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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/11-7-2018
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,
την 11η του µήνα Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 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
Αναπληρωµατικά µέλη
1. Σταυρούλα Τσιάρα
1. Μιχαήλ Μπάγιας
2. Βασιλική Μπούµπα
2. Βασίλειος Γοργόλης
3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας
4. Χρήστος Γούσης
4. Βασίλειος Παπαχρήστου
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
5. Αλκιβιάδης Λάµπρου
6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα
7. Μιχαήλ Σπυρέλης
7. Βασίλειος Χουλιάρας
8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια 9. Σπυρίδων Πάικας
10. Παναγιώτης Πάντος
10. ∆ηµήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
11. Γεώργιος Ζάψας
12. Γεώργιος Ζάκας
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη
14. Ηλίας Γκεσούλης
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ.
91662/2959/6-7-2018 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.
Θεσπρωτίας.
4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Ιωαννίνων.
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. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
3. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
4. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
5. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
6. Γεώργιος Ζάκας
7. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
Γ. Η 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 15-6-2018.
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
Μιχαήλ Σπυρέλης
Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραµµατέας
Βασιλική Μπάρκα

Τα µέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, την 11η του µήνα Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 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
Αναπληρωµατικά µέλη
1. Σταυρούλα Τσιάρα
1. Μιχαήλ Μπάγιας
2. Βασιλική Μπούµπα
2. Βασίλειος Γοργόλης
3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας
4. Χρήστος Γούσης
4. Βασίλειος Παπαχρήστου
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
5. Αλκιβιάδης Λάµπρου
6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα
7. Μιχαήλ Σπυρέλης
7. Βασίλειος Χουλιάρας
8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια 9. Σπυρίδων Πάικας
10. Παναγιώτης Πάντος
10. ∆ηµήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
11. Γεώργιος Ζάψας
12. Γεώργιος Ζάκας
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη
14. Ηλίας Γκεσούλης
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ.
91662/2959/6-7-2018 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.
Θεσπρωτίας.
4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Ιωαννίνων.
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. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
3. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
4. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
5. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
6. Γεώργιος Ζάκας
7. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
Γ. Η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 1Ο
Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Άρτας
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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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 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/ΥΟ∆∆ /2-4-2018 και Α∆Α: 78Χ17Λ9-∆ΟΙ).
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» (Α∆Α: ΩΕΛ57Λ9-7ΡΥ).
7. Τις µε αριθ.πρωτ. 88793/520, 91786/542, 84296/498 εισηγήσεις του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει (οµόφωνα)
(απόφαση 8/25/11-7-2018)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών
δράσεων Π.Ε. Άρτας 2018:
1) «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2018»
Ο ∆ήµος Γ. Καραϊσκάκη στο πλαίσιο του εορτασµού προς τιµήν του Ήρωα του 1821
Αρχιστρατήγου Γεωργίου Καραϊσκάκη στις 19 – 22 Ιουλίου, θα πραγµατοποιήσει εορταστικές
εκδηλώσεις στην Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς, τόπο γέννησης του Ήρωα. Οι εκδηλώσεις
έχουν σκοπό την διατήρηση της Ιστορικής Μνήµης και της πολιτιστικής µας παράδοσης. Η
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας θα είναι συνδιοργανώτρια µε το ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη στις
εκδηλώσεις στις 19 - 22 Ιουλίου. Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Γ. Καραϊσκάκη.
2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΩΝ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας θα διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις
στις 8, 11 και 15 Αυγούστου στους Μελισσουργούς Άρτας, µε προβολή ταινίας και συναυλία.
Οι εκδηλώσεις έχουν σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής µας παράδοσης. Συνδιοργάνωση:
Π.Ε. Άρτας , Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας.
3) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΚΟΥΠΑΣ
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καπνών Σκούπας και το Αράχθειο Θέατρο Σκούπας διοργανώνουν
στις 7 έως 12 Αυγούστου θεατρική γιορτή, µε θεατρικά δρώµενα που αποτελούν ορόσηµο για
την ευρύτερη περιοχή. Η θεατρική γιορτή έχει σκοπό την αναβάθµιση του πολιτιστικού
επιπέδου της περιοχής σε συνδυασµό µε την τουριστική προβολή της. Συνδιοργάνωση:
Π.Ε.Άρτας, Εξωραϊστικός Σύλλογος Καπνών Σκούπας
4) ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αθαµανιωτών «Ο ΑΘΑΜΑΣ» διοργανώνει στις 16 Αυγούστου
τον Παραδοσιακό Καγκελάρη. Η εκδήλωση έχει σκοπό της διατήρηση της πολιτιστικής µας
παράδοσης.Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αθαµανιωτών «Ο
ΑΘΑΜΑΣ».
5) 5ΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΚΟΥΡΑ»
Η Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας διοργανώνει τον 5ο Ηµιµαραθώνιο – αγώνα ορεινού
τρεξίµατος µε την ονοµασία «Στη σκιά του Κριάκουρα». Ο αγώνας έχει στόχο την προβολή του
ορεινού οικισµού Θεοδωριάνων για την προσέλκυση επισκεπτών. Η Περιφερειακή Ενότητα
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Άρτας θα είναι συνδιοργανώτρια µε την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας στον αγώνα στις
19 Αυγούστου. Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας.
6) ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ»
Η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κάντο Μεντιτερρανέο προγραµµατίζει ένα Παγκόσµιο
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στις 6 Αυγούστου 2018 στα χωριά του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, µε τίτλο:
«Τα βουνά της ∆υτικής Πλευράς» ή “West Side Mountains Doc Fest”. Η υλοποίηση αυτού του
πολιτιστικού προγράµµατος εντάσσεται στις εκδηλώσεις υπερτοπικής σηµασίας παγκόσµιας
εµβέλειας και θα συµβάλλει στην προβολή αυτής της µειονεκτικής ορεινής περιοχής. Η
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας θα είναι διοργανώτρια µαζί µε την Αστική µη Κερδοσκοπική
Εταιρεία Κάντο Μεντιτερρανέο του Φεστιβάλ στις 6 Αυγούστου 2018. ∆ιοργάνωση: Π.Ε.
Άρτας και Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κάντο Μεντιτερρανέο.
……………………………………………………………………………………………..
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
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραµµατέας
Βασιλική Μπάρκα

Τα µέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,
την 11η του µήνα Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 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
Αναπληρωµατικά µέλη
1. Σταυρούλα Τσιάρα
1. Μιχαήλ Μπάγιας
2. Βασιλική Μπούµπα
2. Βασίλειος Γοργόλης
3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας
4. Χρήστος Γούσης
4. Βασίλειος Παπαχρήστου
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
5. Αλκιβιάδης Λάµπρου
6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα
7. Μιχαήλ Σπυρέλης
7. Βασίλειος Χουλιάρας
8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια 9. Σπυρίδων Πάικας
10. Παναγιώτης Πάντος
10. ∆ηµήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
11. Γεώργιος Ζάψας
12. Γεώργιος Ζάκας
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη
14. Ηλίας Γκεσούλης
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ.
91662/2959/6-7-2018 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.
Θεσπρωτίας.
4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Ιωαννίνων.
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. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
3. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
4. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
5. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
6. Γεώργιος Ζάκας
7. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
Γ. Η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 2Ο
Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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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 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/ΥΟ∆∆ /2-4-2018 και Α∆Α: 78Χ17Λ9-∆ΟΙ).
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» (Α∆Α: ΩΕΛ57Λ9-7ΡΥ).
7. Την µε αριθ.πρωτ.91813/2427 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Θεσπρωτίας.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει (οµόφωνα)
(απόφαση 8/26/11-7-2018)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών
δράσεων Π.Ε. Θεσπρωτίας 2018:
1) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πλακωτής του ∆ήµου Σουλίου κοντά
στην θάλασσα
Στις 24 και 25 Αυγούστου 2018 πρόκειται να πραγµατοποιηθούν Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - συναυλίες,
από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πλακωτής του ∆ήµου Σουλίου. Ο παραπάνω σύλλογος έχει αιτηθεί τη
συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων µε την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν
δίπλα στην θάλασσα στην Ηγουµενίτσα και φιλοδοξία του συλλόγου είναι να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον της νεολαίας και συνάδουν µε το καταστατικό του Συλλόγου.
Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
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) Τρίτος 3ος Αγώνας Τρίαθλου στην Ηγουµενίτσα – IlΙ Porto Triathlon Igoumenitsa
Στην Ηγουµενίτσα στις 7 Οκτωβρίου 2018 θα πραγµατοποιηθεί για τρίτη χρονιά αγώνας Τρίαθλου
από το Αθλητικό Σωµατείο Ολυµπιακή Ακαδηµία Ηγουµενίτσας. Ο αγώνας θα περιλαµβάνει κολύµβηση
µπροστά στον θαλάσσιο χώρο της πόλης, ποδηλασία µέχρι τις ακτές του Μακρυγιαλού και αγώνα
δρόµου στον ποδηλατόδροµο. Στόχος των διοργανωτών οι συµµετοχές να ξεπεράσουν τις 250 και για
πρώτη φορά θα καλεστούν και ξένοι αθλητές. Ο παραπάνω σύλλογος έχει αιτηθεί τη συνδιοργάνωση
των εκδηλώσεων µε την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
Συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής και
ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία την δυναµική της αθλητικής δραστηριότητας και να κάνει
κοινωνούς όλους του φορείς της πόλης.
Τονώνει οικονοµικά την περιοχή µε ταυτόχρονη τουριστική αναβάθµιση µε την ανάδειξη της και την
προβολή της, αφού εξαιτίας του αγώνα θα διανυκτερεύσει στην περιοχή µεγάλος αριθµός ατόµων που
θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή.
Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της
περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
3) Επικαιροποίηση της Εκδήλωσης που συνδιοργανώνει η ΠΕ Θεσπρωτίας µε την τηλεοπτική
εκποµπή ΞΕΝΙΤΙΑ
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Με την αριθµ. 6/19/9-5-2018 απόφαση της επιτροπής σας έχετε εγκρίνει την ένταξη στο πρόγραµµα
πολιτιστικών δράσεων της ΠΕ Θεσπρωτίας, της συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της τηλεοπτικής εκποµπής
ΞΕΝΙΤΙΑ σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ARTTV και πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.
Η παραπάνω εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί µε πιθανή ηµεροµηνία 23 Σεπτεµβρίου 2018.

……………………………………………………………………………………………..
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
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραµµατέας
Βασιλική Μπάρκα

Τα µέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,
την 11η του µήνα Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 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
Αναπληρωµατικά µέλη
1. Σταυρούλα Τσιάρα
1. Μιχαήλ Μπάγιας
2. Βασιλική Μπούµπα
2. Βασίλειος Γοργόλης
3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας
4. Χρήστος Γούσης
4. Βασίλειος Παπαχρήστου
5. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
5. Αλκιβιάδης Λάµπρου
6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
6. Βασίλειος Γιολδάσης του Βησσαρίωνα
7. Μιχαήλ Σπυρέλης
7. Βασίλειος Χουλιάρας
8. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
8. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
9. Πολυξένη (Τζένη) Τάπραντζη-Κοίλια 9. Σπυρίδων Πάικας
10. Παναγιώτης Πάντος
10. ∆ηµήτριος Κωνής
11. Κων/νος Μπασιούκας
11. Γεώργιος Ζάψας
12. Γεώργιος Ζάκας
12. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
13. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη
14. Ηλίας Γκεσούλης
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:οικ.
91662/2959/6-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να συζητήσουν και να
αποφασίσουν για τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
5. Έγκριση πρακτικών προηγουµένης συνεδρίασης.
6. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Άρτας.
7. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας.
8. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Ιωαννίνων.
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:
8. Βασίλειος Γοργόλης (αν.)
9. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραµάνη
10. Αναστασία Σίµου-Τάσιου
11. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα
12. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου – Ούζα
13. Γεώργιος Ζάκας
14. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης
Γ. Η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 3Ο
Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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9. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
10. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
11. 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».
12. 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.
13. 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/ΥΟ∆∆ /2-4-2018 και Α∆Α: 78Χ17Λ9-∆ΟΙ).
14. 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» (Α∆Α: ΩΕΛ57Λ9-7ΡΥ).
15. Την µε αριθ.πρωτ.86734/2378 εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας
Ηπείρου.
16. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει (οµόφωνα)
(απόφαση 8/27/11-7-2018)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών
δράσεων Π.Ε. Ιωαννίνων 2018:
1) Αγώνες Ορεινού τρεξίµατος και ποδηλάτου 8 Zagori Mountain running Πολιτιστικός
Σύλλογος Κήπων «Η ΜΠΑΓΙΑ» - ∆ήµος Ζαγορίου
Στις 20,21και 22 Ιουλίου 2018 θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή του Ζαγορίου οι Αγώνες
Ορεινού τρεξίµατος και ποδηλάτου 8 Zagori Mountain running. Συνδιοργανώνεται από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπων «Η ΜΠΑΓΙΑ» και το ∆ήµο Ζαγορίου. Οι αγώνες προσελκύουν
πλήθος αθλητών και θεατών. Μέσα από τις διαδροµές τρεξίµατος των 10 χλµ, 21χλµ, 42χλµ,
και του µεγάλου αγώνα των 80χλµ οι αθλητές θα διασχίσουν τα ορεινά µονοπάτια της Τύµφης,
τα σοκάκια των χωριών και τα πέτρινα γεφύρια.
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. Στέκεται αρωγός
στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και
ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισµός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονοµία.
Θα αναδειχθούν και θα γίνουν ευρύτερα γνωστές οι οµορφιές της ηπειρωτικής φύσης και η
παράδοση του τόπου.
Θα υπάρξει οικονοµικό όφελος για 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.
Το γεγονός θα συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την
άθληση ως τρόπο ζωής.
2) Εκδήλωση για 8η χρονιά «Αναζητώντας τα µονοπάτια του Αράχθου» Πολιτιστικός
Σύλλογος ∆αφνούλας, Τοπική Κοινότητα ∆αφνούλας, Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Ιωαννιτών, Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού πάρκου Τζουµέρκων και Χαράδρας Αράχθου και
τον Όµιλο Μοντέρνων Αθληµάτων Ηπείρου «Πρωτοπόρος»
Στις 27 και 28 Ιούλίου 2018 διοργανώνεται για 8η χρονιά η εκδήλωση «Αναζητώντας τα
µονοπάτια του Αράχθου», την οποία συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος ∆αφνούλας, η
Τοπική Κοινότητα ∆αφνούλας, το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών, ο Φορέας ∆ιαχείρισης
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Εθνικού πάρκου Τζουµέρκων και Χαράδρας Αράχθου και ο Όµιλος Μοντέρνων Αθληµάτων
Ηπείρου «Πρωτοπόρος», ενώ παράλληλα για τέταρτη φορά θα διεξαχθούν πανελλήνιοι αγώνες
ορεινής τοξοβολίας στο µόνιµο στίβο αγώνων που έχει δηµιουργηθεί µε συµµετοχή αθλητών
και από άλλες χώρες. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της χαράδρας του Αράχθου και η
προβολή των µονοπατιών.
Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου:
Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της
περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
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.
Αναδεικνύει και προβάλει την οµορφιά του ηπειρωτικού τοπίου καθώς και των παραδοσιακών
οικισµών.
3) Βαλκανικό Πρωτάθληµα Τζούντο Παίδων Β- Κορασίδων Β Ελληνική Οµοσπονδία
Τζούντο
Στα Ιωάννινα, στις 28 και 29 Ιουλίου 2018, θα πραγµατοποιηθεί το Βαλκανικό Πρωτάθληµα
Τζούντο Παίδων Β - Κορασίδων Β από την Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο και την Βαλκανική
Ένωση Τζούντο. Πρόκειται για 350 αθλητές από 10 βαλκανικές χώρες. 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 σηµαντικά:
Η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα και προάγει
το αθλητικό πνεύµα.
∆ίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί η επισκεψιµότητα στην πόλη και την περιοχή κατά τη διάρκεια
των αγώνων.
Καθώς πρόκειται για Βαλκανικό πρωτάθληµα, δίνεται η δυνατότητα προβολής της περιοχής στις
βαλκανικές χώρες.
4) ATHLOS ZAGORI HIGH –ALT HOOP 2018 3on3 streetball tournament
Ο Αθλητικός Όµιλος Ελαφότοπου ∆ήµου Ζαγορίου διοργανώνει στον Ελαφότοπο Ζαγορίου
τουρνουά µπάσκετ στις 2,3,4 και 5 Αυγούστου 2018. Έδρα είναι το «Γκράτζειο» Αθλητικό
Κέντρου Ελαφότοπου. Την προηγούµενη χρονιά οι συµµετοχές ανήλθαν στις 200, από όλη την
Ελλάδα. Στόχος είναι να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η δυναµική της αθλητικής
δραστηριότητας.
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. Με τον τρόπο
αυτό προάγεται ο Αθλητικός Τουρισµός στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου
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
Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων
της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
5) Φεστιβάλ Πολυφωνικού τραγουδιού
Ο Σύλλογος Πωγωνίσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού διοργανώνει Φεστιβάλ Πολυφωνικού
Τραγουδιού στις 3 Αυγούστου 2018 στην Τ.Κ. Κτισµάτων του ∆ήµου Πωγωνίου. Στόχος των
διοργανωτών είναι το φεστιβάλ να καταστεί θεσµός για τα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου.
Η Περιφέρεια Ηπείρου µε τη συµµετοχή της στη διοργάνωση,
Θα αναδείξει τη µοναδικότητα του πολυφωνικού τραγουδιού.
Θα συµβάλλει στη διάσωση της λαϊκής µας παράδοσης.
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Θα συνδράµει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης της περιοχής µε τα ανάλογα οφέλη στην
τοπική οικονοµία.
Στέκεται αρωγός σε πρωτοβουλίες των µη κερδοσκοπικών συλλόγων που ως στόχο έχουν την
ανάδειξη και προβολή της Ηπείρου.
6) Φεστιβάλ Γεφυριού της Πλάκας
Η Οµοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουµερκιωτών, η οποία εκπροσωπεί στο Λεκανοπέδιο Αττικής
τριάντα πέντε τουλάχιστον σωµατεία και οργανώσεις των χωριών των Τζουµέρκων, καθιέρωσε
από το 2016 την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε σκοπό την υποστήριξη της αναστήλωσης του
γεφυριού της Πλάκας. Για τον Αύγουστο 2018 θα πραγµατοποιήσει εκδηλώσεις πολιτιστικού
χαρακτήρα µε παραδοσιακή και έντεχνη µουσική, και επιστηµονική ηµερίδα σχετικά µε την
Ιστορικότητα και την Αρχιτεκτονική αλλά και την πορεία των εργασιών αναστήλωσης του
Γεφυριού Πλάκας.
Η Περιφέρεια Ηπείρου µέσω της συµµετοχής της θα προσκοµίσει οφέλη, καθώς :
Θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας αναφορικά µε την
αναγκαιότητα της αναστήλωσης του ιστορικού γεφυριού.
Θα ευαισθητοποιήσει το κοινό και τους κατοίκους και θα συµβάλλει στην ενηµέρωση τους .
Θα προάγει την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής
Θα αποτελέσει η περιοχή πόλο έλξης επισκεπτών, µε τα πολλαπλά οφέλη στον τουρισµό.
7) Πανελλαδική Εκδήλωση «Του ήχου τα τερτίπια»
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Αιµοδοτικός Σύλλογος Κουτσελιού διοργανώνει στις 22 Ιουλίου
2018 Πανελλαδική Εκδήλωση «Του ήχου τα τερτίπια», µε σκοπό την διάδοση της
παραδοσιακής µουσικής και των χορών του τόπου.
Με την συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια:
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.
8) Έκδοση «Τζουµερκιώτικα Χρονικά»
Η έκδοση της περιοδικής έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά 2018» της Ιστορικής,
Λαογραφικής Εταιρίας Τζουµέρκων κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριµένο πόνηµα
συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού πολιτισµού, της λαογραφίας, των ηθών και των
εθίµων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων.
Αποτελεί δε ένα επιστηµονικό υλικό διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισµού
που έχουµε. Επίσης συµβάλει στην τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της
περιοχής. Τέλος η έκδοση αυτή, εδώ και αρκετά χρόνια, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος
ανάµεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδηµους Τζουµερκιώτες και βοηθά στη
σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσά τους. Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε
ιστορικούς, µελετητές, καθηγητές Πανεπιστηµίου, δηµοσιογράφους, ∆ηµάρχους, καθώς και σε
προέδρους πολιτιστικών συλλόγων της οµογένειας, µε στόχο την προώθηση και ανάδειξη της
παράδοσης και του λαϊκού πολιτισµού της περιοχής.
9) Έκδοση Ετήσιου Περιοδικού «Σαρακατσαναίοι»
Η έκδοση της περιοδικής έκδοσης «Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων
Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριµένο περιοδικό συντελεί στην ανάδειξη και
διάσωση του λαϊκού πολιτισµού, της λαογραφίας, στην παρουσίαση επιστηµονικών µελετών,
της καταγραφής ιστορικών στοιχείων, των ηθών και των εθίµων και γενικότερα της
πολιτιστικής κληρονοµιάς των Σαρακατσαναίων. Αποτελεί δε, ένα επιστηµονικό υλικό
διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισµού που έχουµε. Επίσης συµβάλει στην
τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος το βιβλίο εδώ και 34
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χρόνια λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους ντόπιους και τους απανταχού
απόδηµους Σαρακατσαναίους και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσά τους. Τα έντυπα
θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε ιστορικούς, µελετητές, καθηγητές
Πανεπιστηµίου, δηµοσιογράφους, ∆ηµάρχους, καθώς και σε προέδρους πολιτιστικών συλλόγων
της οµογένειας, µε στόχο την προώθηση και ανάδειξη της παράδοσης και του λαϊκού
πολιτισµού της περιοχής.
……………………………………………………………………………………………..
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
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραµµατέας
Βασιλική Μπάρκα

Τα µέλη

