
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/29-11-2012
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 29η  του μήνα 

Νοεμβρίου  του  έτους  2012,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13.00,  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.104968/4021/27-11-2012 
Πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
2. Εορτασμός παγκόσμιας μέρας εθελοντισμού (5-12-2012).
3. Κοινή διαπεριφερειακή σύσκεψη Περιφερειών Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Δημιουργία δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης.
Β. Τα μέλη: 

- Μαρία Τσουλάκη

- Βασίλειος Παπαχρήστου

- Ιωάννης Ευθυμίου

- Γεώργιος Παπατσίμπας

- Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης

- Κων/νος Μπόβολος

- Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση

- Βασίλειος Ζιώβας

- Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης (αν.)
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με  αριθ.πρωτ.οικ.12199/1168 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής:
1. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Καραμπίνας
2. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Παντελής Κολόκας
3. Ο Γενικός Δ/ντης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ιωάννης Νικόπουλος
4. Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου κ. Γεωργία Καραγιώτη
5. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού κ. Σπυρίδων 
Δρούγκας
6. Ο κ. Σ. Σπυριδάκης, Πρόεδρος του Παραρτήματος Ηπείρου της Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών 
Ατόμων
7. Ο κ. Β. Αγόρος, εκπρόσωπος της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου
8. Ο κ. Δ. Ζώης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στις Δομές Ψυχιατρικής Αποκατάστασης & 
Απεξάρτησης Ηπείρου
9. Η κ. Ι. Καραπατάκη, Πρόεδρος της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου
10. Εκπρόσωποι των εργαζομένων σε δομές ψυχικής υγείας

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  25-10-2012.
Στη  συνέχεια,  μετά  από σχετική  πρόταση του  Προέδρου  της  Επιτροπής,  αποφασίστηκε  ομόφωνα και  η 

ένταξη εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος: 
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις περικοπές δαπανών στις δομές ψυχικής υγείας.
Το 4ο θέμα: «Δημιουργία δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ9-6Ε8



Βασιλική Μπάρκα

ΘΕΜΑ 1  ο      

(Εκτός ημερήσιας διάταξης) 
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις περικοπές δαπανών στις δομές ψυχικής υγείας

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. Την επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων στις Δομές Ψυχιατρικής Αποκατάστασης & Απεξάρτησης Ηπείρου
7. Την επιστολή των εργαζομένων στη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα» 
8. Την προφορική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση
9. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/24/29-11-2012)

1. Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, σχετικά με τις περικοπές δαπανών στις δομές ψυχικής υγείας:
«Με το παρόν ψήφισμα σας γνωρίζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στις περικοπές του Υπουργείου Υγείας, στο  
πλαίσιο των γενικότερων περικοπών, ειδικά στα κονδύλια που αφορούν την ψυχοκινητική αποκατάσταση και 
αιτούμαστε,  έχοντας  πλήρη  επίγνωση  της  οικονομικής  κατάστασης  της  Χώρας  την  αύξηση  της 
χρηματοδότησης ειδικά για την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων 
ποσών από τον προϋπολογισμό του 2012.
Επειδή στην  Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία  διατηρεί το θλιβερό προβάδισμα της φτωχότερης Περιφέρειας  της 
Χώρας  με υψηλή ανεργία και γεωγραφικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες, τα περιστατικά ψυχικών διαταραχών 
έχουν αυξηθεί  δραματικά με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα.
Επειδή η δράση όλων των δομών ψυχοκινητικής αποκατάστασης στην Περιφέρεια Ηπείρου κρίνεται άριστη,  
τόσο σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και με την  ορθολογική λειτουργία τους, εφόσον βρίσκονται 
σε  πλήρη  αναλογία  με  τον  πληθυσμό  της  Περιφέρειας  (λειτουργούν  αυτή  τη  στιγμή  μόνο  9  δομές  
ψυχοκοινωνικής   αποκατάστασης   καθώς  και  η  Στέγη  Αυτιστικών  Ατόμων  «ΕΛΕΝΗ  ΓΥΡΑ»),  μη 
δημιουργώντας έτσι δυσανάλογη δαπάνη για το Ελληνικό Κράτος ( Κόστος – Όφελος).
Επειδή  δεδομένων  των  ιδιαιτεροτήτων  της  περιοχής,  σε  συνδυασμό  με  τη  γενικότερη  οικονομική  και 
ανθρωπιστική κρίση της Χώρας, οποιαδήποτε περικοπή στις δομές αυτές θα σημάνει ουσιαστικά το κλείσιμό 
τους, άλλως την πλήρη αδυναμία τους να λειτουργήσουν ομαλά και κατά τρόπο ευδόκιμο, ούτως ώστε να 
παρέχονται  αξιοπρεπείς  και  αποτελεσματικές  παροχές  στους  εξυπηρετούμενους  συνανθρώπους  μας  που 
πάσχουν από ψυχικές ασθένειες, δημιουργώντας μια νέα Λέρο ή Καιάδα. 
Επειδή όλοι  οι  εξυπηρετούμενοι  από τις  δομές  αυτές,  που είναι  οι  πιο ευαίσθητες  κοινωνικές  ομάδες  του 
πληθυσμού, καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός από το πρόβλημά τους και την ανασφάλεια και ταραχή που 
προκαλεί η επιχειρούμενη μείωση των κονδυλίων, επιτείνοντας το πρόβλημα.
Επειδή οι  προσπάθειες του προσωπικού των δομών αυτών σε μια δύσβατη περιφέρεια, μετακινούμενοι πολλές  
φορές με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους συνανθρώπους 
τους, θα αποδυναμωθούν από την ίδια την Πολιτεία, αν  συνεχιστούν οι βάρβαρες και ατελέσφορες περικοπές.  
Επειδή οι ταυτόχρονες και παράλληλες περικοπές στο σύνολο των Κοινωνικών και Προνοιακών Δομών της 
Χώρας θα αυξήσουν με μαθηματική ακρίβεια και τις ψυχικές ασθένειες. 
Επειδή κράτος χωρίς αποτελεσματική και ουσιαστική κοινωνική πρόνοια είναι  κράτος όχι μόνο οικονομικά 
χρεοκοπημένο, αλλά ολότελα απαξιωμένο.

ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ9-6Ε8



Για όλους αυτούς τους λόγους:
Σας δηλώνουμε την απόλυτη αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε περικοπή στον τομέα της ψυχοκινητικής υγείας 
στην Περιφέρεια Ηπείρου. 
2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί:

- Στο Υπουργείο Υγείας (υπόψη της Υφυπουργού κ. Φωτεινής Σκοπούλη).

- Στο Σωματείο Εργαζομένων στις Δομές Ψυχιατρικής Αποκατάστασης & Απεξάρτησης Ηπείρου.

- Στη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα»
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          Τα μέλη
                         Οδυσσέας Πότσης                                         
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ9-6Ε8



ΘΕΜΑ 2  ο      

Εορτασμός παγκόσμιας μέρας εθελοντισμού
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. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 10/25/29-11-2012)

Με  αφορμή  τον  εορτασμό  της  παγκόσμιας  ημέρας  εθελοντισμού  (5-12-2012),  να  διοργανωθούν  με 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου εκδηλώσεις απόδοσης επαίνων, αντιπροσωπευτικά, σε τομείς και δράσεις 
εθελοντικού χαρακτήρα στις έδρες των Π.Ε.

Για την κατάρτιση του προγράμματος  των εκδηλώσεων να συγκροτηθεί  με απόφαση του Προέδρου της 
Επιτροπής κ.  Οδυσσέα Πότση, διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούμενη από τον ίδιο και  δύο Περιφερειακούς  
Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής. 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Βασίλειος Παπαχρήστου, Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση και Κωνσταντίνος 
Μπόβολος ζήτησαν να καταγραφεί  στα πρακτικά το εξής: «Συμφωνούμε με τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας  
εθελοντισμού, θέτουμε όμως ενστάσεις ως προς τις βραβεύσεις ατόμων, γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος  
για αξιολόγηση και πιθανόν να υπάρξει αδικία απέναντι σε ανώνυμους εθελοντές».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ζιώβας μειοψήφησε.
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          Τα μέλη
                         Οδυσσέας Πότσης                                         
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΘΕΜΑ 3  ο      

Κοινή διαπεριφερειακή σύσκεψη Περιφερειών Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας
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. Την προφορική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 10/26/28-11-2012)

Την  ανταπόκριση  της  κοινής  σύσκεψης  των  Περιφερειών  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Ηπείρου,  που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στην οποία τέθηκαν οι βάσεις και προτάσεις για τομείς και δράσεις οι  
οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν σε θέματα επιχειρηματικότητας, τουρισμού και πολιτισμού, στα Ιωάννινα το  
Δεκέμβριο, ώστε στην συνάντηση της Ηπείρου να παρθούν αποφάσεις, για το πως θα δρομολογηθούν αυτές. 

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν ως παρατηρητές και εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ζιώβας μειοψήφισε.
......................................................................................……..………...……...................................................................

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
    
                              Ο Πρόεδρος                                          Τα μέλη
                         Οδυσσέας Πότσης                                         
    Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ9-6Ε8


