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Θετική κατάληξη είχαν οι πολύμηνες προσπάθειες που κατέβαλε η Περιφέρεια για την
παραχώρηση έκτασης του στρατοπέδου Παπακώστα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
για την ανέγερση Διοικητηρίου, στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της που σήμερα
είναι διάσπαρτες στην πόλη της Άρτας.

Συγκεκριμένα το Γενικό Επιτελείο Στρατού γνωμάτευσε θετικά για την παραχώρηση
έκτασης 15.000 τ.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, η οποία θα απομονωθεί από το
χώρο του Πεδίου Βολής.

Την ανακοίνωση για τη γνωμάτευση του Γ.Ε.Σ., έκανε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Βασίλης Ψαθάς, ο οποίος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα που
υπάρχει για την κατασκευή σύγχρονου Διοικητηρίου. Η πλήρης δήλωσή του, έχει ως εξής:

"Μία από τις βασικές προτεραιότητες που θέσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας
στην αιρετή Περιφέρεια, ήταν η εξεύρεση χώρου ανέγερσης διοικητηρίου, για να
συγκεντρωθούν και να στεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Μετά από προσπάθειες δύο σχεδόν χρόνων και συνεχείς επαφές τόσο δικές μου, όσο και
του Περιφερειάρχη κ. Αλεξ. Καχριμάνη, σήμερα έχουμε την πρώτη θετική και ουσιαστική
εξέλιξη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την από 31 Ιανουαρίου 2014 απόφαση του
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Γενικού Επιτελείου Στρατού, γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση παραχωρεί στην
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έκταση 15 στρεμμάτων στο στρατόπεδο Παπακώστα μαζί με
τον πρώην Διοικητήριο, το οποίο έχει κριθεί διατηρητέο.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει τις διαδικασίες που
προβλέπονται από την απόφαση, για την παραλαβή του στρατοπέδου και παράλληλα θα
αρχίσει την εκπόνηση των μελετών που θα απαιτηθούν, ώστε στη συνέχεια να
εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή του.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη μεθοδικότητα με την οποία
αποδείξαμε ότι κινούμαστε μέχρι σήμερα, θα καταφέρουμε ώστε να ολοκληρώσουμε το
σχεδιασμό μας:

Να αξιοποιηθεί το στρατόπεδο Παπακώστα που σήμερα παραμένει ανενεργό και
απροστάτευτο. Η Άρτα να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο και λειτουργικό Διοικητήριο,
στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες της που είναι διάσπαρτες σήμερα. Η
Περιφερειακή Ενότητα να εξασφαλίσει πόρους, που σήμερα διατίθενται για ενοίκια, προς
άλλες παραγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες και οι πολίτες καλύτερες υπηρεσίες."

2/2

