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Οι Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της ΕΛΕΠΑΠ –οι πρώτες στην Ελλάδα-παραδόθηκαν σε μία
λιτή τελετή την Κυριακή το πρωί.

Η κατασκευή των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "Ελπίδα Ζωής", συνολικής δημόσιας
δαπάνης 3.280.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος»
2014-2020. Το έργο αφορά στην κατασκευή επτά κατοικιών των τεσσάρων ατόμων έκαστη,
εκ των οποίων η μία θα χρησιμοποιηθεί για βραχεία παραμονή ατόμων με αναπηρία και ενός
κοινόχρηστου κτηρίου το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας,
απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους ενοίκους και εξωτερικά άτομα με αναπηρία.

Η κάθε μια από τις επτά ανεξάρτητες κατοικίες έχει εμβαδό 216,59 μ2. Το κοινόχρηστο
κτήριο καθημερινής φροντίδας και απασχόλησης, έχει εμβαδό 294,59 μ2 και περιλαμβάνει
γυμναστήριο, τμήμα φυσιοθεραπείας, ιατρείο, εργαστήρια και ένα χώρο διημέρευσης –
γενικής χρήσης. Όλοι οι κύριοι χώροι είναι ισόγειοι και κατάλληλα εξοπλισμένοι για άτομα
με αναπηρία.

Ο περιβάλλον χώρος θα δεντροφυτευθεί και θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να ευνοεί υπαίθριες
δραστηριότητες των ενοίκων, χώρο αθλοπαιδιών και χώρους υπαίθριας απασχόλησης και
αναψυχής.
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Στην μεγάλη προσπάθεια που έφτασε στο τέλος της χάρη στην συνεργασία της
Περιφέρειας Ηπείρου με την ΕΛΕΠΑΠ αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης.

Το έργο της ΕΛΕΠΑΠ και κυρίως της προέδρου της Νατάσας Μπέγκα εξήρε στον
χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας δηλώνοντας αρωγός σε κάθε
προσπάθεια μέσα από τις δομές αλληλεγγύης του Δήμου.

Με έκδηλη την συγκίνηση της, η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Νατάσα Μπέγκα καλωσόρισε στα
νέα σπίτια όλους τους παρευρισκομένους. Αναφέρθηκε σε όλη την διαδρομή της ΕΛΕΠΑΠ
στα Γιάννενα από την ημέρα ίδρυσής της για να σταθεί στο πλευρό των ανάπηρων παιδιών
αλλά και στα άλματα ζωής που έκανε μέχρι σήμερα, αρχικά με το κεντρικό κτίριο που
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις Στέγες και στην συνέχεια με την δρομολόγηση και
ολοκλήρωση της νέας δομή υποσχόμενη ότι αντίστοιχες θα γίνουν σε όλη την Ήπειρο καθώς
υπάρχουν μεγάλες ανάγκες.
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