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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  19ης/27-12-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010) 

============================================== 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι επτά (27) του μηνός 
Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, διά περιφοράς, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό απόφασης  από 53 έως 54,  έτους 2021:   
 
Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων. 
Περίληψη απόφασης: Το Π.Σ., ενέκρινε την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον 
Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων, διότι ο φάκελος συγκροτήθηκε 
με την ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζαγορίου, δημοτών του Ζαγορίου, καθώς και τη συνδρομή του 
ΥΠΠΟΑ και ειδικών επιστημόνων και οι αξίες που αποτυπώνονται στο φάκελο εκφράζουν την εμπειρία και την ιστορία του 
Δήμου Zαγορίου  (αριθμ. απόφ.19/53/27-12-2021) 
 
Θέμα 2ο : Έγκριση του  Διαχειριστικού Σχεδίου,  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του του φακέλου υποψηφιότητας για την 
εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων 
Περίληψη απόφασης: Το Π.Σ., ενέκρινε το Διαχειριστικό Σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του του φακέλου 
υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των 
Πολιτιστικών Τοπίων, διότι τα μέτρα προστασίας και διαφύλαξης που περιλαμβάνει για το Πολιτιστικό Τοπίο είναι επαρκή και,  
κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, εφαρμόσιμα, αποτελούν ένα πλήρες σχέδιο προστασίας και 
διαφύλαξης της οικουμενικής αξίας και της ακεραιότητας του Πολιτιστικού Τοπίου του Ζαγορίου, το οποίο δεσμεύεται η 
Περιφέρεια Ηπείρου ότι θα εφαρμόσει (αριθμ. απόφ.19/54/27-12-2021) 
 

 
             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.  
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Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site  
της Περιφέρειας Ηπείρου : 
http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο                                                                   
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