
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/18-2-2019 
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 

18η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.20, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 

Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθ.2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Πρόεδρος: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Τακτικά µέλη  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 

9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια  

10. ∆ηµήτριος Κωνής 
11. Κων/νος Μπασιούκας 

12. Γεώργιος Ζάκας 
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη 

Αναπληρωµατικά µέλη  

1. Μιχαήλ Μπάγιας 

2. Βασίλειος Γοργόλης 
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας 
4. Βασίλειος Παπαχρήστου  

5. Αλκιβιάδης Λάµπρου 

6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα 

7. Βασίλειος Χουλιάρας 
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα 

9. Σπυρίδων Πάικας 
10. Παναγιώτης Πάντος 
11. Γεώργιος Ζάψας 
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης 

13. Βασίλειος Ζιώβας 
14. Ηλίας Γκεσούλης 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ. 

19399/528/14-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να συζητήσουν και να 

αποφασίσουν για τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικών προηγουµένης συνεδρίασης. 

2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας. 

3. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων. 

4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

Α. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Βασίλειος Γοργόλης 
4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα  

9. ∆ηµήτριος Κωνής 
10. Γεώργιος Ζάκας 
11. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
Γ. Η αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε 

αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

∆ιαπιστώθηκε η 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  21-1-2019. 

ΑΔΑ: Ω5ΟΨ7Λ9-ΔΥ3



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

 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

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

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τα µέλη 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/18-2-2019 
  Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 

18η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.20, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 

Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθ.2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Πρόεδρος: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τακτικά µέλη  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 

9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια  

10. ∆ηµήτριος Κωνής 
11. Κων/νος Μπασιούκας 

12. Γεώργιος Ζάκας 
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη 

Αναπληρωµατικά µέλη  

1. Μιχαήλ Μπάγιας 

2. Βασίλειος Γοργόλης 
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας 
4. Βασίλειος Παπαχρήστου  

5. Αλκιβιάδης Λάµπρου 

6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα 

7. Βασίλειος Χουλιάρας 
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου-Ούζα 

9. Σπυρίδων Πάικας 
10. Παναγιώτης Πάντος 
11. Γεώργιος Ζάψας 
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης 

13. Βασίλειος Ζιώβας 
14. Ηλίας Γκεσούλης 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ. 

19399/528/14-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να συζητήσουν και να 

αποφασίσουν για τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικών προηγουµένης συνεδρίασης. 

2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας. 

3. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων. 

4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

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). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

Α. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Βασίλειος Γοργόλης 
4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα  

9. ∆ηµήτριος Κωνής 
10. Γεώργιος Ζάκας 
11. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 

Γ. Η αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε 

αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: Ω5ΟΨ7Λ9-ΔΥ3



ΘΕΜΑ 1
Ο

  

Έγκριση ένταξης  εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

4. Την µε αριθ. 2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 

των µελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, για το 2
ο
 µισό της θητείας της Περιφερειακής 

Αρχής. 

5. Την µε αριθ.πρωτ.7852/597/23-1-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «2
η
 Τροποποίηση 

της αριθ.19103/1530/8-3-0217 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου ‘Ορισµός και ανάθεση 

αρµοδιοτήτων Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου’» (ΦΕΚ 38/ΥΟ∆∆ /31-

1-2019 και Α∆Α:ΩΟΥ87Λ9-ΜΞΣ). 

6. Τις εισηγήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας. 

7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αποφασίζει (οµόφωνα) 

(απόφαση 2/2/18-2-2019) 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 2019: 

1. Συµµετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις : α) Αγωγής Υγείας µε 

θέµα  την: «∆ιαβίωση σε ακραίες καιρικές συνθήκες» και β) Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης µε θέµα: «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων» 

Το 1
ο
 Ηµερήσιου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Ηγουµενίτσας θα εκπροσωπήσει  την 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στις εκπαιδευτικές δράσεις: α) Αγωγής Υγείας µε θέµα  την: 

«∆ιαβίωση σε ακραίες καιρικές συνθήκες» και β) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα: 

«Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων», που θα γίνουν στην Καστοριά και στις Πρέσπες Φλώρινας στις 3 

έως 5 Μαρτίου 2019, ως το µοναδικό σχολείο του Νοµού Θεσπρωτίας που θα συµµετέχει. Είναι 

πολύ σηµαντικές εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, γιατί σκοπός της υλοποίησης   των 

Προγραµµάτων  αυτών είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής 

υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των µαθητών µας, η ανάπτυξη κριτικής τους σκέψης, η ανάπτυξη 

υγειών στάσεων και συµπεριφορών η κατανόηση της επίδρασης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 

και συµπεριφορών στον τρόπο ζωής γενικότερα, αφενός µε την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων τους και αφετέρου µε την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός όπου 

και διαβιούν. 

∆ιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

2. Συµµετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις Φιλιατών  
Η Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν αιτήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κέντρου Νεότητας 

Φιλιατών προτίθεται να συνδιοργανώσει τις  αποκριάτικες εκδηλώσεις που και φέτος διοργανώνει ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατών. Ο παραπάνω σύλλογος  µε 61 έτη παράδοσης συνδιοργανώνει το 

µακροβιότερο καρναβάλι του Νοµού Θεσπρωτίας, τη µεγαλύτερη γιορτή της πόλης των Φιλιατών. 

Πρόκειται για µια σειρά εκδηλώσεων που  περιλαµβάνει   παιχνίδια για παιδιά, αποκριάτικα πάρτυ 

καθώς και την µεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών µε συµµετοχή όλων των παιδιών της πόλης.  

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η  Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στέκεται αρωγός 

στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής, 

ενισχύει το γενικότερο πολιτιστικό έργο των συλλόγων και συµβάλλει στην τουριστική προβολή της 

Ηπείρου και της Θεσπρωτίας   

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πολιτιστικός Σύλλογος του Κέντρου Νεότητας Φιλιατών. 
  

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

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

ΑΔΑ: Ω5ΟΨ7Λ9-ΔΥ3



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

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τα µέλη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/18-2-2019 
  Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 

18η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.20, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 

Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθ.2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Πρόεδρος: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τακτικά µέλη  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 

9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια  

10. ∆ηµήτριος Κωνής 
11. Κων/νος Μπασιούκας 

12. Γεώργιος Ζάκας 
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη 

Αναπληρωµατικά µέλη  

1. Μιχαήλ Μπάγιας 

2. Βασίλειος Γοργόλης 
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας 
4. Βασίλειος Παπαχρήστου  

5. Αλκιβιάδης Λάµπρου 

6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα 

7. Βασίλειος Χουλιάρας 
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου-Ούζα 

9. Σπυρίδων Πάικας 
10. Παναγιώτης Πάντος 
11. Γεώργιος Ζάψας 
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης 

13. Βασίλειος Ζιώβας 
14. Ηλίας Γκεσούλης 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ. 

19399/528/14-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να συζητήσουν και να 

αποφασίσουν για τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικών προηγουµένης συνεδρίασης. 

2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας. 

3. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων. 

4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

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). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

Α. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Βασίλειος Γοργόλης 
4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα  

9. ∆ηµήτριος Κωνής 
10. Γεώργιος Ζάκας 
11. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 

Γ. Η αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε 

αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 
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∆ιαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ 2
Ο

  

Έγκριση ένταξης  εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων 

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

4. Την µε αριθ. 2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 

των µελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, για το 2
ο
 µισό της θητείας της Περιφερειακής 

Αρχής. 

5. Την µε αριθ.πρωτ.7852/597/23-1-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «2
η
 Τροποποίηση 

της αριθ.19103/1530/8-3-0217 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου ‘Ορισµός και ανάθεση 

αρµοδιοτήτων Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου’» (ΦΕΚ 38/ΥΟ∆∆ 

/31-1-2019 και Α∆Α:ΩΟΥ87Λ9-ΜΞΣ). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αποφασίζει (οµόφωνα) 

(απόφαση 2/3/18-2-2019) 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων 

Π.Ε. Ιωαννίνων 2019: 

1. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών στα 

Ιωάννινα 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Άρσης Βαρών προγραµµατίζει τη διεξαγωγή των πανελληνίων 

Πρωταθληµάτων Άρσης Βαρών στα Ιωάννινα από  19 έως και 21 Απριλίου 2019. Πρόκειται για τις 

κορυφαίες διοργανώσεις της χρονιάς για το  άθληµα της άρσης Βαρών. Πρόκειται για αγώνες 

υψηλού επιπέδου καθώς λαµβάνουν µέρος αθλητές και αθλήτριες των εθνικών οµάδων. Τα οφέλη 

για την Περιφέρει Ηπείρου από την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:  

� Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των 

δυνατοτήτων µας σχετικά µε τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

� Τονώνει οικονοµικά την περιοχή µε ταυτόχρονη τουριστική αναβάθµιση µε την ανάδειξη 

της και την προβολή της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή 

µεγάλος αριθµός ατόµων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη 

περιοχή  

� Θα τονωθούν επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής καθώς και άλλες επιχειρήσεις λόγω της 

αυξηµένης προσέλευσης αθλητών και επισκεπτών 

� Θα υπάρξει δυνατότητα αυξηµένης προβολής της περιοχής από τα  µέσα ενηµέρωσης 

� Συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο 

ζωής  

� Η Περιφέρεια στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Ελληνική Οµοσπονδία Άρσης Βαρών.  

2. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στους Πανελλήνιους Αγώνες Πρόκρισης Εφήβων- 

Νεανίδων και Ανδρών – Γυναικών Taekwon-do 

Η Αθλητική Οµοσπονδία Taekwon-do Ελλάδος και ο Α.Σ.Πρωτέας Ιωαννίνων, προτίθενται να 

διοργανώσουν στα Ιωάννινα τους Πανελλήνιους Αγώνες Πρόκρισης Εφήβων- Νεανίδων και 

Ανδρών – Γυναικών Taekwon-do στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2019. Από τους αγώνες αυτούς θα 

αναδειχθούν οι εκπρόσωποι της χώρας για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα. Τα οφέλη για την Περιφέρει 

Ηπείρου από την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

� Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της 

Περιφέρειάς  µας σχετικά µε τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

ΑΔΑ: Ω5ΟΨ7Λ9-ΔΥ3



� Θα διανυκτερεύσει στην πόλη µεγάλος αριθµός ατόµων που θα έχουν τη δυνατότητα να 

ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Τονώνει οικονοµικά την περιοχή µε ταυτόχρονη τουριστική 

αναβάθµιση και προβολή της Ηπείρου  στους επισκέπτες και αθλητές . 

� Συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο 

ζωής . 

� Θα προωθηθεί  ο αθλητικός τουρισµός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονοµία 

� Θα συνδράµει το έργο των τοπικών αθλητικών συλλόγων για να φιλοξενούν και να 

συµµετέχουν σε µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Αθλητική Οµοσπονδία Taekwon-do Ελλάδος, Α.Σ.Πρωτέας 

Ιωαννίνων. 

3. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στα 12
α
 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ Easter Swimming Cup 2019 

Στις 20-21 Απριλίου 2019 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Ν.Κ. Ιωαννίνων  τα  12
α
 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ Easter Swimming Cup 2019 από τον «Αθλητικό Όµιλο Ποσειδών Ιωαννίνων» µε 

την έγκριση της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδος. Πρόκειται  για διοργάνωση που διεξάγεται 

τα τελευταία δέκα χρόνια µε πανελλήνιες συµµετοχές αθλητών κολύµβησης ηλικίας 9 έως 12 ετών. 

Υπολογίζεται ότι τις ηµέρες των αγώνων θα έρθουν στην Ήπειρο περίπου 700 αθλητές µαζί µε τους 

προπονητές και µε τις οικογένειές τους και το όφελος στον τουρισµό θα είναι πολύ µεγάλο για την 

περιοχή µας. Με τον τρόπο αυτό προάγεται ο Αθλητικός Τουρισµός στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά 

και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Τα οφέλη από την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι 

πολλαπλά: 

� Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των 

δυνατοτήτων µας σχετικά µε τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

� Τονώνει οικονοµικά την περιοχή µε ταυτόχρονη τουριστική αναβάθµιση µε την ανάδειξη 

της και την προβολή της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή 

µεγάλος αριθµός ατόµων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη 

περιοχή. 

� Συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο 

ζωής και ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία 

� Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών 

συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Αθλητικός Όµιλος Ποσειδών Ιωαννίνων. 

4. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στους Ευρωπαϊκοούς Αγώνες Τεχνικής Κολύµβησης 

Ανδρών –Γυναικών       
Στα Ιωάννινα από τις 25 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Ανδρών –Γυναικών Τεχνικής Κολύµβησης, από τον Κολυµβητικό Όµιλο Ιωαννίνων µε την έγκριση 

της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδος και της  Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Υποβρύχιας 

∆ραστηριότητας. Πρόκειται  για διοργάνωση που διεξάγεται τα τελευταία τρία χρόνια στη Χώρα 

µας.  Υπολογίζεται ότι τις ηµέρες των αγώνων θα έρθουν στα Ιωάννινα 300 αθλητές Ευρώπης µαζί 

µε το σύνολο των αποστολών τους(προπονητές- συνοδοί) και το όφελος στον τουρισµό θα είναι 

πολύ µεγάλο για την περιοχή µας. Η διοργάνωση θα δώσει µεγάλη προβολή στην πόλη µας, την 

καθιστά ικανή να φέρει σε πέρας µια τόσο σηµαντική εκδήλωση και την τοποθετεί στον χάρτη του 

Ευρωπαϊκού αθλητισµού για µελλοντικές διοργανώσεις Με τον τρόπο αυτό προάγεται ο Αθλητικός 

Τουρισµός στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Τα οφέλη από 

την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

� Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των 

δυνατοτήτων µας σχετικά µε τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

� Τονώνει οικονοµικά την περιοχή µε ταυτόχρονη τουριστική αναβάθµιση µε την ανάδειξη 

της και την προβολή της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή 

µεγάλος αριθµός ατόµων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη 

περιοχή. 

� Συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο 

ζωής και ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία 

� Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών 

συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 
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Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Κολυµβητικός Όµιλος Ιωαννίνων. 

5. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στην 13
Η

 ∆Ω∆ΩΝΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Στις 24 Μαρτίου 2019 θα διεξαχθεί στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων η  13

η
 ∆Ω∆ΩΝΑΙΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  από την Ένωση Κλασικού Αθλητισµού «∆Ω∆ΩΝΗ». Πρόκειται  για διοργάνωση 

που σκοπό έχει την ανάπτυξη αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης και  διεξάγεται 

αρκετά χρόνια µε πανελλήνιες συµµετοχές αθλητών. Υπολογίζεται ότι την ηµέρα του αγώνα θα 

έρθουν στην Πόλη περίπου 800 αθλητές µικρών ηλικιών από τους αθλητικούς συλλόγους της 

Ηπείρου ,καθώς και από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, µαζί µε τους προπονητές και µε τις 

οικογένειές τους και το όφελος στον τουρισµό θα είναι πολύ µεγάλο για την περιοχή µας. Με τον 

τρόπο αυτό προάγεται ο Αθλητικός Τουρισµός στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή της Ηπείρου. Τα οφέλη από την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

� Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των 

δυνατοτήτων µας σχετικά µε τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

� Τονώνει οικονοµικά την περιοχή µε ταυτόχρονη τουριστική αναβάθµιση µε την ανάδειξη 

της και την προβολή της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή 

µεγάλος αριθµός ατόµων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη 

περιοχή. 

� Συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο 

ζωής και ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία 

� Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών 

συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Ένωση Κλασικού Αθλητισµού «∆Ω∆ΩΝΗ».  

6. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στο Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Προληπτικής 

Ιατρικής/Οδοντιατρικής για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων και για Άτοµα που ανήκουν 

σε Ευάλωτες Οµάδες του πληθυσµού από το  «Χαµόγελο του Παιδιού» 

Ο αναγνωρισµένος µη κερδοσκοπικός Οργανισµός για την προστασία του παιδιού «Το Χαµόγελο 

του Παιδιού» πρόκειται να πραγµατοποιήσει στην πόλη µας πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής 

/οδοντιατρικής µε την Κινητή του  Μονάδα «Ιπποκράτης», από την ∆ευτέρα 4 έως και  την 

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, στην κεντρική Πλατεία Πύρρου των Ιωαννίνων. Το πρόγραµµα θα 

αφορά κυρίως Μαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του 

λεκανοπεδίου , αλλά και άτοµα ευπαθών οµάδων όπως οικογένειες που εξυπηρετούνται από τις 

δράσεις του προγράµµατος «Στήριξης  του Παιδιού και της οικογένειας» των Παιδικών Χωριών 

SOS, φιλοξενούµενους του ∆ηµοτικού Υπνωτηρίου καθώς και άλλους συµπολίτες µας  που 

αντιµετωπίζουν οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.  Για την επιτυχή διεξαγωγή του 

προγράµµατος, έχουν ήδη αποδεχθεί τη συνεργασία τους  ο Ιατρικός και Οδοντιατρικός Σύλλογος, 

καθώς και τα δύο ∆ηµόσια Νοσοκοµεία διαθέτοντας Εθελοντές Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας θα αναλάβει την όλη διοργάνωση που θα 

περιλαµβάνει: 

� Την ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και την ρύθµιση του 

προγράµµατος των  συµµετοχών  µαθητών , οι οποίοι θα συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς 

� Την συνεργασία µε υπηρεσίες και δοµές που παρέχουν κοινωνική φροντίδα σε ευάλωτες και 

ευπαθείς οµάδες , ώστε να τους παρασχεθεί προληπτικός ιατρικός έλεγχος  

� Την διάθεση Εθελοντών , οι οποίοι θα συµβάλλουν σε πρακτικά και διαδικαστικά ζητήµατα 

κατά τη διάρκεια της δράσης  

 Η όλη εκδήλωση  θα τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και στα πλαίσια αυτής  της 

συνδιοργάνωσης, µε µέριµνα της Περιφέρειας, θα καλυφθούν τα έξοδα διαµονής στελεχών του 

Οργανισµού, τα οποία θα συνοδεύουν την κινητή µονάδα «Ιπποκράτης». Με τη συµµετοχή της σε 

δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα η Περιφέρεια: 

� Αναδεικνύει το ανθρωπιστικό της πρόσωπο και το µεγάλο ενδιαφέρον της για την υγεία και 

την ευεξία των πολιτών. 

� Προάγει τις συνεργασίες ευρύτερου χαρακτήρα µε φορείς και οργανώσεις κοινωνικής 

φροντίδας παρέχοντας προστασία στις ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.  

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, «Το Χαµόγελο του Παιδιού». 

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

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
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Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τα µέλη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/18-2-2019 
  Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 

18η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.20, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 

Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθ.2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Πρόεδρος: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τακτικά µέλη  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 

9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια  

10. ∆ηµήτριος Κωνής 
11. Κων/νος Μπασιούκας 

12. Γεώργιος Ζάκας 
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη 

Αναπληρωµατικά µέλη  

1. Μιχαήλ Μπάγιας 

2. Βασίλειος Γοργόλης 
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας 
4. Βασίλειος Παπαχρήστου  

5. Αλκιβιάδης Λάµπρου 

6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα 

7. Βασίλειος Χουλιάρας 
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου-Ούζα 

9. Σπυρίδων Πάικας 
10. Παναγιώτης Πάντος 
11. Γεώργιος Ζάψας 
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης 

13. Βασίλειος Ζιώβας 
14. Ηλίας Γκεσούλης 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ. 

19399/528/14-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να συζητήσουν και να 

αποφασίσουν για τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικών προηγουµένης συνεδρίασης. 

2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας. 

3. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων. 

4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

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). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

Α. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Βασίλειος Γοργόλης 
4. Χρήστος Γούσης 
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα  

9. ∆ηµήτριος Κωνής 
10. Γεώργιος Ζάκας 
11. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 

Γ. Η αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε 

αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 3
Ο

  

Έγκριση ένταξης  εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας 

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

8. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

9. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010). 

10. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

11. Την µε αριθ. 2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 

των µελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, για το 2
ο
 µισό της θητείας της Περιφερειακής 

Αρχής. 

12. Την µε αριθ.πρωτ.7852/597/23-1-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «2
η
 Τροποποίηση 

της αριθ.19103/1530/8-3-0217 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου ‘Ορισµός και ανάθεση 

αρµοδιοτήτων Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου’» (ΦΕΚ 38/ΥΟ∆∆ /31-

1-2019 και Α∆Α:ΩΟΥ87Λ9-ΜΞΣ). 

13. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πρέβεζας. 

14. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αποφασίζει (οµόφωνα) 

(απόφαση 2/4/18-2-2019) 

Εγκρίνει την ένταξη της παρακάτω εκδήλωσης στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων 

Π.Ε. Πρέβεζας 2019: 

Συµµετοχή της ΠΕ στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις της Πρέβεζας 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προγραµµατίζει αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Πρέβεζα οι 

οποίες εντάσσονται στο πρόγραµµα πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 

2019. Αναλυτικά :  

Α. Σο µεγαλύτερο Καρναβάλι στην Ήπειρο από πλευράς εκδηλώσεων όσο και συµµετοχών, το 

Καρναβαλικό Κοµιτάτο Πρέβεζας. Πέρα από τα γκρουπ πολιτιστικών συλλόγων, φορέων, σχολών 

χορού κλπ που συµµετέχουν από νοµούς της Ηπείρου, συµµετοχές έχουν υπάρξει τα προηγούµενα 

χρόνια και από τα Επτάνησα όπως η σχολή χορού της κ. Ευρυδίκης Μεσσήνη από τη Λευκάδα, 

αλλά κι ενός τµήµατος της Αιτωλοακαρνανίας όπως τη Βόνιτσα αλλά και από τα Ιωάννινα και την 

Άρτα. Εκατοντάδες καρναβαλιστές, δίνουν κάθε χρόνο το δικό τους τόνο. Πέρσι συµµετείχαν 40 

περίπου γκρουπ. Οι φετινές κεντρικές εκδηλώσεις του Καρναβαλικού Κοµιτάτου Πρέβεζας είναι : 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 Μεγάλη µε άρµατα αποκριάτικη παρέλαση. Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 

Τελετή λήξης του Καρναβαλιού.  

Β. Σο Καρναβάλι των Γυναικών Πρέβεζας πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη της Πρέβεζας. 

Πρόκειται για το πρώτο καρναβάλι γυναικών σε όλη την Ελλάδα, η ιστορία του οποίου ξεκινάει από 

τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Τότε µια παρέα κυριών της Πρέβεζας αποφάσισαν να 

µεταµφιεστούν και να βγουν στους δρόµους της πόλης. Αυτό επαναλήφθηκε και τις επόµενες 

χρονιές όπου όλο και περισσότερες γυναίκες (φίλες - γνωστές) συµµετείχαν σε αυτή την 

αποκριάτικη παρέλαση. Σο καρναβάλι αυτό διευρυµένο µε µεγάλη συµµετοχή αλλά καθαρά 

γυναικείο αποτελεί πια θεσµό τις µέρες µας και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στο Καρναβάλι 

Γυναικών Πρέβεζας συµµετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 20 πληρώµατα και σύνολο 1.000 

καρναβαλιστές. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί κίνητρο και αφορµή για πολλούς να επισκεφτούν την 

Πρέβεζα εκείνες τις µέρες. Σα τελευταία χρόνια, για να βοηθηθεί ο τουρισµός, το Καρναβάλι 

Γυναικών Πρέβεζας πραγµατοποιείται Παρασκευή και όχι Πέµπτη όπως τις προηγούµενες χρονιές, 

δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο στους τουρίστες να περάσουν ένα ευχάριστο τριήµερο στην 

Πρέβεζα. Φέτος θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019. Οι δύο αυτές εκδηλώσεις 

έχουν ευρύτατη απήχηση αφού κατεβάζουν στους δρόµους είτε ως πληρώµατα των γκρουπ είτε ως 

θεατές σχεδόν όλους τους πολίτες της Πρέβεζας. Φέτος ήδη από πολύ νωρίς τα γκρουπ έχουν 

οργανωθεί, υπάρχει καλός συντονισµός και αναµένεται ένα νέο ρεκόρ συµµετοχών. Κάθε µέρα ο 

αριθµός των πληρωµάτων αυξάνεται µε σταθερούς ρυθµούς.   
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Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θεωρεί απαραίτητη την υποστήριξη του µεγαλύτερου 

καρναβαλιού της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας καθώς και του Καρναβαλιού των Γυναικών 

Πρέβεζας γιατί συντελούν στην ψυχαγωγία των πολιτών, στην εξωστρέφεια και την προβολή της 

περιοχής µας πανελλαδικά καθώς και την ενίσχυση του τουριστικού µας προϊόντος. Επίσης οι 

εκδηλώσεις του καρναβαλιού ενισχύουν την τοπική αγορά της πόλης. Η διοργάνωση των 

αποκριάτικων αυτών εκδηλώσεων έχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή:  

� Είναι µαζικές εκδηλώσεις που ψυχαγωγούν ένα ευρύ κοινό.  

� ∆ηµιουργούν συγκριτικό πλεονέκτηµα στο τουριστικό προϊόν της περιοχής καθώς 

αποτελούν κίνητρο για τους επισκέπτες οι οποίοι µπορούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους 

µε τη συµµετοχή τους, ενεργητική ή παθητική, στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.  

� ∆ίνουν φήµη στην πόλη, προβολή µέσω των ΜΜΕ και δηµιουργούν καλή εικόνα.  

� Ενισχύουν την τοπική αγορά δίνοντας εργασία σε µοδίστρες, καταστήµατα εποχιακών, 

τυπογραφεία, ηχητικούς, αισθητικούς κ.α. και στο χώρο αναψυχής και εστίασης (ξενοδοχεία, 

καταλύµατα, ταβέρνες, εστιατόρια, µπαρ).  

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Πρέβεζας.  

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

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

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

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τα µέλη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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