
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/1-3-2012
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 1η  του μήνα 

Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  ύστερα  από  την  αριθ.πρωτ.18024/762/28-2-2012  Πρόσκληση  του 
Προέδρου της, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στα προγράμματα TOΠ-EΚO.
2. Αίτημα των εργαζόμενων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασίλειος Παπαχρήστου
2. Ιωάννης Ευθυμίου
3. Γεώργιος Παπατσίμπας
4. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
5. Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης
6. Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση
7. Δήμητρα Αναγνώστου
8. Στέφανος Ζούμπας
9. Βασίλειος Ζιώβας
10. Νικόλαος Ζήκος
11. Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης (αν.)
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με  αριθ.πρωτ.οικ.12199/1168 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής:

- Ο κ. Αριστοτέλης Σταγκίκας, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». 

- Εκπρόσωποι των εργαζομένων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Ο Πρόεδρος 
Οδυσσέας Πότσης 

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΘΕΜΑ 1  ο  

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στα προγράμματα TOΠ-EΚO.
Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 
112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 2/1/1-3-2012)

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες 
Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013, σύμφωνα με το Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), ως εξής:

- Για την Π.Ε. Άρτας: 
Α)Τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργοδυναμική συνέργεια» με 
αντικείμενο  την  υλοποίηση  του  έργου  «Τοπικές  Δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες  
ομάδες» της  Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  ευπαθών 
ομάδων  του  πληθυσμού»  του  Θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας  4:  «Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του 
ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013». 
Αναλυτικά, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα αποτελείται από τους εξής φορείς: 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ) 
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε
Κεντρο Επαγγελματικης Καταρτισης KΕΚ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ
ΜΚΟ EGUAL SOSIALITY  - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
Β)Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σύμφωνα με τους όρους της 
2.1507/οικ. 4.60/23-01-2012 και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’).
Γ)Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Σύμπραξης και  
τη  δέσμευση  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας  και  έγκρισης  του Εγχειριδίου Διαδικασιών(σύμφωνα με  της 
απαιτήσεις  της  επάρκειας  διαδικασιών)  μετά  τη  συγκρότηση  σε  σώμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Δ)Την αποδοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ότι ο συντονιστής της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης  «Εργοδυναμική συνέργεια» ο οποίος  και  θα υποβάλλει  την  πρόταση είναι  η  Αναπτυξιακή Νοτίου 
Ηπείρου- Αμβρακικού Αναπτυξιακή Α.Ε.. ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.. ΟΤΑ).  
Ε)Την  παροχή  εξουσιοδότησης  προς  το  νόμιμο  εκπρόσωπό  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας  και 
Αντιπεριφερειάρχη   κο  Ψαθά  Βασίλειο,  για  να   υπογράψει  την  έγγραφη  συμφωνία  για  τη  σύσταση  της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Εργοδυναμική συνέργεια» και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί για τη 
σύσταση της Σύμπραξης ως Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 
216Α).
ΣΤ)Τον  ορισμό  του  κου   Τσεκούρα  Κωνσταντίνου  ως  εκπρόσωπου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας  στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και του κου Μιχάλη Νικολάου ως αναπληρωματικό 
μέλος, καθώς και αντικλήτου για την παραλαβή και παράδοση οποιονδήποτε εγγράφων.

- Για  την  Π.Ε.  Θεσπρωτίας  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  με  αριθ.2/12/13-2-2012  απόφαση  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
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- Για την Π.Ε. Ιωαννίνων:
Α)Τη  συμμετοχή  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων  στις  Αναπτυξιακές  Συμπράξεις  με  αντικείμενο  την 
υλοποίηση του έργου «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων»  στο  πλαίσιο  της  δράσης  3:  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες»  της  
Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  ευπαθών ομάδων  του 
πληθυσμού»  του  Θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας  4:  «Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007-2013». 
Β)Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σύμφωνα με τους όρους 
της 2.1507/οικ. 4.60/23-01-2012 και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’).
Γ)Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Συμπράξεων 
και τη δέσμευση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών(σύμφωνα με 
της  απαιτήσεις  της  επάρκειας  διαδικασιών)  μετά  τη  συγκρότηση σε  σώμα  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των 
Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

- Για την Π.Ε. Πρέβεζας:
Α)Τη  συμμετοχή  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  στην  Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  «Προσαρμό-Ζω»  με 
αντικείμενο  την  υλοποίηση  του  έργου  «Τοπικές  Δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 
ομάδες» της  Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  ευπαθών 
ομάδων  του  πληθυσμού»  του  Θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας  4:  «Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του 
ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013». 
Αναλυτικά, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα αποτελείται από τους εξής φορείς :
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Ν. Πρέβεζας”- Κ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε. ΟΤΑ.
Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού (αναπτυξιακή α.ε. Ο.Τ.Α.)
Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πρέβεζας.
Β)Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σύμφωνα με τους όρους 
της 2.1507/οικ. 4.60/23-01-2012 και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 (ΦΕΚ 16 τεύχος Β’).
Γ)Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Σύμπραξης και  
τη δέσμευση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών(σύμφωνα με της 
απαιτήσεις  της  επάρκειας  διαδικασιών)  μετά  τη  συγκρότηση  σε  σώμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Δ)Την  παροχή  εξουσιοδότησης  προς  το  νόμιμο  εκπρόσωπό  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  και 
Αντιπεριφερειάρχη   κο  Στράτο  Ιωάννου,  για  να   υπογράψει  την  έγγραφη  συμφωνία  για  τη  σύσταση  της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προσαρμό-Ζω» και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί για τη σύσταση 
της Σύμπραξης ως Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216Α) .
Ε)Τον ορισμό του κου Ευθυμίου Ιωάννη ως εκπρόσωπου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και του κου Κατσαμώρη Βασίλειου ως αναπληρωματικό μέλος,  
καθώς και αντικλήτου για την παραλαβή και παράδοση οποιονδήποτε εγγράφων.
Μειοψηφούν:
1. Ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ηπείρου», ο οποίος ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά ότι: «Η 
Λαϊκή  Συσπείρωση  Ηπείρου  είναι  αντίθετη,  διότι  τα  συγκεκριμένα  προγράμματα  στοχεύουν  στην  εξαγορά 
συνειδήσεων και δεν λύνουν το πρόβλημα της απασχόλησης».
2. Ο εκπρόσωπος της «Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο», ο οποίος ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά 
ότι: «Όλα αυτά τα προγράμματα της ΕΕ έρχονται με ανταποδοτικό τρόπο. Δίνουν χρήματα για συγκεκριμένους 
σκοπούς  και  είναι  αδύνατο  να  τα  χρησιμοποιήσουμε  με  τον  τρόπο  που  έχει  ανάγκη  ο  τόπος.  Όλες  αυτές  οι 
υποχωρήσεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα μην τυχόν και χάσουμε κανένα ευρώ που μας στέλνουν είναι 
που μας έχουν οδηγήσει σήμερα μέχρι εδώ, είναι αυτές που μας έχουν καταστρέψει. Προσπαθούν με τον τρόπο 
αυτό να επιβάλουν την πολιτική της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο. Προγράμματα που τρέχουν με ανταποδοτικά κριτήρια,  
περιορίζουν τη δυνατότητά μας να διαχειριστούμε με το βέλτιστο τρόπο τα χρήματα αυτά. Σε αυτά τα πλαίσια 
εντάσσεται και αυτό το πρόγραμμα. Πρόκειται για 3.200.000€ από τα οποία οι άνεργοι παίρνουν ένα πενιχρό ποσό 
των 300-400€ ο καθένας. Τα υπόλοιπα πάνε στις επιχειρήσεις. Με αυτά παίζουν και τα προεκλογικά ρουσφέτια  
τους τα κόμματα. Ταυτόχρονα κοροϊδεύουν τους ανέργους μαθαίνοντάς τους πώς να ανοίγουν και να λειτουργούν 
επιχειρήσεις. Μα με τι χρήματα να ανοίξουν επιχείρηση. Παράλληλα πρέπει να δούμε και τα κριτήρια με τα οποία 
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μπαίνει  κόσμος  σε  αυτά  τα  προγράμματα.  Υπάρχουν  άνθρωποι  οι  οποίοι  συμμετέχουν  σε  3  και  4  τέτοια 
προγράμματα και πληρώνονται από αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και ένα όχι. Να το γυρίσουμε πίσω και 
να ζητήσουμε τα χρήματα προκειμένου να τα διαχειριστούμε προς αυτό το σκοπό, όπως θεωρούμε καλύτερα και 
όχι όπως μας υποδεικνύει η ΕΕ.». 
......................................................................................……..………...……...................................................................
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ΘΕΜΑ 2  ο  

Αίτημα των εργαζόμενων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 
112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ.407/38/7-1-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» 
(ΦΕΚ 130Β’/9-2-2011)
5. Την με αριθ.5/16/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2011-2012
6. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 2/2/1-3-2012)

Μετά από αίτημα των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Ζήκου, Ζιώβα, Ευθυμίου και Ζηκίδου-Ντάσση για το 
θέμα των εργαζόμενων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», αποφασίστηκε όπως διερευνηθούν από 
την  διαπαραταξιακή  επιτροπή  που  είχε  οριστεί  για  το  θέμα  με  την  με  αριθ.3/8/7-2-2011  απόφαση  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους εργαζόμενούς 
της. 

Οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ζήκος  και  Ζιώβας  ανέφεραν  ότι  η  συγκεκριμένη  επιτροπή  ουδέποτε 
συνεδρίασε, ούτε ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις  
ενέργειές της. 
......................................................................................……..………...……...................................................................
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