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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ. 8/25-7-2018    Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Θπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  
είκοςι πζντε (25) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 97590/3114/17-7-2018 
(Ορκι Επανάλθψθ) Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      3. Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 6.Λάμπρου 
Αλκιβιάδθσ 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.Πότςθσ Οδυςςεφσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα) 
12.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 13.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 14.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 
23.Ντάλλασ Ιωάννθσ 24.Κωνισ Δθμιτριοσ 25.Ζάψασ Γεϊργιοσ 26.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 27.Ζάκασ Γεϊργιοσ 28.Τςουμάνθ Όλγα 
(Όλυ) 29.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 30.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 31.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ 
34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1. Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ.  
2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 4.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ)  7.Μποφμπα Βαςιλικι 8.Μπαςιοφκασ 
Κωνςταντίνοσ 9.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Εκτόσ  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
 
            Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ 

Θζμα  1
ο 

======== 

Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ «ΘΠΕΙΡΟ Α.Ε.»  ςτθν ςυςτακείςα  μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου και τθσ  ΕΛΕΠΑΠ-παράρτθμα Ιωαννίνων, Αςτικι 

μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία (ΑΜΚΕ)  με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΗΩΘ», για τθ διαχείριςθ τθσ τζγθσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ (ΤΔ) ςτα 

Ιωάννινα 

 
 

Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Θπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 194 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Θπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  
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4. Σθν αρικμ. 5/29/11-7-2016 απόφαςι του,  με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι  τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ςτθν υπό ςφςταςθ  Αςτικι μθ 

Κερδοςκοπικι Εταιρεία  (ΑΜΚΕ) με τθν ΕΛΕΠΑΠ-παράρτθμα Ιωαννίνων, θ οποία κα ζχει τθν αρμοδιότθτα λειτουργίασ (ωσ φορζασ)  

υλοποίθςθσ για τθ διοίκθςθ και λειτουργία τθσ τζγθσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ (.Τ.Δ.) τθσ ΕΛΕΠΑΠ, ςτα Ιωάννινα, για τθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν όλθσ τθσ Περιφζρειασ. 

5. Σθν από 20/7/2018 επί του κζματοσ ειςιγθςθ του Θεματικοφ Αντιπεριφερειάρχθ Θπείρου κου Ντζτςικα Κων/νου , όπωσ κατατζκθκε ςτο 

υμβοφλιο (ςυνθμμζνα με α/α: 45  ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..),ςτθν οποία διαλαμβάνονται 

τα κάτωκι:  

«ΕΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΣΟΤ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. ΝΣΕΣΙΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

Μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και του μθ κερδοςκοπικοφ ςωματείου με τθν επωνυμία «Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ και Αποκατάςταςθσ 

Αναπιρων Προςϊπων» (ΕΛΕΠΑΠ) - Παράρτθμα Ιωαννίνων ςυςτάκθκε τθν 1.9.2016 αςτικι εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν 

επωνυμία «τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗ» και καταχωρικθκε ςτο 

Βιβλίο Εταιρικϊν του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αρικμό 14/2016. Η ζδρα τθσ εταιρείασ είναι θ ζδρα τθσ ΕΛΕΠΑΠ ςτθ Νεοκαιςάρεια Ιωαννίνων 

και θ διάρκειά τθσ είναι για αόριςτο χρόνο. 

Μεταξφ των άλλων ςκοπϊν τθσ εταιρείασ είναι θ υποςτιριξθ των ΑΜΕΑ και των οικογενειϊν τουσ, θ προϊκθςθ και θ προάςπιςθ των 

ςυμφερόντων τουσ, θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και αποκατάςταςι τουσ, θ προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν και πρακτικϊν ενάντια ςτισ πάςθσ 

φφςεωσ διακρίςεισ, θ ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και τθσ ιςότιμθσ και αξιοπρεποφσ διαβίωςισ τουσ ςτο κοινωνικό περιβάλλον 

κλπ. 

Για τθν υλοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ θ εταιρεία μπορεί να ιδρφει και να οργανϊνει δομζσ ςτζγαςθσ, κακϊσ και δομζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

και δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Επίςθσ μπορεί να ιδρφει και να λειτουργεί ωσ φορζασ τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ (ΤΔ) ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο και ςτον κανονιςμό λειτουργίασ των ΤΔ. Σο εταιρικό κεφάλαιο αποφαςίςτθκε και ανζρχεται 

ςτο ποςό των δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000,00€) και ο κάκε εταίροσ ςυμμετζχει με ποςοςτό 50%. 

τθν πορεία διαπιςτϊκθκε ότι θ Περιφζρεια Ηπείρου δεν είχε δικαίωμα να ςυμμετάςχει ςε ςφςταςθ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα, επειδι ςφμφωνα με το άρκρο 196 του Ν. 3852/10 θ ςφςταςθ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα από Περιφζρειεσ ι 

άλλουσ φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ επιτρζπεται μόνον εφόςον τοφτο προβλζπεται ρθτά από ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ ι από το 

κανονιςτικό πλαίςιο εκνικϊν ι κοινοτικϊν προγραμμάτων και με τθν προχπόκεςθ τθσ ςυμβατότθτασ τθσ δράςθσ αυτϊν με τισ εκνικζσ πολιτικζσ 

και τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, εφόςον αφοροφν εδαφικι ςυνεργαςία. Κατ' εξαίρεςθ, οι Περιφζρειεσ δφνανται να ςυμμετζχουν, μετά 

από απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ αςτικζσ εταιρείεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που εδρεφουν εντόσ 

των ορίων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και ζχουν ωσ ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που αφοροφν ςτθ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και 

κζματα πρόλθψθσ αυτϊν. 

Για το λόγο προτάκθκε από τθν ΕΛΕΠΑΠ, θ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε. - Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΣΑ», με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟ 

Α.Ε.», επειδι είναι θ αναπτυξιακι εταιρεία τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, να ςυμμετάςχει ςτθν αςτικι εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν 

επωνυμία «τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗ» ωσ εταίροσ, λαμβάνοντασ 

το ποςοςτό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν εταιρικι ςφνκεςθ. 

φμφωνα με το άρκρο 194 του Ν. 3852/10 οι αναπτυξιακζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε άλλεσ επιχειριςεισ για τθν 

προϊκθςθ των αναπτυξιακϊν ςκοπϊν τθσ Περιφζρειασ. Προσ τοφτο το Δ.. τθσ «ΗΠΕΙΡΟ Α.Ε.», ςτθν υπ'αρικμ. 410/18.7.2017 ςυνεδρίαςι του, 

αποφάςιςε τθν ςυμμετοχι ςτθν εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Αςτικι μθ 

Κερδοςκοπικι Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗ», λαμβάνοντασ το ποςοςτό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν εταιρικι ςφνκεςθ. Για το 

λόγο αυτό, απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου.» 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ 

7. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 8/45/25-7-2018) 

Εγκρίνει τθ ςυμμετοχι τθσ αναπτυξιακισ εταιρείασ τθσ Περιφζρειασ  Θπείρου,  ιτοι «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ  ΘΠΕΙΡΟΤ Α.Ε. - Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ 

Εταιρεία ΟΣΑ», με διακριτικό τίτλο «ΘΠΕΙΡΟ Α.Ε.» ςτθν Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία με τθν επωνυμία «τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ 

Διαβίωςθσ Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΗΩΘ» ωσ εταίροσ, λαμβάνοντασ το ποςοςτό τθσ Περιφζρειασ 

Θπείρου ςτθν εταιρικι ςφνκεςθ, ςφμφωνα με τα όςα  διαλαμβάνονται ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ. 5), 

 

 

θμειϊνεται ότι:  

1. Από μζλθ τθσ παράταξθσ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», θ οποία ψιφιςε κετικά επί του κζματοσ, ζγιναν παρατθριςεισ για τθν ευκφνθ 

που πρζπει να ζχει θ Περιφερειακι Αρχι και για το Πρόγραμμα πουδϊν, το οποίο κα πρζπει να είναι επαρκζσ και προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ εξαςφάλιςθσ εφοδίων με προοπτικι τθν απαςχόλθςθ. Και προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα πρζπει να ενθμερωκοφν 

και να πειςκοφν και οι γονείσ των παιδιϊν 

2. Η παράταξθ  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», ψιφιςε κετικά, παρϋότι ςτθν πρϊτθ ςυηιτθςθ είχαν εκφράςει 

προβλθματιςμοφσ και επιφυλάξεισ – ζχοντασ και εκείνοι τθν άποψθ ότι όλεσ οι δομζσ υποςτιριξθσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 

πρζπει να είναι ευκφνθ και ςτθν ευκφνθ του κράτουσ- αλλά, παρατθρϊντασ τθν εξζλιξθ, ςυναίνεςαν ςτο να προχωριςει όπωσ 

προτάκθκε.  

 

 

Μειοψθφεί θ  παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε «λευκό», ζχοντασ τθ βαςικι άποψθ ότι θ όποια πρόνοια και για 

τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά ςτθν ευκφνθ του κράτουσ και μάλιςτα,  οι όποιεσ χρθματοδοτιςεισ  ςχετίηονται ι 

απαιτοφνται γιϋαυτά, να χορθγοφνται με απόλυτθ προτεραιότθτα. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
Θ Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
                                                                                        Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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