί το Τπουργείο. Δεν ςυμφωνοφμε ςτθ λογικι να παραμζνουν τα ςτρατόπεδα, για να ζχουμε πελάτεσ ςτα 

καταςτιματα. 
 

3) Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», τόνιςε ότι το Περιφερειακό υμβοφλιο κα πρζπει να εξετάςει άλλα ηθτιματα, που κα 

ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ του τόπου, γιατί δεν εξαςφαλίηει ανάπτυξθ ςτθν περιοχι θ λειτουργία ενόσ ςτρατοπζδου ι ενόσ ΣΕΙ  κ.λπ. 

ε άλλεσ κατευκφνςεισ κα πρζπει να ςτραφεί το Περιφερειακό υμβοφλιο, γιατί, μζχρι τώρα, πάρα πολλά χριματα ζχουν ξοδευτεί για 

τθν ανάπτυξθ και τίποτε ουςιαςτικό δεν επιτεφχκθκε. 

……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………  
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
 
Η Πρακτικογράφοσ       Ο Γραμματζασ του  Π.. 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου        Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ  
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