
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/15-6-2018
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 

15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, 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:, Μιχαήλ Σπυρέλης 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. Δημήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
12. Γεώργιος Ζάκας
13. Δημήτριος 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. 
76571/2579/11-6-2018  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. 
Άρτας.
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, Μιχαήλ Σπυρέλης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασίλειος Γοργόλης (αν.)
2. Χρήστος Γούσης
3. Αναστασία Σίμου-Τάσιου
4. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 
5. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
6. Κων/νος Μπασιούκας
7. Δημήτριος Χαμπίμπης
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Διαπιστώθηκε  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  9-5-2018.

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΗΕ7Λ9-ΨΛΗ



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
Μιχαήλ Σπυρέλης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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 ΑΠΟΣΠΑ  ΣΜΑ  
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 

15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, 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:, Μιχαήλ Σπυρέλης 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. Δημήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
12. Γεώργιος Ζάκας
13. Δημήτριος 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. 
76571/2579/11-6-2018  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. 
Άρτας.
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, Μιχαήλ Σπυρέλης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασίλειος Γοργόλης (αν.)
2. Χρήστος Γούσης
3. Αναστασία Σίμου-Τάσιου
4. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 
5. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
6. Κων/νος Μπασιούκας
7. Δημήτριος Χαμπίμπης
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

ΘΕΜΑ 1  Ο     
Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Άρτας

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΗΕ7Λ9-ΨΛΗ



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 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. 2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, για το 2ο μισό της θητείας της Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την με αριθ.πρωτ.33786/3217/16-3-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Τροποποίηση 
της  αριθ.19103/1530/8-3-0217  απόφασης  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  ‘Ορισμός  και  ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου’» (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ /2-4-
2018 και ΑΔΑ: 78Χ17Λ9-ΔΟΙ).
6. Την με αριθ.πρωτ.34524/3265/19-3-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένου  Περιφερειακού  Συμβούλου  επί  θεμάτων  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου στην κ. Παναγιώτα Μητροκώστα» (ΑΔΑ: ΩΕΛ57Λ9-7ΡΥ).
7. Την  με  αριθ.πρωτ.77939/456/11-6-2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. 
Άρτας.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει (ομόφωνα)
(απόφαση 7/22/15-6-2018)

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων 
Π.Ε. Άρτας 2018:
1) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ο Δήμος Αρταίων στο πλαίσιο του εορτασμού της Απελευθέρωσης της πόλης της Άρτας και των 
καλοκαιρινών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-αρχές  Σεπτεμβρίου)  θα 
παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές και 
χορευτικές εκδηλώσεις και μουσικά φεστιβάλ, με στόχο τόσο την ψυχαγωγία των δημοτών όσο και 
την ανάδειξη και προβολή των σπουδαίων μνημείων της Άρτας. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
θα είναι συνδιοργανώτρια με το Δήμο Αρταίων στις εκδηλώσεις  του Ιουλίου.  Συνδιοργάνωση: 
Π.Ε. Άρτας, Δήμος Αρταίων.
2)   2nd ARTAS NIGHT RUN
Ο Σύλλογος Δρομέων Άρτας θα διοργανώσει νυχτερινό αγώνα δρόμου «2nd ARTAS NIGHT RUN» 
που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2018.  Ο αγώνας έχει στόχο την διάδοση της ευγενούς 
αθλητικής άμιλλας προς τους νέους της περιοχής μας.  Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας , Σύλλογος 
Δρομέων Άρτας.
3) ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑ
Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος   «Ο Μακρυγιάννης» θα πραγματοποιήσει  στις  27 Ιουνίου  χορευτικό 
φεστιβάλ με τη συμμετοχή όλων των χορευτικών συγκροτημάτων του Συλλόγου  και τη συμμετοχή 
του  χορευτικού  τμήματος  του  Συλλόγου  Ηπειρωτών  Χαλκιδικής  στο  χώρο  του  Βυζαντινού 
μνημείου  της  Παρηγορήτισσας.   Οι  εκδηλώσεις  έχουν  στόχο  την  προβολή  του  μνημείου  της 
Παρηγορήτισσας, τη διάσωση της ιστορικής μνήμης, την ανάδειξη και την διάδοση της Ελληνικής 
πολιτιστικής παράδοσης. Συνδιοργάνωση: Π.Ε.Άρτας, Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάννης.  
4) ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά διοργανώνει στις 7-8 Ιουλίου  τα «Φιλελλήνια». Οι εκδηλώσεις είναι 
υπερτοπικής  σημασίας  και  έχουν  σκοπό  την  διατήρηση  της  ιστορικής  μνήμης,  τιμώντας  τους 
Φιλέλληνες,  οι  οποίοι  έπεσαν  στην  μάχη  του  Πέτα  στις  4  Ιουλίου  1822  μεταξύ  των 
επαναστατημένων Ελλήνων – Φιλελλήνων και των Τούρκων. Οι εκδηλώσεις αυτές συμβάλλουν 
στα  κοινά  του τόπου ,  προσφέροντας  υψηλού επιπέδου πολιτισμό,  ενώ αποτελούν  παράλληλα 

ΑΔΑ: ΩΘΗΕ7Λ9-ΨΛΗ



παράδειγμα για την πολιτιστική ανάπτυξη του Νομού Άρτας. Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Άρτας, Δήμος 
Νικολάου Σκουφά.
5) ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 
200 χρόνια από τον θάνατο του Νικολάου Σκουφά ,Ιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας, διοργανώνει 
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις 13 Ιουλίου 2018. Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο  τη διάσωση της 
ιστορικής  μνήμης  .την  ανάδειξη  και  την  διάδοση  της  Ελληνικής  πολιτιστικής  παράδοσης. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Πολιτιστικός Σύλλογος Κομποτίου
6) 1st  VIDRAS TRAIL
 Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καπνών Σκούπας «Η Αγία Μαρίνα» διοργανώσει τον 1ο αγώνα δρόμου 
στο μονοπάτι της βίδρας «1st  VIDRAS TRAIL» στις 15 Ιουλίου 2018 με έναρξη δίπλα από το 
παλιό πέτρινο γεφύρι της Πλάκας έως τους παραποτάμιους χώρους άθλησης στη γέφυρα Τζαρή, 
στον οικισμό Σκούπα Άρτας. Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο την προβολή της κοιλάδας του Αράχθου 
και τη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους μέσω εναλλακτικών μορφών αθλητισμού και τουρισμού. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Εξωραϊστικός Σύλλογος Καπνών Σκούπας «Η Αγία Μαρίνα».
7) ΣΚΟΥΦΑΙΚΑ
Ο  Δήμος  Νικολάου  Σκουφά  στα  τέλη  του  Ιουλίου  2018  διοργανώνει   διάφορες  πολιτιστικές 
εκδηλώσεις,  έχοντας  ως  σκοπό  την  παρουσίαση  των  ιστορικών  ντοκουμέντων, της  ζωής,  της 
προσωπικότητας,  και  του  έργου  του  Νικολάου  Σκουφά  και  της Φιλικής  Εταιρείας  που ήταν  η 
σημαντικότερη  από  τις  μυστικές  οργανώσεις  που  σχηματίστηκαν  για  την  προετοιμασία 
επανάστασης  για  την  απελευθέρωση  των  Ελλήνων  από  την Οθωμανική  Αυτοκρατορία. 
Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Άρτας, Δήμος Νικολάου Σκουφά
8) ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΦΑΓΗΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
Ο  Δήμος  Νικολάου  Σκουφά  διοργανώνει  επετειακές  εκδηλώσεις  μνήμης  για  τη  σφαγή  του 
Κομμένου από τους Ναζί στις 15-16 Αυγούστου 2018. Η σφαγή του Κομμένου είναι μια από τις  
μελανότερες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας και ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα των 
ναζιστών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  Η Π.Ε. Άρτας θεωρεί 
ιδιαιτέρως σημαντική τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές, καθώς αποτελεί ελάχιστη πράξη 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Δήμος Νικολάου Σκουφά.
             ……………………………………………………………………………………………..

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
Μιχαήλ Σπυρέλης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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                                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 

15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, 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:, Μιχαήλ Σπυρέλης 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. Δημήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
12. Γεώργιος Ζάκας
13. Δημήτριος 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. 
76571/2579/11-6-2018  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. 
Άρτας.
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, Μιχαήλ Σπυρέλης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασίλειος Γοργόλης (αν.)
2. Χρήστος Γούσης
3. Αναστασία Σίμου-Τάσιου
4. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 
5. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
6. Κων/νος Μπασιούκας
7. Δημήτριος Χαμπίμπης
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

http://www.php.gov.gr/
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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 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. 2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, για το 2ο μισό της θητείας της Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την με αριθ.πρωτ.33786/3217/16-3-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Τροποποίηση 
της  αριθ.19103/1530/8-3-0217  απόφασης  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  ‘Ορισμός  και  ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου’» (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ /2-4-
2018 και ΑΔΑ: 78Χ17Λ9-ΔΟΙ).
6. Την με αριθ.πρωτ.34524/3265/19-3-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένου  Περιφερειακού  Συμβούλου  επί  θεμάτων  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου στην κ. Παναγιώτα Μητροκώστα» (ΑΔΑ: ΩΕΛ57Λ9-7ΡΥ).
7. Την  με  αριθ.πρωτ.77057/687/11-6-2018 εισήγηση  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Μέριμνας  της 
Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει (ομόφωνα)
(απόφαση 7/23/15-6-2018)

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων 
Π.Ε. Ιωαννίνων 2018:
1) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις «Καλοκαίρι 2018»     Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων  
Στις 3,4  και  5  Ιουλίου  2018  θα  πραγματοποιηθούν  στα  Ιωάννινα  τριήμερες  πολιτιστικές 
εκδηλώσεις από το Λύκειο Ελληνίδων Ιωαννίνων προκειμένου να παρουσιαστούν στο ευρύτερο 
κοινό της πόλης αλλά και στους επισκέπτες δείγματα από την πολύ σοβαρή προσπάθεια του φορέα 
να  προάγει  την  παράδοση  και  την  πολιτιστική  μας  κληρονομιά. Τα  πολιτιστικά  δρώμενα  θα 
παρουσιαστούν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Λυκείου Ελληνίδων έχει αιτηθεί τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων με την Περιφέρεια Ηπείρου. 
Η δράση του Λυκείου Ελληνίδων είναι γνωστή σε Πανελλήνιο επίπεδο και ως φορέας πολιτισμού 
είναι  από τους  πιο δραστηριοποιημένους  διαχρονικά  στη διάσωση και  ανάδειξη  της  ελληνικής 
παράδοσης, που μας προσδιορίζει ως έθνος και προάγει τον πολιτισμό και τις πανανθρώπινες αξίες.  
Ο Φορέας είναι καταχωρημένος στο Περιφερειακό μητρώο πολιτιστικών φορέων που τηρείται στην 
Υπηρεσία. 
Με τη συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου:
 Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της δημοτικής μας 
μουσικής, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 Στέκεται  αρωγός  στις  πρωτοβουλίες  πολιτιστικού  περιεχομένου  των  μη  κερδοσκοπικών 
συλλόγων της περιοχής.

 Αναβαθμίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νομού.
 Συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου , αφού οι εκδηλώσεις γίνονται κατά τη 

θερινή περίοδο και αποτελούν πόλο έλξης για τον τουρισμό , τόσο από το εσωτερικό όσο 
και από το εξωτερικό. 

2) “  Ioannina     Boxing     Cup  ”  Διεθνείς  Διασυλλογικοί  Αγώνες  Ελλάδας  –Κύπρου-   
Μαυροβουνίου- Αλβανίας 
Στα Ιωάννινα στις 6 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διεθνείς 
διασυλλογικοί  αγώνες  στο  άθλημα  της  Πυγμαχίας  από  τον  Πυγμαχικό  Γυμναστικό  Σύλλογο 
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Ιωαννίνων «Ο Τίγρης» ,μεταξύ των χωρών Ελλάδας –Κύπρου-Μαυροβουνίου- Αλβανίας,  με τη 
συμμετοχή των Εθνικών ομάδων των φιλοξενουμένων χωρών. Οι αγώνες θα γίνουν στην  Πλατεία 
Πύρρου στα Ιωάννινα και δεδομένου ότι η Πυγμαχία είναι Ολυμπιακό Άθλημα γίνεται προσπάθεια 
να καθιερωθεί ως αθλητικό γεγονός για την πόλη μας , με διεθνές ενδιαφέρον το οποίο θα προάγει  
όχι  μόνο  τα  Αθλητικά  και  Ολυμπιακά  ιδεώδη  αλλά  θα  προσελκύει  και  πολύ  μεγάλο  αριθμό 
επισκεπτών στα πλαίσια του Αθλητικού Τουρισμού.  Στόχος επίσης είναι  να αναπτυχθεί  και  να 
ενισχυθεί η δυναμική της αθλητικής δραστηριότητας και να κάνει κοινωνούς όλους τους φορείς της 
πόλης. Ο συγκεκριμένος αγώνας θα αποτελέσει τη βάση για επόμενες μελλοντικές διοργανώσεις 
διεθνούς χαρακτήρα με σκοπό την καθιέρωση τους κάθε χρόνο. Ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος 
είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό μητρώο Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται 
στην Υπηρεσία και έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
 Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των 
δυνατοτήτων της Περιφέρειάς  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.
3)  24  ο   ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ    RALLY   Ασφάλτου  Αυτοκινήτου  –  Σωματείο  Μηχανοκίνητου   
Αθλητισμού ΕΛΕΤΑ    sport     
Στα  Ιωάννινα,  στις  7  και  8   Ιουλίου  2018,  θα  πραγματοποιηθεί  ο  24ος  Αθλητικός  Αγώνας 
Ηπειρωτικού Ράλλυ Ασφάλτου Αυτοκινήτου με πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, 
τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας και είναι ενταγμένος 
στο Πανελλήνιο Κύπελλο Αγώνων Αυτοκινήτου σε άσφαλτο. Ο αγώνας απευθύνεται, όχι μόνο στο 
Ηπειρωτικό κοινό, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα προβληθεί  μέσω των Μ.Μ.Ε., ελληνικά 
και ξένα και μέσω διαδικτύου, καθώς αφορά στους θιασώτες του τουρισμού περιπέτειας και των 
extreme sports στη φύση. Πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν ως 
χορηγοί  πολύ  γνωστές  επιχειρήσεις  της  πόλης  μας  με  προνομοιακές  τιμές  σε  προϊόντα  και 
υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό προάγεται ο Αθλητικός Τουρισμός στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά 
και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο 
Περιφερειακό μητρώο Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία και έχει 
τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
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 τον εναλλακτικό και αθλητικό τουρισμό και ειδικότερα τον τουρισμό 
περιπέτειας, ο οποίος αποτελεί και μία από τις πιο ελκυστικές μορφές τουριστικής προβολής της 
χώρας μας, αλλά και παγκοσμίως.
 Στέκεται  αρωγός  στις  πρωτοβουλίες  αθλητικού  χαρακτήρα  των  μη  κερδοσκοπικών 
συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
4) Διεθνές Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης (Τέννις) – Όμιλος Αντισφαίρισης Ιωαννίνων 
Στα Ιωάννινα από τις 9/7/2018  ως και 15/7/18 θα πραγματοποιηθεί Διεθνής Αγώνας  Junior ITF 
από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Ιωαννίνων, σε  συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 
Αντισφαίρισης και την  ITF (Διεθνής Ομοσπονδία Τέννις). Οι αγώνες θα γίνουν στα γήπεδα του 
Ομίλου  Αντισφαίρισης  Ιωαννίνων   και  θα  είναι  για  κατηγορίες:  Juniors A-Β-Γ,  Παίδων- 
Κορασίδων  Α-Β,  Εφήβων-  Νεανίδων  Β΄.  Η  διοργάνωση  αυτή  αποτελεί  σπουδαίο  αθλητικό 
γεγονός,  τόσο  για  το  χώρο  του  τένις,  όσο  και   για  την  πόλη  των  Ιωαννίνων,  μια  και  θα 
φιλοξενηθούν σπουδαίοι αθλητές από διάφορες χώρες του κόσμου. Στόχος είναι να αναπτυχθεί και 
να ενισχυθεί η δυναμική της αθλητικής δραστηριότητας και να κάνει κοινωνούς όλους του φορείς 
της  πόλης.  Ο  συγκεκριμένος  αγώνας  θα  αποτελέσει  τη  βάση  για  επόμενες  μελλοντικές 
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διοργανώσεις διεθνούς χαρακτήρα με σκοπό την καθιέρωση τους κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό 
προάγεται ο Αθλητικός Τουρισμός στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 
Ηπείρου.  Ο  εν  λόγω  Αθλητικός  Σύλλογος  είναι  εγγεγραμμένος  στο  Περιφερειακό  μητρώο 
Αθλητικών Συλλόγων και  Σωματείων που τηρείται  στην Υπηρεσία και  έχει  τακτοποιημένες  τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
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.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ. Κωνσταντίνος 
Μπασιούκας εξέφρασε την επιφύλαξή του για τη συγκεκριμένη συνδιοργάνωση, επειδή ο Όμιλος 
Αντισφαίρισης Ιωαννίνων είναι ένας εύρωστος οικονομικά σύλλογος και μπορεί να αντεπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις της διοργάνωσης.
5)  27  ο   ΖΑΓΟΡΙ     BASKETBALL     CAMP   &    TOURNAMENT   -   «Αθλητικός  Γυμναστικός   
Όμιλο Ιωαννίνων»   
Από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2018 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Ν.Κ. Ιωαννίνων  το 
27ο ΖΑΓΟΡΙ  BASKETBALL CAMP & TOURNAMENT από τον  «Αθλητικό Γυμναστικό Όμιλο 
Ιωαννίνων». Υπεύθυνος για την οργάνωση του μεγάλου αυτού αθλητικού γεγονότος στην πόλη μας 
είναι ο  Νίκος  Φιλλίπου,  γνωστός  παίκτης  της  Εθνικής  Ομάδας  Μπάσκετ  με  συμμετοχή  σε 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπολογίζεται ότι τις ημέρες των αγώνων θα 
έρθουν στην Ήπειρο περίπου 5.000 αθλητές κάθε ηλικίας και προπονητές 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.  Ο  εν  λόγω  Αθλητικός  Σύλλογος  είναι  εγγεγραμμένος  στο  Περιφερειακό  μητρώο 
Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία.

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.
6) SUMMER     CAMP   – Αθλητικός όμιλος «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΟ»  
Στα Ιωάννινα από τις 2 έως τις  6 Ιουλίου 2018 θα διεξαχθεί  το πρώτο  SYMMER CAMP που 
απευθύνεται  σε  αγόρια  και  κορίτσια  που  ασχολούνται  με  τη  καλαθοσφαίριση  (μπάσκετ)  ,  με 
βασική  επιδίωξη  οι  μικροί  αθλητές  να  διδαχθούν  τις  βασικές  αρχές  του  Αθλήματος  και  να 
βελτιώσουν τις ατομικές τους ικανότητες διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας το παιχνίδι . Επίσης να 
μάθουν να υπηρετούν τις αξίες και τα ιδεώδη του αθλητισμού , την  ευγενή άμιλλα , τη συνεργασία, 
και το φίλαθλο πνεύμα . Το Summer Camp θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Ιωαννίνων και την 
διοργάνωση  θα  επιβλέπουν  γνωστοί  προπονητές  του  μπάσκετ  από  τις  Ακαδημίες  της 
Επαγγελματικής ομάδας του Παναθηναϊκού. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να γίνει θεσμός για 
την πόλη μας και να διεξάγεται σε ετήσια βάση με την συμμετοχή και άλλων Ακαδημιών Μπάσκετ  
από  όλη  την  Ελλάδα.  Υπολογίζεται  ότι  τις  ημέρες  των  αγώνων θα  βρίσκονται   στην  Ήπειρο 
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περίπου 5.000 αθλητές κάθε ηλικίας και προπονητές 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. Ο εν λόγω 
Αθλητικός  Σύλλογος είναι  εγγεγραμμένος  στο Περιφερειακό μητρώο Αθλητικών Συλλόγων και 
Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία και έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις που ορίζονται 
από τη σχετική νομοθεσία.
Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
 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.
 Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξη 
της και  την προβολή της,  αφού εξαιτίας  της αθλητικής  διοργάνωσης  θα διανυκτερεύσει  στην 
περιοχή  μεγάλος  αριθμός  ατόμων που θα  έχουν  τη  δυνατότητα να ξεναγηθούν  στην ευρύτερη 
περιοχή και να παρακολουθήσουν και άλλα παραδοσιακά και πολιτιστικά δρώμενα 
7)  ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – «Πολιτιστικός  Χορευτικός  Σύλλογος 
Ζωοδόχου» 
Στις 6  Ιουλίου  2018  ο  νεοσύστατος  «Πολιτιστικός  Χορευτικός  Σύλλογος  Ζωοδόχου»  θα 
πραγματοποιήσει τη ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , στη Ζωοδόχο του Δήμου 
Ζίτσας , με τη συμμετοχή πολλών τοπικών Συλλόγων. Η Γιορτή Πίτας λαμβάνει χώρα από το 2013 
και  αποτελεί  πόλο έλξης πολλών ντόπιων και ξένων επισκεπτών.  Εκτός  από την πολύ σοβαρή 
προσπάθεια  του  Συλλόγου  να  προάγει  την  παράδοση  και  την  πολιτιστική  μας  κληρονομιά  ,  
διατηρείται αναλλοίωτη η Ελληνική παράδοση και παραμένει ζωντανό το όνομα του τόπου μας. Η 
δράση  των  πολιτιστικών  Συλλόγων  συμβάλλει  στη  διάσωση  και  ανάδειξη  της  ελληνικής 
παράδοσης, που μας προσδιορίζει ως έθνος και προάγει τον πολιτισμό και τις πανανθρώπινες αξίες.  
Ο εν λόγω  Σύλλογος είναι νεοσύστατος και έχει ενημερωθεί για την υποχρέωσή του να ενταχθεί  
στο Περιφερειακό μητρώο Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία 
μας  προσκομίζοντας  σχετικό  φάκελο με  τις  δράσεις  του και  τα οικονομικά του στοιχεία  όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
Με τη συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου:
 Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της μακρόχρονης 
παράδοσης στις διατροφικές συνήθειες του τόπου μας , της διάσωσης της  δημοτικής μας μουσικής, 
των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 Στέκεται  αρωγός  στις  πρωτοβουλίες  πολιτιστικού  περιεχομένου  των  μη  κερδοσκοπικών 
συλλόγων της περιοχής.

 Αναβαθμίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νομού.
 Συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου , αφού οι εκδηλώσεις γίνονται κατά τη 

θερινή περίοδο και αποτελούν πόλο έλξης για τον τουρισμό , τόσο από το εσωτερικό όσο 
και από το εξωτερικό.

8) Επιστημονική Εκδήλωση: «Ιατρική Ευθύνη» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Ιατρικής, 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
Στις 7 Ιουλίου 2018 το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας της  Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει  Επιστημονική Εκδήλωση  με θέμα  «Ιατρική Ευθύνη». Η 
επιστημονική εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο «Epirus Palace» με επιστημονική ευθύνη 
του  κ.  Θεόδωρου  Βουγιουκλάκη  ,  καθηγητή  της  Ιατρικής  Σχολής  και  εισηγητές  γνωστούς 
Δικαστικούς Λειτουργούς και διακεκριμένους δικηγόρους και Ιατροδικαστές, ενώ θα είναι ανοικτή 
για  το  κοινό.  Οι  συνέπειες  των  Ιατρικών   σφαλμάτων  είναι  πολύπλευρες  με  οικονομικές  , 
κοινωνικές , ηθικές και πολιτικές διαστάσεις και αφορούν το σύνολο των ατόμων που καθημερινά 
χρησιμοποιεί  τις  ιατρικές  υπηρεσίες  και  τις  δομές  Υγείας  της  κοινωνίας,  εν  προκειμένω  της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Η επιβάρυνση με το αφανές και εμφανές κόστος, ξεκινάει από τον ίδιο τον 
ασθενή  και  την  οικογένειά  του  και  φτάνει  μέχρι  τα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα  και  το  κοινωνικό 
σύνολο γενικότερα. 
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Με τη συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου:
 Αποδεικνύει  το  ενδιαφέρον  της  για  τα  πολύ  σοβαρά  ζητήματα  της  Υγειονομικής  και 

Ιατρικής  Φροντίδας  που παρέχεται  σε όλους  τους  πολίτες  της  και  της  διασφάλισης του 
δικαιώματός τους να απολαμβάνουν Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας , νοιώθοντας ασφαλείς 
για την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα.

 Συμβάλλει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση της κοινωνίας για τα θέματα 
Υγείας , προβάλλοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πολιτών έναντι 
του κράτους Πρόνοιας .

 Στέκεται αρωγός στους πολίτες που διεκδικούν το δικαίωμά τους στην υποστήριξη τους από 
τη δικαιοσύνη όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

 Αποδεικνύει  έμπρακτα τη  συμβολή της  στην προώθηση της  επιστημονικής  έρευνας  και 
σκέψης  καθώς  και  της  ανάπτυξης  μιας  κοινωνικής  πολιτικής  προς  όφελος  όλων  των 
πολιτών. 

 Συνεισφέρει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου αφού στην Επιστημονική Ημερίδα θα 
συμμετέχουν επιστήμονες από όλη την Ελλάδα .  

            ……………………………………………………………………………………………..
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
Μιχαήλ Σπυρέλης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑ  ΣΜΑ  
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 

15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, 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:, Μιχαήλ Σπυρέλης 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. Δημήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
12. Γεώργιος Ζάκας
13. Δημήτριος 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. 
76571/2579/11-6-2018  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. Άρτας.
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, Μιχαήλ Σπυρέλης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασίλειος Γοργόλης (αν.)
2. Χρήστος Γούσης
3. Αναστασία Σίμου-Τάσιου
4. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα 
5. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
6. Κων/νος Μπασιούκας
7. Δημήτριος Χαμπίμπης
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

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

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

http://www.php.gov.gr/
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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. 2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, για το 2ο μισό της θητείας της Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την με αριθ.πρωτ.33786/3217/16-3-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Τροποποίηση 
της  αριθ.19103/1530/8-3-0217  απόφασης  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  ‘Ορισμός  και  ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου’» (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ /2-4-
2018 και ΑΔΑ: 78Χ17Λ9-ΔΟΙ).
6. Την με αριθ.πρωτ.34524/3265/19-3-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένου  Περιφερειακού  Συμβούλου  επί  θεμάτων  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου στην κ. Παναγιώτα Μητροκώστα» (ΑΔΑ: ΩΕΛ57Λ9-7ΡΥ).
7. Την  με  αριθ.πρωτ.971/4-6-2018 εισήγηση  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  &  Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει (ομόφωνα)
(απόφαση 7/24/15-6-2018)

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων 
Π.Ε. Πρέβεζας 2018:
1) 36ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η  Περιφέρεια  Ηπείρου  -  Π.Ε.  Πρέβεζας,  ο  Δήμος  Πρέβεζας  και  η  Χορωδία  ΑΡΜΟΝΙΑ 
διοργανώνουν το Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας. Το φεστιβάλ συνεχίζει φέτος την επί 36 
χρόνια πορεία του, σταθερό στον στόχο του να πρωτοστατεί στην πολιτιστική σκηνή της Δυτικής 
Ελλάδας αποτελώντας σημαντικό φορέα πολιτισμού και τέχνης. Θα διεξαχθεί από τις 03 Ιουλίου 
2018 έως και  τις  08 Ιουλίου  2018 με  τη συμμετοχή  χορωδιών από όλον τον  κόσμο.  Φέτος  ο 
συνολικός  αριθμός  χορωδιών  αναμένεται  να  ξεπεράσει  τις  τριάντα  (30),  με  συνολικό  αριθμό 
συμμετεχόντων  πάνω από  χίλια  διακόσια  (1.200)  άτομα.  Στο  φεστιβάλ  έχουν  ήδη προσκληθεί 
μεγάλες προσωπικότητες της Χορωδιακής Μουσικής Σκηνής ανά τον κόσμο, οι οποίοι θα δώσουν 
έναν άλλον αέρα στην φετινή οργάνωση. Το πλούσιο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συναυλίες σε 
ιστορικά σημεία της πόλης με φολκλόρ, κλασικό και μοντέρνο ρεπερτόριο,  street performances 
όπως επίσης και τον ετήσιο Διεθνή Διαγωνισμό θρησκευτικής Μουσικής με κριτές καταξιωμένους 
πρεσβευτές  της  παγκόσμιας  χορωδιακής  σκηνής.  Το  Διεθνές  Χορωδιακό  Φεστιβάλ  Πρέβεζας 
αποτελεί θεσμό και συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάνω του τα φώτα της Παγκόσμιας Χορωδιακής 
Σκηνής.  Αυτή τη στιγμή,  είναι  το μοναδικό του είδους  του φεστιβάλ στον ελληνικό χώρο και 
εκπροσωπεί  την  ελληνική  χορωδιακή  κουλτούρα  στο  μέγιστο  βαθμό.  Τις  εκδηλώσεις  του 
παρακολουθούν περισσότερα από 2.000 άτομα ετησίως. Η διεθνής του ακτινοβολία και το υψηλό 
του  κύρος  το  καθιστούν  ως  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  χορωδιακά  γεγονότα  του  καλοκαιριού 
παγκοσμίως.  Παράλληλα  στην  πόλη  μας  το  Δ.  Χ.  Φ.  Πρέβεζας  προάγει  τον  πολιτισμό 
καλλιεργώντας την μουσική παιδεία, μυώντας το κοινό σε ακούσματα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. 
Ως  αποτέλεσμα  αυτού  είναι  η  συμμετοχή  200  παιδιών  στα  παιδικά  τμήματα  του  συλλόγου 
ΑΡΜΟΝΙΑ,  καθώς  και  η  συνύπαρξη άλλων χορωδιακών σχημάτων στην πόλη μας.  Τέλος,  τα 
οικονομικά οφέλη στον τόπο μας είναι πολλαπλά, αφενός μεν διότι το φεστιβάλ πραγματοποιείται  
σε σαιζόν με μικρή τουριστική κίνηση & με την φιλοξενία όλων αυτών των ατόμων ουσιαστικά 
δίνεται ένα καλό “εναρκτήριο λάκτισμα” στους τουριστικούς επιχειρηματίες, αφετέρου δε τα μέλη 
των χορωδιών που συμμετέχουν στις αποστολές των φιλοξενουμένων χορωδιών αποτελούν τους 
καλύτερους πρεσβευτές των αγαθών που αυτός ο τόπος παράγει σε αφθονία στον τριτογενή τομέα. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Χορωδία Αρμονία Πρέβεζας.
2) ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ  2018 
Ο  Μορφωτικός  Εκπολιτιστικός  Σύλλογος  «ΔΙΟΓΕΝΗΣ»  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια 
Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας και το Δήμο Πρέβεζας, θα πραγματοποιήσουν  διήμερο πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων ποντιακής και λαϊκής μουσικής και χορού. Τα ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ πραγματοποιούνται εδώ 
και 23 χρόνια και αποτελούν θεσμό πια για την περιοχή. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 
06 και 07 Ιουλίου 2018 στην Ν. Σινώπη  όπου το ποντιακό στοιχείο υπάρχει έντονα καθότι και το  
χωριό  ιδρύθηκε  από  ξεριζωμένους  πρόσφυγες.  Η  πρώτη  βραδιά  θα  συνδυαστεί  με  τη  12η 

Συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων και  φίλων της  παράδοσης ενώ η δεύτερη βραδιά είναι 
αφιερωμένη στον Πόντο με παρουσίαση ποντιακών χορευτικών ντόπιων και ξένων και ποντιακή 
μουσική.  Σκοπός είναι να διατηρηθεί η παράδοση του ιστορικού Πόντου μέσα από τη μουσική και 
το χορό που αποτελούν κύριες εκφράσεις του. Επίσης η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής με τη 
διάσωση, τη διατήρηση και τη διάδοση των ηθών και εθίμων του Πόντου και τη σύσφιξη των 
σχέσεων  του  Ποντιακού  Ελληνισμού  γεφυρώνοντας  παράλληλα  τις  διαφορές  μεταξύ  του 
προσφυγικού και ντόπιου στοιχείου και δίνοντας παραδείγματα προόδου και συνέχειας. Τέλος να 
δώσει στους νέους ηθικές αξίες και αυτοί με τη σειρά τους ένα δυναμικό παρόν στις πολιτιστικές 
εξελίξεις  του σήμερα. Η ανταπόκριση του κοινού αναμένεται  να είναι  πολύ μεγάλη διότι  στην 
περιοχή είναι έντονο το ποντιακό στοιχείο. Επιπλέον οι εκδηλώσεις αυτές λόγω της ιδιαιτερότητάς 
τους, προσελκύουν άτομα των γύρω περιοχών, όπως και τους επισκέπτες που βρίσκονται εκείνοι 
την περίοδο στην περιοχή ( ευρείας απήχηση).
Συνδιοργάνωση:  Π.Ε.  Πρέβεζας,  Μορφωτικός  Εκπολιτιστικός  Σύλλογος  «ΔΙΟΓΕΝΗΣ»,  Δήμος 
Πρέβεζας. 
3) ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3ON3 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Το  τουρνουά  μπάσκετ  διεξάγεται  για  7η  συνεχόμενη  χρονιά  στα  γήπεδα  μπάσκετ  «Στάθης 
Παρούσης» του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας. Αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη της 
Πρέβεζας  και  συγκαταλέγεται  ανάμεσα  στα  καλύτερα  και  μεγαλύτερα  τουρνουά  μπάσκετ  της 
χώρας. Κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 700 αθλητές (ερασιτέχνες και επαγγελματίες) 
όλων των ηλικιών και περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες παρευρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής 
τις ημέρες  του τουρνουά. Επίσης, το τουρνουά επισκέπτονται και τιμούν με την παρουσία τους 
σπουδαία ονόματα από τον χώρο της καλαθοσφαίρισης. Ενδεικτικά την περασμένη χρονιά έδωσαν 
το  «παρών» οι  κ.κ.  Αργύρης Καμπούρης,  Νίκος  Σταυρόπουλος,  Μιχάλης Ρωμανίδης,  Μιχάλης 
Κακίουζης και πολλοί άλλοι. Φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 09 έως τις 15 Ιουλίου 2018 στα 
γήπεδα μπάσκετ «Στάθης Παρούσης» του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας. Παράλληλα με τη 
διεξαγωγή του τουρνουά λαμβάνουν χώρα και μία σειρά από λοιπές αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες.  Ενδεικτικά,  τις  ημέρες  του  τουρνουά  διοργανώνονται  διάφορα  σεμινάρια 
καλαθοσφαίρισης με ομιλητές  τους επίσημους καλεσμένους  του τουρνουά.  Επίσης,  διεξάγονται 
πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως μουσικά event , εικαστικές εκθέσεις και λοιπά. Η διοργάνωση 
αυτή  προβάλλει  ιδεώδη  και  αξίες  για  ευγενή  άμιλλα,  γόνιμο  και  δημιουργικό  ανταγωνισμό, 
ευρωστία σώματος και πνεύματος. Το συγκεκριμένο άθλημα καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η 
αυτοπειθαρχία,  η  αυτοεκτίμηση,  ο  αυτοσεβασμός,  η  συναδελφικότητα.  Η  αθλητική  αυτή 
διοργάνωση αποτελεί υπερτοπική εκδήλωση ενταγμένη σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο και 
εκδήλωση ευρείας απήχησης και σημασίας αφού στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας στην Πρέβεζα 
και  γενικότερα στην Ήπειρο.   Καλύπτεται  εκτενώς από τον Τύπο γεγονός  που συντελεί   στην 
προβολή και προώθηση της περιοχής μας.Τέλος, κάθε χρόνο το τουρνουά δείχνει τον  κοινωνικό 
του χαρακτήρα βοηθώντας εμπράκτως τις ευπαθείς  ομάδες που διαβιούν στην περιοχή μας. Τα 
προηγούμενα χρόνια παρείχε σημαντική στήριξη στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας, 
στους πρόσφυγες που διαμένουν στο Κέντρο φιλοξενίας Πετροπουλάκης στην Φιλιππιάδα, στην 
ΜΚΟ ΦΛΟΓΑ και σε πολλούς άλλους.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.  
4) 18ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ XΟΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Xορών Πρέβεζας πραγματοποιείται ανελλιπώς από  το 2000 
με  την  καλλιτεχνική  επιμέλεια  του Χορευτικού  Ομίλου  ΠΡΕΒΕΖΑ.  Το 18ο Διεθνές  Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Xορών Πρέβεζας έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις 19 έως τις 23 Ιουλίου 2018 
στους  Δήμους  Πρέβεζας  και  Πάργας.  Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη.  Θα  συμμετέχουν  χορευτικά 
συγκροτήματα από Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία. Το Φεστιβάλ 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2000 σαν τοπικό Φεστιβάλ με συμμετοχή τοπικών συγκροτημάτων και με 
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διάρκεια μιας ημέρας αλλά μετά την μεγάλη προσέλευση κόσμου και την επιτυχία που σημείωσε 
εξελίχθηκε σε φεστιβάλ  διήμερο με συμμετοχή συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα  και στη 
συνέχεια από το 2005 σε Διεθνές Φεστιβάλ με διάρκεια 3 και 4 ημερών με συμμετοχή και ξένων 
συγκροτημάτων από Κύπρο, Κούβα, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία ,Πολωνία, Βοσνία, Σλοβενία και 
Γαλλία και παραστάσεις στο Λούρο, Ωρωπό, Πάργα, Καναλάκι και στην Πρέβεζα. Τα οφέλη από 
τη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
    Είναι ένα από τα ελάχιστα Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με συμμετοχή ξένων χορευτικών 

που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και  εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από 
τοπικά συγκροτήματα αλλά και από συγκροτήματα από άλλες πόλεις της Ελλάδας και από το 
εξωτερικό για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του.

 Συσφίγγονται οι σχέσεις με Ευρωπαϊκές χώρες μέσω των εκπροσώπων του πολιτισμού τους (τα 
χορευτικά σχήματα) γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης.

 Είναι γεγονός η μαζική προσέλευση και παρακολούθηση των εκδηλώσεων από τους κατοίκους 
των περιοχών που πραγματοποιήθηκαν τα ΦΕΣΤΙΒΑΛ των προηγούμενων ετών αλλά και 
πολλών τουριστών των οποίων συνέπεσε χρονικά η παραμονή τους με την πραγματοποίηση 
των εκδηλώσεων.

 Δίνει τη δυνατότητα σε τοπικά χορευτικά σχήματα από όλη την Ήπειρο να παρουσιάσουν τη 
δουλειά τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και γενικότερα να «συναναστραφούν».  

Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Χορευτικός Όμιλος Πρέβεζας.  
5) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 
Ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης  αποτελεί  μια διαχρονική προσωπικότητα  των  γραμμάτων ο 
οποίος  συνέδεσε  για  πάντα το  όνομά του  με  την  πόλη της   Πρέβεζας,  στην οποία  έζησε τις 
τελευταίες 32  μέρες του  πριν βάλει τέλος στην ζωή του στις 21 Ιουλίου  1928. Μέχρι και σήμερα 
πολλοί είναι οι επισκέπτες που  ερχόμενοι στην  Πρέβεζα αναζητούν τα ίχνη  του ποιητή  και 
επιθυμούν  να γνωρίσουν τα μέρη όπου     περπάτησε  αφήνοντας ανεξίτηλα τα ίχνη του ακόμη κι 
αν έχουν περάσει  αρκετές δεκαετίες από τον θάνατό του. Φέτος συμπληρώνονται  90 χρόνια από 
την ημέρα όπου  ο Κώστας  Καρυωτάκης  έκοψε  ο  ίδιος το νήμα της ζωής του    στο σημείο όπου 
βρίσκεται  η αναμνηστική πλάκα στην περιοχή Βαθύ.  Με αφορμή το γεγονός αυτό η Περιφέρεια 
Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ο Δήμος της Πρέβεζας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
ΠΡΕΒΕΖΑ  σε  συνεργασία  με  καλλιτεχνικούς  φορείς,  λογοτεχνικές  ομάδες,  συλλόγους    κλπ 
προχωρά στην διοργάνωση εκδηλώσεων το τριήμερο από Παρασκευή 20 έως και  Κυριακή 22 
Ιουλίου 2018. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ομιλίες  , προβολή ταινίας, καλλιτεχνικές και μουσικές 
εκδηλώσεις  και ό,τι θα συμβάλει  στην αρτιότερη παρουσίαση της προσωπικότητας του ποιητή και 
στην προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων. Συγκεκριμένα 
από  τις  18  Ιουνίου  (ημέρα  άφιξης  του  ποιητή  στην  Πρέβεζα  )  έως  την  22η  Ιουλίου,  έχουν 
προγραμματιστεί εκδηλώσεις  με την συμμετοχή      ατόμων από τον χώρο  των  γραμμάτων και 
των  τεχνών  οι  οποίοι  έχουν  ασχοληθεί  με  τον   Κώστα  Καρυωτάκη.  Στόχος  είναι    να 
“αποκαλυφθούν” στο ευρύ κοινό άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής του ποιητή  ο 
οποίος  συνέδεσε  για πάντα το όνομά του με την Πρέβεζα αποτελώντας διαχρονικά  πόλο έλξης 
επισκεπτών  που  αναζητούν  να γνωρίσουν-μέσα από την περιήγησή τους στην πόλη -  τα μέρη 
όπου  ενέπνευσαν  τα τελευταία  ποιήματα  του Κώστα Καρυωτάκη. Στις εκδηλώσεις έχει κληθεί  
και ο Δήμαρχος Τρίπολης κ.Παυλής  (γενέτειρας πόλης του ποιητή) ο οποίος έχει αποδεχθεί την 
πρόσκληση  και  θα  βρεθεί  στην  Πρέβεζα   το  τριήμερο   20-22  Ιουλίου.  Η  βασική  δομή  του 
προγράμματος περιλαμβάνει:
.
Παρασκευή 20 Ιουλίου (Δημοτικός θερινός Κινηματογράφος Κυανή Ακτή): Προβολή της ταινίας 
του  Κύπριου  σκηνοθέτη  Κύρου  Παπαβασιλείου  “Εντυπώσεις  ενός  πνιγμένου”  η  οποία  είναι 
βασισμένη  στην  τελευταία  επιστολή  του  Κώστα  Καρυωτάκη   και  προβλήθηκε  στο  Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης του 2015 με μεγάλη επιτυχία.  Θα παραβρεθεί  και θα μιλήσει  ο σκηνοθέτης κος 
Παππαβασιλείου. 
Σάββατο  21  Ιουλίου (υπαίθριος  χώρος   στο  Βαθύ  απέναντι  από  το   Μνημείο   του  Κώστα 
Καρυωτάκη, η κεντρική εκδήλωση): Ομιλία από την  Καθηγήτρια Νεοελληνικής  Φιλολογίας στο 
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Τμήμα  Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  Χριστίνα Ντουνιά  - Απαγγελία από τον ηθοποιό 
Νίκο Βερλέκη - .Μουσικό πρόγραμμα  με μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη. 
Κυριακή 22 Ιουλίου  Ομιλία από τον  Τάσο  Μακράτο μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών - Ομιλία από την  εκπαιδευτικό -συγγραφέα Αλεξάνδρα Κωστάκη 
– Απαγγελίες - Μουσικό Πρόγραμμα (συναυλία με τα μελοποιημένα ποιήματα  του Καρυωτάκη 
από ντόπιους και ξένους μουσικούς). Στο πρόγραμμα ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές   χωρίς 
όμως να αλλάξει η βασική του δομή. Η εκδήλωση προάγει τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και 
οικονομικά  συμφέροντα  των δημοτών,  συμβάλλει  στην προβολή της  τοπικής  ιστορίας  και  την 
ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, και επιπλέον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, 
χωρίς  να  υπερβαίνει  τα  εύλογα  όρια  που  διαγράφονται  με  την  τήρηση  της  αρχής  της 
οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της.
Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας,  Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΡΕΒΕΖΑ
6) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY Κ17 ΑΓΟΡΙΩΝ 
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
Πρόκειται για κορυφαία επίσημη διοργάνωση στο Beach Volley. Οι καλύτερες ελληνικές ομάδες 
κάτω των 17 ετών  θα  αγωνιστούν  στην Πρέβεζας  προκειμένου  να  αναδειχτεί  η  πρωταθλήτρια 
Ελλάδας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Πρέβεζας. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ) είναι η αναθέτουσα 
αρχή.  Η Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, ο Δήμος Πρέβεζας και οι Σύλλογοι Αθλητικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμής και Φιλαθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Πρέβεζας έχουν αναλάβει 
την οικονομική οργάνωση και διαχείριση της εκδήλωσης. Οι αθλητές που συμμετέχουν αποτελούν 
τους  κορυφαίους  στο  άθλημα  του  beach  volley.  Τα  οφέλη  για  την  τοπική  κοινωνία  θα  είναι 
πολλαπλά από τη διοργάνωση του τελικού του πανελληνίου πρωταθλήματος Beach Volley Κ17:   

• Ο αθλητισμός για μια σύγχρονη κοινωνία είναι τουλάχιστον παράγοντας κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης. Ειδικά στην επαρχία με δεδομένη την μικρή ή μεγάλη απόσταση 
από το Κέντρο και την απομόνωση, ο Αθλητισμός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο και διέξοδο για την αθλητική οικογένεια και όχι μόνο.  Το 
συγκεκριμένο  άθλημα  καλλιεργεί  στους  νέους  αξίες  όπως  η  αυτοπειθαρχία,  η 
αυτοεκτίμηση, ο αυτοσεβασμός, η συναδελφικότητα.  καθώς προβάλει ιδεώδη και αξίες για 
ευγενή άμιλλα, γόνιμο και δημιουργικό ανταγωνισμό, ευρωστία σώματος και πνεύματος. 

• Όσοι παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση θα έχουν την ευκαιρία να δουν τους 
κορυφαίους, από άποψη τεχνικής, αθλητές στο είδος τους. Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν 
ως στόχο να κινητοποιήσουν κυρίως τους συμμετέχοντες  μαθητές,  αλλά και όλους τους 
επισκέπτες και να τους μετατρέψουν από παθητικούς δέκτες της ζωής σε πρωταγωνιστές 
της. 

• Βοηθά στη βελτίωση των υποδομών και στην πολιτιστική κουλτούρα των ανθρώπων.
• Αποτελεί πηγή εσόδων για την τοπική κοινωνία από τη μετακίνηση, διαμονή, διατροφή, 

αγορές, περιήγηση και κάθε κατανάλωση προϊόντων / υπηρεσιών.
• Προσφέρει μια ευρύτατη δημοσιότητα του αγώνα και κατά συνέπεια της περιοχής, μέσω 

ενός σύγχρονου και επαγγελματικού πλάνου επικοινωνίας & προβολής του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος (Promotional & Communication Plan) που περιλαμβάνει και τηλεοπτική 
προβολή. 

Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμής και 
Φιλαθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Πρέβεζας
7) ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΕΑΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
Ο  Ποντακός  Εκπολιτιστικός  Σύλλογος  Νέας  Κερασούντας  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια 
Ηπείρου  –  Π.Ε.  Πρέβεζας  και  τον  Δήμο  Ζηρού  θα  πραγματοποιήσουν   διήμερο  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ποντιακής και λαϊκής μουσικής και χορού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 
31  Ιουλίου  και  01  Αυγούστου  2018 στην Ν.  Κερασούντα  όπου  το  ποντιακό  στοιχείο  υπάρχει 
έντονα  καθότι  και  το  χωριό  ιδρύθηκε  από  ξεριζωμένους  πρόσφυγες.  Η  πρώτη  βραδιά  είναι 
αφιερωμένη στον Πόντο με παρουσίαση ποντιακής μουσικής.   Η δεύτερη βραδιά περιλαμβάνει 
χορευτικά συγκροτημάτα από τη Νάουσα, το Θεσπρωτικό, την Φιλιππιάδα, τον Άγιο Γεώργιο, την 
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Νέα Κερασούντα. Σκοπός είναι να διατηρηθεί η παράδοση του ιστορικού Πόντου μέσα από τη 
μουσική και  το χορό που αποτελούν κύριες  εκφράσεις  του.  Επίσης  η κοινωνική  ανάπτυξη της 
περιοχής με τη διάσωση, τη διατήρηση και τη διάδοση των ηθών και εθίμων του Πόντου και τη 
σύσφιξη των σχέσεων του Ποντιακού Ελληνισμού γεφυρώνοντας παράλληλα τις διαφορές μεταξύ 
του προσφυγικού και ντόπιου στοιχείου και δίνοντας παραδείγματα προόδου και συνέχειας. Τέλος 
να  δώσει  στους  νέους  ηθικές  αξίες  και  αυτοί  με  τη  σειρά  τους  ένα  δυναμικό  παρόν  στις 
πολιτιστικές εξελίξεις του σήμερα. Η ανταπόκριση του κοινού αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη 
διότι στην περιοχή είναι έντονο το ποντιακό στοιχείο.  Επιπλέον οι εκδηλώσεις αυτές λόγω της 
ιδιαιτερότητάς  τους,  προσελκύουν  άτομα  των  γύρω  περιοχών,  όπως  και  τους  επισκέπτες  που 
βρίσκονται εκείνοι την περίοδο στην περιοχή ( ευρείας απήχηση). 
Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Ποντιακός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας 
Κερασούντας. 
8) ΑΜΙΣΟΣ 2018 
Η  Περιφέρεια  Ηπείρου,  Π.Ε.  Πρέβεζας  σε  συνδιοργάνωση  με  τον  Δήμο  Πρέβεζας  και  τον 
Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ν. Σαμψούντας Πρέβεζας «Η ΑΜΙΣΟΣ» διοργανώνουν στην 
Ν.  Σαμψούντα  στις  2,   3  και  4  Αυγούστου  2018 ένα  τριήμερο  πολιτιστικών  εκδηλώσεων.  Οι 
εκδηλώσεις  «ΑΜΙΣΟΣ» αποτελούν θεσμό για τα πολιτιστικά δρώμενα της Πρέβεζας καθώς τα 
τελευταία χρόνια διοργανώνονται  ανελλιπώς στη Νέα Σαμψούντα.  Καλύπτουν τη μουσική και 
χορευτική παράδοση της Ελλάδας σε όλες της τις  εκφάνσεις  :  παραδοσιακή, λαϊκή και  κυρίως 
ποντιακή.  Συμμετέχουν  χορευτικά  σχήματα από όλη την Ελλάδα και  ορχήστρες  καταξιωμένων 
μουσικών.  Η  μία  βραδιά  αποτελεί  σεργιάνι  στην  πολιτιστική  μας  κληρονομιά  με  χορούς  από 
πολλές περιοχές της Ελλάδας ενώ άλλη βραδιά είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον Πόντο και τις 
αλησμόνητες  πατρίδες.  Παράλληλα στο χώρο λειτουργεί  έκθεση φωτογραφίας και  δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών. Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται κυρίως στους Πόντιους της περιοχής οι 
οποίοι αποτελούν μια κοινωνική ομάδα με έντονη παρουσία στο Νομό αλλά προσελκύει και τους 
υπόλοιπους  κατοίκους  του  Νομού  λόγω  της  ποικιλομορφίας  και  της  καλλιτεχνικής  αξίας  των 
εκδηλώσεων,  όπως  και  τους  τουρίστες  που  εκείνη  την  περίοδο  βρίσκονται  στο  Νομό.  Η 
συγκεκριμένη  εκδήλωση εντάσσεται  στις  αρμοδιότητες  των Περιφερειών όπως αυτές  ορίζονται 
από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριμένα το άρθρο 186 του Ν. 352/2010 
(ΦΕΚ  84/Α)  ,  Κεφάλαιο  Ε,  εδάφιο  Η,  παρ.  11,13,15  καθώς  σκοπό  της  διοργάνωσης  είναι  η 
προσπάθεια να διατηρηθεί  η  παράδοση του ιστορικού Πόντου στην πλήρη της  έκφραση στους 
τομείς δηλαδή του χορού, της μουσικής, των εθίμων και της ένδυσης. Επίσης είναι η κοινωνική 
ανάπτυξη της περιοχής με  τη διάσωση, τη διατήρηση και τη διάδοση των ηθών και εθίμων του 
Πόντου και τη σύσφιξη των σχέσεων του Ποντιακού Ελληνισμού γεφυρώνοντας παράλληλα τις 
διαφορές μεταξύ του προσφυγικού και ντόπιου στοιχείου και δίνοντας παραδείγματα προόδου και 
συνέχειας. Τέλος στοχεύει στο να δώσει στους νέους ηθικές αξίες και αυτοί με τη σειρά τους ένα 
δυναμικό παρόν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σήμερα. 
Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ν. 
Σαμψούντας Πρέβεζας «Η ΑΜΙΣΟΣ»
9) «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΣΤΟΝ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟ 

Στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ, η σημασία των γιορτών και εκδηλώσεων, που έχουν 
ως αντικείμενο την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, με άλλα λόγια τον Λαϊκό μας Πολιτισμό, είναι  
εξαιρετικά  μεγάλη  και  επίκαιρη.  Η  Περιφερειακή   Ενότητα  Πρέβεζας  σε  συνεργασία  με  τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «Πάτερ Κοσμάς» Γυμνοτόπου διοργανώνουν ένα πολιτιστικό φεστιβάλ στις 
03 και 04 Αυγούστου 2018 στον Γυμνότοπο.  Την πρώτη βραδιά θα πραγματοποιηθεί θεατρική 
παράσταση από την τοπική θεατρική ομάδα του Συλλόγου με τίτλο «Οι γυναίκες που έγιναν ένα με 
τη  γη»  ενώ  τη  δεύτερη  βραδιά  συνάντηση  χορευτικών  συγκροτημάτων.   Στη  συνάντηση 
χορευτικών  συγκροτημάτων  συμμετέχουν  τα  χορευτικά  του  Γυμνοτόπου  και  συλλόγων  της 
ευρύτερης περιοχής καθώς και ένα φιλοξενούμενο. Θα πλαισιώνονται από ζωντανή παραδοσιακή 
ορχήστρα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές 
ορίζονται  από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριμένα το άρθρο 186 του Ν. 
352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) , Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ. 11,13,15.  Ο δημοτικός χορός και η δημοτική 
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μουσική  είναι  βαθιά  ριζωμένα  στην  ψυχή  του  ελληνικού  λαού.  Η  διοργάνωση  βραδιών 
παραδοσιακής  μουσικής  και  χορού  συντελεί  στην  διατήρηση,  διάδοση  και  διάσωση  της 
πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς   η  οποία  με  γοργούς  ρυθμούς  χάνει  την  ταυτότητα  της.    Οι 
εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, την 
προβολή  της  ερασιτεχνικής  τοπικής  δημιουργίας,  την  ψυχαγωγία  των  κατοίκων  αλλά  και  την 
προσέλκυση  επισκεπτών  που  αυτήν  την  περίοδο  βρίσκονται  στην  περιοχή.  Η  προβολή  τους 
συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που 
είναι  γαλουχημένες  με  αυτή  (ευρείας  απήχησης).  Απευθύνεται  σε  όλους  τους  κατοίκους  της 
ευρύτερης περιοχής και τους επισκέπτες που θα βρίσκονται εκεί.                                    
Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Πάτερ Κοσμάς» Γυμνοτόπου, υπό την 
αιγίδα του Δήμου Ζηρού. 
            ……………………………………………………………………………………………..

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
Μιχαήλ Σπυρέλης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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