
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πρέβεζα: 24/02/2022  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Αρμόδιος: Σταύρος Μπόμπορης 

Τηλ. 26823 60637 
ΦΑΞ: 26823 60637 
e-mail: council@1485.syzefxis.gov.gr 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 21/02/2022. 

 

ΘΕΜΑ Α/Α 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Π.Η.Δ: Έγκριση  συζήτησης θέματος 
ως προ ημερήσιας διάταξης. 

49/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το 
θέμα. 

 

Π.Η.Δ.- 1ο: Έγκριση συνεργασίας 

του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο 
ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του 

μαθήματος “πρακτική άσκηση” των 
σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων έτους 2021-2022.   

50/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το 

θέμα. 
 

1ο:  Συζήτηση και έκδοση 
απόφασης αναφορικά με το Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που 

εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας και 
τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στο χρονικό 

διάστημα των επόμενων 30 ημερών  
σύμφωνα με το Αρ. 10 του 

Ν.4485/2017 όπως τροπ. με την Παρ. 
2, Αρ. 191 του Ν.4823/2021 όπως 
ισχύει σήμερα. 

51/2022 Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πρέβεζας, αναφορικά με το 

Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που 
εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας 
και τις άμεσες ενέργειες που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν 
στο χρονικό διάστημα των 

επόμενων 30 ημερών  σύμφωνα 
με το Αρ. 10 του Ν.4485/2017 
όπως τροπ. με την Παρ. 2, Αρ. 

191 του Ν.4823/2021 όπως 
ισχύει σήμερα, 

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 
αποφασίζει ως εξής: 
1. Την μη αποδοχή της 

απόφασης της Συγκλήτου για 

μεταφορά  της έδρας του 

Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής από την 

Πρέβεζα στα Ιωάννινα. 

2. Την αμφισβήτηση,  με 

στοιχεία, της «μελέτης 

βιωσιμότητας» πάνω στην οποία 

βασίστηκε η απόφαση της 

Συγκλήτου. 
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3. Την εκπόνηση, με την 

συνδρομή της Περιφέρειας και 

των κατάλληλων φορέων (π.χ. 

ΟΕΕ, ΤΕΕ) μιας ρεαλιστικής και 

ολοκληρωμένης  μελέτης 

βιωσιμότητας του Τμήματος 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής με έδρα 

την Πρέβεζα (και σκοπιμότητας 

αν απαιτηθεί για ίδρυση νέου 

τμήματος στην Πρέβεζα), 

σύμφωνα με τις αρχές της 

επιστήμης, τις σχετικές οδηγίες, 

τις παραδοχές και τα κριτήρια 

του Υπουργείου.  

4. Την παραμονή του 

Τμήματος Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής στην 

Πρέβεζα και να μελετηθεί 

/ζητηθεί εναλλακτικά: α) η 

μεταφορά του τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών και η 

έδρα της Σχολής, από τα 

Ιωάννινα στην 

Πανεπιστημιούπολη της  

Πρέβεζας, καθώς τα Ιωάννινα 

δεν διαθέτει τις απαραίτητες 

κτιριακές και υλικοτεχνικές 

υποδομές, ή β) η ίδρυση 

τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (υπάρχει στον 

στρατηγικό σχεδιασμό του 

πανεπιστημίου), το οποίο μπορεί 

κάλλιστα να λειτουργήσει (με 

μικρό κόστος) με το υφιστάμενο 

εκπαιδευτικό και διοικητικό 

προσωπικό και στις υφιστάμενες 

υποδομές  (το κτίριο έχει 

κατασκευαστεί με σύγχρονες 

προδιαγραφές και φιλοξενούσε 

2 πανεπιστημιακά τμήματα και 

ερευνητικά εργαστήρια. 

Η λύση αυτή θα εξασφαλίζει τις 

ζητούμενες ακαδημαϊκές και 

εκπαιδευτικές συνέργειες.   

  



5. Καμία αλλαγή του 

ακαδημαϊκού χάρτη με 

συγχωνεύσεις και κλείσιμο 

Τμημάτων αλλά η ορθολογική 

ενδυνάμωσή τους με προσωπικό 

και υποδομές. 

6. Την αναβάθμιση των 

υποδομών του campus του 

πανεπιστημίου της Πρέβεζας με 

δημιουργία εγκαταστάσεων 

Φοιτητικής μέριμνας (εστίες, 

εστιατόριο) με κατάλληλη 

προσαρμογή των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων και χρήση της 

υπολειπόμενης  δόμησης των 23 

στρεμμάτων. 

7. Τον προγραμματισμό 

κινητοποιήσεων από την 

δημοτική αρχή, και διοργάνωσης 

ημέρας δράσης και διαμαρτυρίας  

με συμμετοχή των φορέων και 

των δημοτών του Δήμου.  

8. Την κατάργηση της 

διάταξης για την Ελάχιστη Βάση 

Εισαγωγής. 

 

2ο:  Έγκριση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας. 

52/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε η 
αναβολή του θέματος. 
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