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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό 4/2018  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

    34/2018 

                            ΘΕΜΑ: 
Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στην Ήπειρο. Πρόταση 

της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και παρατηρήσεις, επ’ 

αυτής, του Υπουργού. 

 

 
 

 

   

    Στους  Φιλιάτες και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5η    του μηνός Μάρτη     του 

έτους 2018 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα    και ώρα 19 :00 , συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με Αρ.1747/28-02- 2018 έγγραφη πρόσκληση 

σε ορθή επανάληψη  του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον 

κ. Δήμαρχο , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).  

     Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα  δεκαεφτά  (17) μέλη και 

ονομαστικά οι:  

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γκίζας χρήστος (Πρόεδρος) 

2. Γκίκας Θωμάς     15. Μπεράτης Γεώργιος 

3. Κόρος Ιωάννης 16. Στεργίου Παναγιώτης 

4. Κατσάρης Πέτρος 17. Λένης Φίλιππος 

5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος  

6. Παππά Μάλλιου Ουρανία   

7. Ζιάκας Γρηγόριος ( Γραμματέας)                

8. Μποροδήμος Ιωάννης  

9. Μπέλλος Παύλος  

10. Κατσαρός Ηλίας  

11.   Παππάς Μηνάς                

12. Βλάχος Παρασκευάς(Αποχώρησε 

μετά το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 

 

13. Φερεντίνος Σπυρίδων  

14. Κολιομίχος Σπυρίδων  

 

 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν  αν και προσκλήθηκαν  νόμιμα) 

http://www.filiates.gov.gr/
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1. Βασιλείου Βασίλειος 

2. Τόλης Χριστόφορος 

3. Καψάλης Δημήτριος 

4. Μπότος Σπυρίδων ( Αντιπρόεδρος) 

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών 

Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών καθώς και της Δ.Κ. Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι παρακάτω:Δ.Κ. Φιλιατών , 

Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Ασπροκκλησίου, Βρυσέλλας, Γολά, Κρυονερίου, Μαλουνίου, 

Κεραμίτσας, Κερασοχωρίου, Τρικορύφου, Πηγαδουλίων, Πλαισίου, Ραγίου, Σαγιάδας, Φανερωμένης, και 

Φοινικίου.   

   Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία . 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

   Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  <<Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στην 

Ήπειρο. Πρόταση της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και παρατηρήσεις, επ’ αυτής, του 

Υπουργού >>έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Παππά Σπυρίδων ,   εισηγούμενος  το θέμα 

εξέθεσε τα ακόλουθα :  

 Σχετικά με τον εν λόγω θέμα προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ή έκδοση 

Ψηφίσματος με τις παρακάτω θέσεις προτάσεις: 

 Τασσόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό του Δήμου Ηγουμενίτσας και στηρίζουμε το 

δίκαιο αίτημα του για την μη κατάργηση του μοναδικού ακαδημαϊκού τμήματος στο 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, 

τονίζοντας ότι  πρόταση που εξαιρεί την Ηγουμενίτσα από τον ακαδημαϊκό 

χάρτη της Ηπείρου, χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση και συναίνεση, την ίδια στιγμή 

που συμπεριλαμβάνονται οι πρωτεύουσες των άλλων Νομών δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή. 

 Ζητούμε, όχι μόνο να μην στερηθεί η πόλη της Ηγουμενίτσας την ύπαρξη ενός 

πανεπιστημιακού τμήματος αλλά, την ενίσχυσή του με την προσθήκη και ενός 

ακόμη τμήματος, 

 Ζητούμε ξεκάθαρες θέσεις και την επίλυση του θέματος τώρα,  λύση  που θα λαμβάνει 

υπόψη του φοιτητές, τους καθηγητές και που δεν θα υποτιμά την κοινωνία και 

τους θεσμούς της, ενώ σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η μετατροπή 

του χώρου του ΤΕΙ σε παραθεριστικές κατοικίες φοιτητών. 

 Υιοθετούμε την ακαδημαϊκή άποψη, όπως αυτή διατυπώθηκε από μερίδα της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, ότι δηλαδή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 

Ηπείρου που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, μπορεί να μετεξελιχθεί σε Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ικανό μάλιστα, να λειτουργήσει άμεσα. 
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 Η κατάργηση του μοναδικού ακαδημαϊκού τμήματος μιας ακριτικής περιοχής που 

συγκεντρώνει ιδιαίτερα εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, ούσα επιπλέον 

πύλη εισόδου της χώρας, αποτελεί βάναυση προσβολή των κατοίκων της περιοχής μας 

στέλνοντας ένα μήνυμα αδιαφορίας και περιφρόνησης τους. 

 

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και στους τοπικούς Βουλευτές. 

  

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Δημάρχου κ. Παππά Σπυρίδωνα  την 

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις ανωτέρω  σχετικές διατάξεις: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα  

 Τασσόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό του Δήμου Ηγουμενίτσας και στηρίζουμε το 

δίκαιο αίτημα του για την μη κατάργηση του μοναδικού ακαδημαϊκού τμήματος στο 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, 

τονίζοντας ότι  πρόταση που εξαιρεί την Ηγουμενίτσα από τον ακαδημαϊκό 

χάρτη της Ηπείρου, χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση και συναίνεση, την ίδια στιγμή 

που συμπεριλαμβάνονται οι πρωτεύουσες των άλλων Νομών δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή. 

 Ζητούμε, όχι μόνο να μην στερηθεί η πόλη της Ηγουμενίτσας την ύπαρξη ενός 

πανεπιστημιακού τμήματος αλλά, την ενίσχυσή του με την προσθήκη και ενός 

ακόμη τμήματος, 

 Ζητούμε ξεκάθαρες θέσεις και την επίλυση του θέματος τώρα,  λύση  που θα λαμβάνει 

υπόψη του φοιτητές, τους καθηγητές και που δεν θα υποτιμά την κοινωνία και 

τους θεσμούς της, ενώ σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η μετατροπή 

του χώρου του ΤΕΙ σε παραθεριστικές κατοικίες φοιτητών. 

 Υιοθετούμε την ακαδημαϊκή άποψη, όπως αυτή διατυπώθηκε από μερίδα της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, ότι δηλαδή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 

Ηπείρου που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, μπορεί να μετεξελιχθεί σε Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ικανό μάλιστα, να λειτουργήσει άμεσα. 

 Η κατάργηση του μοναδικού ακαδημαϊκού τμήματος μιας ακριτικής περιοχής που 

συγκεντρώνει ιδιαίτερα εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, ούσα επιπλέον 

πύλη εισόδου της χώρας, αποτελεί βάναυση προσβολή των κατοίκων της περιοχής μας 

στέλνοντας ένα μήνυμα αδιαφορίας και περιφρόνησης τους. 
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Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και στους τοπικούς Βουλευτές. 

 

 

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.  

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη 

συνεδρίαση αυτή. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 

     

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2018.  

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 

            

    Γκίζας Ν. Χρήστος  

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

                                                     Γκίζας Ν. Χρήστος  
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