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ΠΑΤΡΑ, 26 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ. 130546/211
ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας κ. Μπονάνου Χαράλαμπου

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
2. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 30/25-05-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 130526/1193/19-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας κ. Μπονάνου Χαράλαμπου
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 30/25-05-2021 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας χρηματικής
επιχορήγησης αθλητικού σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την αγορά αμαξιδίων με
στόχο την προαγωγή του αθλήματος καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο στην Αχαΐα»
και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο
Στην Πατρα σημερα την 25/05/2021, ημερα Τριτη και ωρα 14.00΄ συνηλθε σε τακτικη
Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 131338/215/19-05-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
17. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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25. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
28. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
34. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
36. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
39. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
40. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
42. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
44. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
45. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
47. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
48. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
49. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών) και Σώζος
Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης,
ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος
και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αγγελοπούλου Γεωργία, Μολφέση Βασιλική και Τσούμα Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Σελίδα 3 από 7

ΑΔΑ: ΨΧ1Μ7Λ6-ΜΤ3

Αριθ.Αποφ. 30/2021
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Έγκριση αναγκαιότητας χρηματικής επιχορήγησης αθλητικού σωματείου
ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την αγορά αμαξιδίων με στόχο την προαγωγή του αθλήματος
καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο στην Αχαΐα» κι έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνο Χαράλαμπο, ως εισηγητή του θέματος, ο οποίος σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρωτ. 130526/1193/19-05-2021 γραπτή εισήγησή του, λέει τα εξής:
«Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:


Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση
αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163
και 174 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως ισχύει
 Την υπ΄αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής αρχής της ΠΔΕ
 Την υπ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-20 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
715/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 7-9-20 ) Περί «OρισμούΑντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας»
 Την αριθ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 (ΦΕΚ 4372/Β/5-10-20) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Το υπ’ αριθ. πρωτ 26/14-9-20 έγγραφο αίτημα του αθλητικού Σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ
 Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α)
 Το άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/2020) σε συνδυασμό με το αρ. 202 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄114)

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανάγονται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της
αθλητικής δραστηριότητας του πληθυσμού, με σκοπό τη διατήρηση, την ενίσχυση και την προβολή του
αθλητικού πνεύματος, την προαγωγή των ηθικών αξιών και της συλλογικής προσπάθειας των αθλητών
σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δυνατότητας του άρθρου 66 του Ν. 4735/2020 περί
χρηματικών επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων με σκοπό την προαγωγή του οικείου
αθλήματος, δυνατότητα η οποία δίδεται πλέον και τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, εφόσον έχει εγγραφεί η
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197) σε συνδυασμό με την υποπερίπτωση vi) τηςπερ. Α΄της παρ. 1 του
άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 66
του ν. 4735/2020. Η επιχορήγηση αθλητικών σωματείων με στόχο την προαγωγή του οικείου
αθλήματοςαποσκοπεί, περαιτέρω,στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του
ατόμου, ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει, με σαφή
προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής ασθενών και μη, και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού.
Προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί,μεταξύ των άλλων, και η προώθηση του
αθλητισμού σε ΑμεΑ (άτομα με κινητικές ή ψυχικές αναπηρίες),τόσο για την άρση των ανισοτήτων και
την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες, όσο και για την διασφάλιση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης και τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως η
διασφάλιση της ισότητας σε δυνατότητες άθλησης. Έτι περαιτέρω, η ΠΔΕ έχει υποχρέωση να προάγει
τον αθλητισμό, ιδίως ατόμων που έχουν κινητικές αναπηρίες με σκοπό την προαγωγή των αθλημάτων
στα οποία τα άτομα αυτά μετέχουν με στόχο την βελτίωση της υγείας και ευεξίας τους.
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Ο αθλητής με αναπηρία μαθαίνει να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να διεκδικεί , να επιμένει . Μαθαίνει να
ονειρεύεται προκρίσεις , νίκες …...Μαθαίνει να εμπιστεύεται τους προπονητές, τους διαιτητές , τους
κανόνες….. Μαθαίνει να συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους πέρα από την οικογένειά του
.Μαθαίνει την «ευγενή άμιλλα» . Τελικά γνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό , καταξιώνεται και διαπιστώνει
ότι είναι ικανότερος κατά πολύ από πολλούς άλλους αρτιμελείς συνανθρώπους του.
Η ενασχόληση με τον αθλητισμό στα άτομα με αναπηρία μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει στον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ζωή τους.
Συγκεκριμένα:
1. Η άσκηση ιδίως ως αγωνιστικός αθλητισμός επιδρά θετικά στην εκτίμηση του ίδιου του ατόμου.
Κατά συνέπεια η αυξημένη εκτίμηση οδηγεί σε αύξηση της αυτοεκτίμησης.
2. Βοηθά το άτομο στην αυτονομία , στην προσαρμογή του στην κοινωνία και στην αποδοχή από
αυτήν.
3. Του δίνει την ευκαιρία για διασκέδαση, ικανοποίηση , χαρά και αυτοεκπλήρωση. Βοηθά στην
πρόληψη ή μείωση της απομόνωσης.
4. Βελτιώνει την ψυχική τους υγεία και την εξωστρέφεια
5. Η άθληση βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων με κινητική αναπηρία, παρέχοντας
σημαντικά σωματικά οφέλη.
Στην Περιφέρειά μας το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ιδρύθηκε τον
Δεκέμβριο του 2012 από μία ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με αθλήματα προσαρμοσμένα σε
άτομα με κινητικές αναπηρίες.
Η έλλειψη αντίστοιχων φορέων στην Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, οδήγησε
στην ίδρυση ενός οργανισμού που έχει στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους
συνανθρώπους μας με αναπηρίες και να τους βοηθήσει μέσα από τη σωματική και πνευματική άσκηση
να αναδείξουν τις ικανότητές τους, να αγωνισθούν με άμιλλα και αλληλεγγύη με άλλους συναθλητές
τους, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να ενταχθούν μέσα
από υγιείς διαδικασίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.Σκοπός και σημαντικό καθήκον για το σωματείο,
είναι να ενημερώνει τους συνανθρώπους μας για την αναπηρία, την αυτόνομη διαβίωση και τον
αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις μέσα στην πόλη και
ενημερωτικές ημερίδες σε όλη την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
Το σωματείο έχει τη δυνατότητα να ιδρύει αθλητικά τμήματα για όλα τα Παραολυμπιακά και Ολυμπιακά
αθλήματα και αποτελεί μέλος της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΑΟΜΑμεΑ), της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) και της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Σόφτμπολ (ΕΟΣ).
Στο Α.Σ. ΑμεΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» αθλούνται και αγωνίζονται αθλητές στα παρακάτω αθλήματα:
 Αντισφαίριση με Αμαξίδιο (WheelchairTennis)
 Επιτραπέζια Αντισφαίριση (TableTennis)
 Κολύμβηση (Swimming)
 Τοξοβολία (Archery)
 Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο (WheelchairBasketball)
 Softball (Τμήμα Μη Αναπήρων Αθλητών)
Στο σωματείο αθλούνται συνολικά 16 αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων, 15 αθλητές και
αθλήτριες στο Τμήμα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο και 20 αθλητές στο Τμήμα Softball. Οι αθλητές
προέρχονται από την Πάτρα, το Αίγιο, τον Πύργο, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο και την Αθήνα.
Στο σωματείο απασχολούνται επίσης δύο προπονητές για τα τμήματα Κολύμβησης και
Καλαθοσφαίρισης οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Το σωματείο έχει αποκτήσει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το
Τμήμα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, ενώ βρίσκεται σε αντίστοιχη διαδικασία αναγνώρισης για τα
Τμήματα της Αντισφαίρισης με Αμαξίδιο, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Κολύμβησης.
Πέρα από τις αγωνιστικές του δραστηριότητες το σωματείο έχει πολύ σοβαρή κοινωνική δραστηριότητα
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες και δράσεις :
 Συνεργασία με την Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, για την ψυχολογική στήριξη και βοήθεια στην αποκατάσταση των
ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού:
Αθλητές του σωματείου σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής συμμετέχουν στην
αποκατάσταση των ασθενών μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις για τους
ασθενείς.
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Οι αθλητές συμμετέχουν επίσης σε ερευνητικά και μεταπτυχιακά προγράμματα που εκτελεί η κλινική
στα πλαίσια του εκπαιδευτικού της έργου.
 Συνεργασία με το Δήμο της Πάτρας αλλά και άλλους τοπικούς φορείς (πχ. Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών, Αθλητικά Σωματεία μη Αναπήρων κλπ.) σε δράσεις σχετικές με την αναπηρία
και τον αθλητισμό
Το σωματείο συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Δήμου Πάτρας, είτε ως εισηγητής σε θέματα που αφορούν
τις αρμοδιότητές του, είτε πραγματοποιώντας αγώνες επίδειξης για τα αθλήματα που καλλιεργεί.
Συμμετέχει επίσης σε εκπαιδευτικές δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών για νεαρούς
μαθητές, σχετικά με τη διαφορετικότητα και τον αθλητισμό, παρουσιάζοντας τα αθλήματα και
συζητώντας μαζί τους.
Τέλος πολύ συχνά πραγματοποιούνται αγώνες επίδειξης του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο
στα ημίχρονα αγώνων ή στα πλαίσια διοργανώσεων σχετικών με το μπάσκετ στη Δυτική Ελλάδα.
 Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Δυτικής Ελλάδας για τον αθλητισμό για άτομα με
αναπηρία και ενημέρωση-συζήτηση με τους μαθητές για θέματα σχετικά με την αναπηρία.
Το σωματείο σε τακτική βάση επισκέπτεται σχολεία όλων των βαθμίδων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια &
Ειδικά Σχολεία) και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρουσιάζει τα αθλήματα που
καλλιεργεί, με παρουσιάσεις από τους ίδιους τους αθλητές του σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι
διοργανώνονται αγώνες επίδειξης, στους οποίους εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, συμμετέχουν και οι
ίδιοι οι μαθητές. Στη συνέχεια ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την αναπηρία και τον αθλητισμό,
αλλά και την κοινωνία.
 Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με
Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού (5
Σεπτεμβρίου).
Το σωματείο πραγματοποιεί εκδηλώσεις στο κέντρο της Πάτρας σε συνεργασία με και με άλλους φορείς
(Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Θεατρική Σχολή ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας), στα πλαίσια των εορτασμών της 3ης
Δεκεμβρίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Με την ευκαιρία του εορτασμού γίνονται
δράσεις σχετικές με την αναπηρία για μικρούς και μεγάλους, ενώ στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών
έχουν γίνει ανοικτές για το κοινό συναυλίες στο κέντρο της Πάτρας.
Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, η Π.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με
τα οριζόμενα ως άνω με το άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 με το οποίο προβλέπεται επιχορήγηση
αθλητικών σωματείων για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων
μετακίνησης αθλητικών ομάδων, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στο να γίνουν φωτεινά
παραδείγματα τέτοιου είδους ατομικές και συλλογικές προσπάθειες αθλητών ΑμεΑ με την επιχορήγηση
του σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την αγορά δύο (2) αγωνιστικών αμαξιδίων τα οποία θα χρησιμοποιούνται
από τους αθλητές του σωματείου στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο
((WheelchairBasketball).
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγείται:
Την αναγκαιότητα επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ με το ποσό των 10.000 Ευρώ,
για την αγορά δύο αγωνιστικών αμαξιδίων, με σκοπό την προαγωγή του αθλήματος της
καλαθοσφαίρισης αθλητών με αμαξίδιο(WheelchairBasketball).
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
κ.Κοσίνας Χρήστος και κ. Μπράμος Παναγιώτης.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής
συζήτησης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με το
ποσό των 10.000,00 Ευρώ, για την αγορά δύο αγωνιστικών αμαξιδίων, με σκοπό την
προαγωγή

του

αθλήματος

(WheelchairBasketball),

όπως

της

καλαθοσφαίρισης

αναλυτικά

αναφέρεται

αθλητών
στην

με

αμαξίδιο

εισήγηση

του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνου Χαράλαμπου.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Σελίδα 7 από 7

ΑΔΑ: ΨΧ1Μ7Λ6-ΜΤ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
Email

: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
: Β. Μολφέση
: 2613 613537, 536
: 2613613538
: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 26 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ. 130546/211
ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας κ. Μπονάνου Χαράλαμπου

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
2. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 30/25-05-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 130526/1193/19-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας κ. Μπονάνου Χαράλαμπου
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 30/25-05-2021 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας χρηματικής
επιχορήγησης αθλητικού σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την αγορά αμαξιδίων με
στόχο την προαγωγή του αθλήματος καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο στην Αχαΐα»
και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο
Στην Πατρα σημερα την 25/05/2021, ημερα Τριτη και ωρα 14.00΄ συνηλθε σε τακτικη
Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 131338/215/19-05-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
17. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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25. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
28. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
34. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
36. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
39. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
40. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
42. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
44. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
45. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
47. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
48. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
49. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών) και Σώζος
Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης,
ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος
και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αγγελοπούλου Γεωργία, Μολφέση Βασιλική και Τσούμα Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 30/2021
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Έγκριση αναγκαιότητας χρηματικής επιχορήγησης αθλητικού σωματείου
ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την αγορά αμαξιδίων με στόχο την προαγωγή του αθλήματος
καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο στην Αχαΐα» κι έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνο Χαράλαμπο, ως εισηγητή του θέματος, ο οποίος σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρωτ. 130526/1193/19-05-2021 γραπτή εισήγησή του, λέει τα εξής:
«Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:


Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση
αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163
και 174 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως ισχύει
 Την υπ΄αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής αρχής της ΠΔΕ
 Την υπ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-20 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
715/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 7-9-20 ) Περί «OρισμούΑντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας»
 Την αριθ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 (ΦΕΚ 4372/Β/5-10-20) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Το υπ’ αριθ. πρωτ 26/14-9-20 έγγραφο αίτημα του αθλητικού Σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ
 Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α)
 Το άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/2020) σε συνδυασμό με το αρ. 202 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄114)

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανάγονται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της
αθλητικής δραστηριότητας του πληθυσμού, με σκοπό τη διατήρηση, την ενίσχυση και την προβολή του
αθλητικού πνεύματος, την προαγωγή των ηθικών αξιών και της συλλογικής προσπάθειας των αθλητών
σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δυνατότητας του άρθρου 66 του Ν. 4735/2020 περί
χρηματικών επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων με σκοπό την προαγωγή του οικείου
αθλήματος, δυνατότητα η οποία δίδεται πλέον και τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, εφόσον έχει εγγραφεί η
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197) σε συνδυασμό με την υποπερίπτωση vi) τηςπερ. Α΄της παρ. 1 του
άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 66
του ν. 4735/2020. Η επιχορήγηση αθλητικών σωματείων με στόχο την προαγωγή του οικείου
αθλήματοςαποσκοπεί, περαιτέρω,στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του
ατόμου, ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει, με σαφή
προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής ασθενών και μη, και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού.
Προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί,μεταξύ των άλλων, και η προώθηση του
αθλητισμού σε ΑμεΑ (άτομα με κινητικές ή ψυχικές αναπηρίες),τόσο για την άρση των ανισοτήτων και
την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες, όσο και για την διασφάλιση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης και τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως η
διασφάλιση της ισότητας σε δυνατότητες άθλησης. Έτι περαιτέρω, η ΠΔΕ έχει υποχρέωση να προάγει
τον αθλητισμό, ιδίως ατόμων που έχουν κινητικές αναπηρίες με σκοπό την προαγωγή των αθλημάτων
στα οποία τα άτομα αυτά μετέχουν με στόχο την βελτίωση της υγείας και ευεξίας τους.
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Ο αθλητής με αναπηρία μαθαίνει να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να διεκδικεί , να επιμένει . Μαθαίνει να
ονειρεύεται προκρίσεις , νίκες …...Μαθαίνει να εμπιστεύεται τους προπονητές, τους διαιτητές , τους
κανόνες….. Μαθαίνει να συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους πέρα από την οικογένειά του
.Μαθαίνει την «ευγενή άμιλλα» . Τελικά γνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό , καταξιώνεται και διαπιστώνει
ότι είναι ικανότερος κατά πολύ από πολλούς άλλους αρτιμελείς συνανθρώπους του.
Η ενασχόληση με τον αθλητισμό στα άτομα με αναπηρία μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει στον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ζωή τους.
Συγκεκριμένα:
1. Η άσκηση ιδίως ως αγωνιστικός αθλητισμός επιδρά θετικά στην εκτίμηση του ίδιου του ατόμου.
Κατά συνέπεια η αυξημένη εκτίμηση οδηγεί σε αύξηση της αυτοεκτίμησης.
2. Βοηθά το άτομο στην αυτονομία , στην προσαρμογή του στην κοινωνία και στην αποδοχή από
αυτήν.
3. Του δίνει την ευκαιρία για διασκέδαση, ικανοποίηση , χαρά και αυτοεκπλήρωση. Βοηθά στην
πρόληψη ή μείωση της απομόνωσης.
4. Βελτιώνει την ψυχική τους υγεία και την εξωστρέφεια
5. Η άθληση βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων με κινητική αναπηρία, παρέχοντας
σημαντικά σωματικά οφέλη.
Στην Περιφέρειά μας το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ιδρύθηκε τον
Δεκέμβριο του 2012 από μία ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με αθλήματα προσαρμοσμένα σε
άτομα με κινητικές αναπηρίες.
Η έλλειψη αντίστοιχων φορέων στην Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, οδήγησε
στην ίδρυση ενός οργανισμού που έχει στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους
συνανθρώπους μας με αναπηρίες και να τους βοηθήσει μέσα από τη σωματική και πνευματική άσκηση
να αναδείξουν τις ικανότητές τους, να αγωνισθούν με άμιλλα και αλληλεγγύη με άλλους συναθλητές
τους, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να ενταχθούν μέσα
από υγιείς διαδικασίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.Σκοπός και σημαντικό καθήκον για το σωματείο,
είναι να ενημερώνει τους συνανθρώπους μας για την αναπηρία, την αυτόνομη διαβίωση και τον
αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις μέσα στην πόλη και
ενημερωτικές ημερίδες σε όλη την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
Το σωματείο έχει τη δυνατότητα να ιδρύει αθλητικά τμήματα για όλα τα Παραολυμπιακά και Ολυμπιακά
αθλήματα και αποτελεί μέλος της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΑΟΜΑμεΑ), της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) και της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Σόφτμπολ (ΕΟΣ).
Στο Α.Σ. ΑμεΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» αθλούνται και αγωνίζονται αθλητές στα παρακάτω αθλήματα:
 Αντισφαίριση με Αμαξίδιο (WheelchairTennis)
 Επιτραπέζια Αντισφαίριση (TableTennis)
 Κολύμβηση (Swimming)
 Τοξοβολία (Archery)
 Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο (WheelchairBasketball)
 Softball (Τμήμα Μη Αναπήρων Αθλητών)
Στο σωματείο αθλούνται συνολικά 16 αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων, 15 αθλητές και
αθλήτριες στο Τμήμα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο και 20 αθλητές στο Τμήμα Softball. Οι αθλητές
προέρχονται από την Πάτρα, το Αίγιο, τον Πύργο, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο και την Αθήνα.
Στο σωματείο απασχολούνται επίσης δύο προπονητές για τα τμήματα Κολύμβησης και
Καλαθοσφαίρισης οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Το σωματείο έχει αποκτήσει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το
Τμήμα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, ενώ βρίσκεται σε αντίστοιχη διαδικασία αναγνώρισης για τα
Τμήματα της Αντισφαίρισης με Αμαξίδιο, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Κολύμβησης.
Πέρα από τις αγωνιστικές του δραστηριότητες το σωματείο έχει πολύ σοβαρή κοινωνική δραστηριότητα
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες και δράσεις :
 Συνεργασία με την Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, για την ψυχολογική στήριξη και βοήθεια στην αποκατάσταση των
ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού:
Αθλητές του σωματείου σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής συμμετέχουν στην
αποκατάσταση των ασθενών μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις για τους
ασθενείς.
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Οι αθλητές συμμετέχουν επίσης σε ερευνητικά και μεταπτυχιακά προγράμματα που εκτελεί η κλινική
στα πλαίσια του εκπαιδευτικού της έργου.
 Συνεργασία με το Δήμο της Πάτρας αλλά και άλλους τοπικούς φορείς (πχ. Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών, Αθλητικά Σωματεία μη Αναπήρων κλπ.) σε δράσεις σχετικές με την αναπηρία
και τον αθλητισμό
Το σωματείο συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Δήμου Πάτρας, είτε ως εισηγητής σε θέματα που αφορούν
τις αρμοδιότητές του, είτε πραγματοποιώντας αγώνες επίδειξης για τα αθλήματα που καλλιεργεί.
Συμμετέχει επίσης σε εκπαιδευτικές δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών για νεαρούς
μαθητές, σχετικά με τη διαφορετικότητα και τον αθλητισμό, παρουσιάζοντας τα αθλήματα και
συζητώντας μαζί τους.
Τέλος πολύ συχνά πραγματοποιούνται αγώνες επίδειξης του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο
στα ημίχρονα αγώνων ή στα πλαίσια διοργανώσεων σχετικών με το μπάσκετ στη Δυτική Ελλάδα.
 Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Δυτικής Ελλάδας για τον αθλητισμό για άτομα με
αναπηρία και ενημέρωση-συζήτηση με τους μαθητές για θέματα σχετικά με την αναπηρία.
Το σωματείο σε τακτική βάση επισκέπτεται σχολεία όλων των βαθμίδων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια &
Ειδικά Σχολεία) και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρουσιάζει τα αθλήματα που
καλλιεργεί, με παρουσιάσεις από τους ίδιους τους αθλητές του σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι
διοργανώνονται αγώνες επίδειξης, στους οποίους εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, συμμετέχουν και οι
ίδιοι οι μαθητές. Στη συνέχεια ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την αναπηρία και τον αθλητισμό,
αλλά και την κοινωνία.
 Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με
Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού (5
Σεπτεμβρίου).
Το σωματείο πραγματοποιεί εκδηλώσεις στο κέντρο της Πάτρας σε συνεργασία με και με άλλους φορείς
(Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Θεατρική Σχολή ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας), στα πλαίσια των εορτασμών της 3ης
Δεκεμβρίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Με την ευκαιρία του εορτασμού γίνονται
δράσεις σχετικές με την αναπηρία για μικρούς και μεγάλους, ενώ στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών
έχουν γίνει ανοικτές για το κοινό συναυλίες στο κέντρο της Πάτρας.
Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, η Π.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με
τα οριζόμενα ως άνω με το άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 με το οποίο προβλέπεται επιχορήγηση
αθλητικών σωματείων για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων
μετακίνησης αθλητικών ομάδων, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στο να γίνουν φωτεινά
παραδείγματα τέτοιου είδους ατομικές και συλλογικές προσπάθειες αθλητών ΑμεΑ με την επιχορήγηση
του σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την αγορά δύο (2) αγωνιστικών αμαξιδίων τα οποία θα χρησιμοποιούνται
από τους αθλητές του σωματείου στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο
((WheelchairBasketball).
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγείται:
Την αναγκαιότητα επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ με το ποσό των 10.000 Ευρώ,
για την αγορά δύο αγωνιστικών αμαξιδίων, με σκοπό την προαγωγή του αθλήματος της
καλαθοσφαίρισης αθλητών με αμαξίδιο(WheelchairBasketball).
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
κ.Κοσίνας Χρήστος και κ. Μπράμος Παναγιώτης.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής
συζήτησης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με το
ποσό των 10.000,00 Ευρώ, για την αγορά δύο αγωνιστικών αμαξιδίων, με σκοπό την
προαγωγή

του

αθλήματος

(WheelchairBasketball),

όπως

της

καλαθοσφαίρισης

αναλυτικά

αναφέρεται

αθλητών
στην

με

αμαξίδιο

εισήγηση

του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνου Χαράλαμπου.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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