
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/8-10-2013
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 8η 

του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, 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.1/3/6-1-2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  αποτελούμενη  από  τα 
παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, περιφερειακούς συμβούλους:

Τακτικά
1. Ιωάννης Γιαννακάκης
2. Οδυσσέας Πότσης
3. Ιωάννης Ευθυμίου
4. Μιχαήλ Σπυρέλης
5. Γεώργιος Παπατσίμπας
6. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
7. Μαρία Τσουλάκη
8. Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης 
9. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης
10. Στέφανος Ζούμπας
11. Δήμητρα Αναγνώστου
12. Κωνσταντίνος Αρβανίτης
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Νικόλαος Ζήκος

Αναπληρωματικά
1. Νικόλαος Ανατολιωτάκης
2. Αντώνιος Γαλάνης
3. Δημήτριος Δημάκος
4. Διονύσιος Δίβαρης
5. Βασίλειος Κατσαμώρης
6. Χρήστος Κύρκος
7. Κωνσταντίνος Ντέτσικας
8. Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης
9. Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση
10. Αθηνά Ιωάννου
11. Κων/νος Μπόβολος
12. Κωνσταντίνος Φώτης
13. Κωνσταντίνος Κωτσαντής
14. Ιωάννης Παπαδημητρίου

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη της επιτροπής με την με αριθ.πρωτ.96509/3765/4-
10-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής 
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
2. Δωρεάν φοίτηση άπορων μαθητών σε φροντιστήρια.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, με βάση την παραπάνω πρόσκληση 
του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (www.php.gov.gr).

Επίσης,  τη  συνεδρίαση  κλήθηκε  να  παρακολουθήσει  ως  παρατηρήτρια  και  η  κ.  Αικατερίνη 
Αντωνίου, μέλος της γραμματείας της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Νικόλαος Κάτσιος.
Β. Τα μέλη: 
1. Ιωάννης Γιαννακάκης
2. Οδυσσέας Πότσης
3. Ιωάννης Ευθυμίου
4. Μιχαήλ Σπυρέλης
5. Γεώργιος Παπατσίμπας
6. Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
7. Μαρία Τσουλάκη
8. Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης 
9. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης
10. Στέφανος Ζούμπας
11. Δήμητρα Αναγνώστου
12. Κωνσταντίνος Αρβανίτης
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Νικόλαος Ζήκος
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.12199/1168 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας 
Ηπείρου κ. Γεωργία Καραγιώτη.

Διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
Σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  έγινε  ενημέρωση  και  επικυρώθηκαν  τα  πρακτικά  της 

προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις  18-6-2013.
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ΘΕΜΑ 1  ο      

Δωρεάν φοίτηση άπορων μαθητών σε φροντιστήρια
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.1/3/6-1-2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  περί  εκλογής  των 
μελών της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2013-2014
5. Την  με  αριθ.21430/1757/6-3-2013  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και  ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 130/9-2-2011 Τ.Β’)
6. Την από 4-10-2013 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολάου Κάτσιου (συνημμένη με αριθ.πρωτ. 
96509/3765/4-10-2013 στο φάκελο των εισερχομένων) και σύμφωνα με την οποία: «Τη σχολική χρονιά 
2012-2013, με απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, υλοποιήθηκε 
για πρώτη φορά το πρόγραμμα δωρεάν φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε  στη 
συμβολή  των  Συλλόγων  Εκπαιδευτικών  Φροντιστών  και  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  οι  οποίοι 
αφιλοκερδώς δέχθηκαν να παρακολουθούν μαθήματα στα φροντιστήριά τους παιδιά που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικά  και  οικονομικά  προβλήματα.  Η διαδικασία  ένταξης  των μαθητών  έγινε  από επιτροπή που 
συγκροτήθηκε  για το λόγο αυτό από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωνικών, της 
Ιεράς  Μητροπόλεως,  του  Συλλόγου  Εκπαιδευτικών  Φροντιστών  και  του  Συλλόγου  Κέντρων  Ξένων 
Γλωσσών. Στο περσινό εγχείρημα εντάχθηκαν με διακριτικότητα και εχεμύθεια σε φροντιστήρια των Π.Ε 
Ιωαννίνων  και  Θεσπρωτίας  εκατό  (100)  μαθητές,  αριθμός  που  αποδεικνύει  και  τη  δυναμική  του 
κοινωνικού προγράμματος.  Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους,  οι  σύλλογοι φροντιστών και  οι 
εμπλεκόμενοι  φορείς   πρότειναν   την  επανάληψη  της  εν  λόγω  διαδικασίας  αφού  οι  συνέπειες  της 
οικονομικής κρίσης εξακολουθούν να πλήττουν ιδιαίτερα τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Αναμφιβόλως 
πρώτος στόχος μας πρέπει να είναι η κάλυψη όλων των αναγκών των μαθητών από το Δημόσιο Σχολείο.  
Σε αυτή όμως τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε οφείλουμε να δείξουμε έμπρακτα την ευαισθησία και  
την κοινωνική μας αλληλεγγύη σε κάθε μαθητή που έχει θέληση για μόρφωση και που αγωνίζεται κάτω 
από  αντίξοες  συνθήκες   για  ένα  καλύτερο  μέλλον.  Ας  σταθούμε  λοιπόν  αρωγοί  στη  συνέχιση  του 
προγράμματος  δωρεάν  μαθησιακής  υποστήριξης  που  αποσκοπεί  στην  πρόοδο  των  παιδιών  που 
αντιμετωπίζουν  ιδιαίτερες  δυσκολίες,  στη  στήριξη  των  οικογενειών  τους   και   στη  διατήρηση  της 
κοινωνικής μας συνοχής».
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 2/4/8-10-2013)

1. Την  ένταξη  άπορων  μαθητών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  σε  τμήματα  φροντιστηρίων  Μέσης 
Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών χωρίς δίδακτρα. Η συμμετοχή των φροντιστηρίων στη 
συγκεκριμένη  ενέργεια  θα  είναι  εθελοντική.  Η  επιλογή  των  μαθητών  θα  γίνει  με  τρόπο  που  θα 
διασφαλίζει τον απόρρητο και διαυγή χαρακτήρα του προγράμματος, γι’ αυτό και δε θα γίνει δημόσια  
πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  αλλά  υπόδειξη  από  τους  αρμόδιους  φορείς  (Κοινωνικές 
Υπηρεσίες, Δήμους, Ι. Μητρόπολη, Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων κ.λ.π.).
2. Τη συγκρότηση στην έδρα κάθε Π.Ε. επιτροπών επιλογής των μαθητών που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα,  αποτελούμενη  από  εκπροσώπους  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου,  του  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  Ιωαννίνων,  του  Συλλόγου  Εκπαιδευτικών  Φροντιστών  Νομού 
Ιωαννίνων, του Συλλόγου Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ιωαννίνων και της Ι. Μητρόπολης Ιωαννίνων. 
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν όταν υπάρξει ανάγκη και εκπρόσωποι των περιφερειακών Δήμων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. Η επιτροπή θα συγκροτηθεί με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Ηπείρου.

Μειοψήφησε  ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Ζιώβας,  εκπρόσωπος  της  παράταξης  «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου»,  ο  οποίος  ζήτησε να καταγραφεί  στο πρακτικό ότι:  «H πρόταση της  "Λαϊκής 
Συσπείρωσης Ηπείρου" είναι ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί εντός  του σχολείου, στα 
πλαίσια  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  με  το  δυνάμωμα  της  ενισχυτικής  διδασκαλίας.  Ρόλο  και 
παρακολούθηση της όλης διαδικασίας να έχουν οι ΕΛΜΕ. Η προτεινόμενη λύση, δηλαδή να γίνονται σε 
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απόρους  μαθητές  μαθήματα  σε  ιδιωτικά  φροντιστήρια  οδηγεί:  α)  Στην  αποδοχή,  εκ  μέρους  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, της παραπαιδείας αλλά και β) Στην αποδοχή της συνεχιζόμενης οικονομικής 
εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων και κατά συνέπεια στην αποδοχή της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής 
πολιτικής, που δημιουργεί...άπορους μαθητές».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Νικόλαος Κάτσιος

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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