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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/25-7-2018
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,
την 25η 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.98942/3140/19-7-2018 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.
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. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
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 11-7-2018.
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Τα µέλη της Επιτροπής ∆ηµήτρης Χαµπίπης, Γιώργος Ζάκας και Μάκης
Χατζηεφραιµίδης επί του 1ου θέµατος ψηφίζουν θετικά για την έγκριση των εκδηλώσεων της µε
την επιφύλαξη όπως αυτή έχει εκφρασθεί στην από 7-3-2018 επιστολή της παράταξης
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ προς την πρώην Αντιπεριφερειάρχη κα. Γιούλα Μητροκώστα. Πιο
συγκεκριµένα ζήτησαν να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής: «Θέλουµε προκειµένου να
συγκροτείται η ηµερήσια διάταξη τα αιτήµατα των πολιτιστικών η αθλητικών συλλόγων για
επιχορήγηση να φιλτράρονται ώστε να εισάγονται για έγκριση εκδηλώσεις που έχουν πάγιο και
διαρκή χαρακτήρα και κυρίως να συνοδεύονται από στοχευµένες πολιτικές της Περιφέρειας
Ηπείρου για δηµιουργία και εµπέδωση συγκεκριµένων κοινωνικών µηνυµάτων όπως η άθληση,
η ευγενής άµιλλα, το fair play, ο υγιείς ανταγωνισµός, η διατήρηση της πολιτιστικής και
ιστορικής παρακαταθήκης, η διάδοση την ηθών και εθίµων κλπ.».
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 25η 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.98942/3140/19-7-2018 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.
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. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
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. 97558/570 και 101405/582 εισηγήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Άρτας.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει (οµόφωνα)
(απόφαση 9/28/25-7-2018)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών
δράσεων Π.Ε. Άρτας 2018:
1) «ΣΕΛΤΣΟΣ 2018»
Ο ∆ήµος Γ. Καραϊσκάκη στο πλαίσιο του εορτασµού προς τιµήν των πεσόντων Σουλιωτών στη
Μονή Σέλτσου τον Απρίλιο του 1804, θα πραγµατοποιήσει εορταστικές εκδηλώσεις στις Πηγές
Άρτας και στον χώρο της Μονής Σέλτσου. Οι εκδηλώσεις έχουν σκοπό την διατήρηση της
Ιστορικής Μνήµης. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας θα είναι συνδιοργανώτρια µε το ∆ήµο Γ.
Καραϊσκάκη στις εκδηλώσεις στις 22 – 23 Αυγούστου.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Γ. Καραϊσκάκη.
2) «28η Συνάντηση Ελληνικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων»
Ο Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Κωστακιών Άρτας θα διοργανώσει πολιτιστικές
εκδηλώσεις στις 24 Αυγούστου στους Κωστακιούς Άρτας, µε προβολή ταινίας και συναυλία. Οι
εκδηλώσεις περιλαµβάνουν την 28η Συνάντηση Ελληνικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων καθώς
και χορευτικών της UNESCO και έχουν σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής µας παράδοσης.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας , Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Κωστακιών Άρτας.
3) «Μουσικές εκδηλώσεις ∆ήµου Αρταίων»
Ο ∆ήµος Αρταίων διοργανώνει στις 15 έως 31 Αυγούστου µουσικές εκδηλώσεις (συναυλίες
και παραστάσεις) στο παραλίµνιο πάρκο Άρτας, µε στόχο την ψυχαγωγία των δηµοτών αλλά
και την ανάδειξη του παραλίµνιου πάρκου.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε.Άρτας, ∆ήµος Αρταίων
4) «10η Αθαµάνια ∆ιαδροµή “∆ρόµοι του Βασιλιά Αθάµα”»
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων διοργανώνει την 10η Αθαµάνια ∆ιαδροµή «∆ρόµοι του
Βασιλιά Αθάµα». Ο αγώνας έχει στόχο την προβολή του ορεινού οικισµού Αθαµανίου για την
προσέλκυση επισκεπτών. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας θα είναι συνδιοργανώτρια µε τον
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων στον αγώνα στις 11 Αυγούστου.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων.
……………………………………………………………………………………………..
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 25η 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.98942/3140/19-7-2018 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.
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. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
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. Ιωαννίνων
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 6ΨΣΑ7Λ9-ΔΦΨ

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.98984/2624 εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας
Ηπείρου.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει (οµόφωνα)
(απόφαση 9/29/25-7-2018)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών
δράσεων Π.Ε. Ιωαννίνων 2018:
1) «12ος Γύρος Λίµνης Ιωαννίνων»
Ο 12ος Γύρος Λίµνης θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 22 και 23 Σεπτεµβρίου 2018.
Πρόκειται για µια σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού, αθλητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα
ευρείας αποδοχής και πανηπειρωτικής εµβέλειας, που υλοποιούνται για 12η συνεχή χρονιά µε
πρωτοβουλία του Α.Ο. Ποσειδών Ιωαννίνων και µε τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου,
του ∆ήµου Ιωαννιτών και διαφόρων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών φορέων της
περιοχής. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν µαραθώνιο δρόµο 30 χλµ., µε τη συµµετοχή πληθώρας
αθλητών από όλη τη χώρα, παράλληλες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, παρουσίαση
ιστοριών διάσηµων δροµέων, ποδηλατικές διαδροµές, γαστρονοµικές διαδροµές κ.λ.π. Επίσης,
παράλληλα µε το γύρο της λίµνης θα διεξαχθούν αγώνες δρόµου 10 χλµ. και 5 χλµ. και ο
πρωτότυπος δρόµος «µαµά-καρότσι». Επίσης θα γίνει ο Παραλίµνιος ∆ρόµος 1 χλµ. για ΑµεΑ.
Ο συνολικός αριθµός των επισκεπτών αναµένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριµένη εκδήλωση ευρείας απήχησης θα
επιφέρει πολλαπλά οφέλη :
- 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, αφού εξαιτίας του
αγώνα θα διανυκτερεύσει στην πόλη µεγάλος αριθµός ατόµων που θα έχουν τη δυνατότητα
να ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης αποσκοπεί στην ανάδειξη της αξίας του
οικοσυστήµατος της λίµνης Παµβώτιδας.
- 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.
- Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισµός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονοµία
- Το γεγονός θα συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την
άθληση ως τρόπο ζωής.
2) «2η Πανελλήνια Αθλητική Εκδήλωση ΑµεΑ “Ελπίδα για τη Ζωή”»

ΑΔΑ: 6ΨΣΑ7Λ9-ΔΦΨ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.), µε τη στήριξη
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού /Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού διοργανώνει
στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2018 στο Πανηπειρωτικό Αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) τη
2η Πανελλήνια Αθλητική Εκδληλωση ΑµεΑ «Ελπίδα για τη Ζωή» ενώ παράλληλα θα
διεξαχθούν εκδηλώσεις όπως εθελοντική αιµοδοσία. Με τον τρόπο αυτό προάγεται ο Αθλητικός
Τουρισµός στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και γίνονται
περισσότερο γνωστά τα Ολυµπιακά και Παραολυµπιακά Αθλήµατα.
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 εκδηλώσεων
- Στηρίζει έµπρακτα τις δράσεις των Συλλόγων ΑµεΑ
- Θα παρουσιαστούν προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε την προαγωγή
του αθλητισµού και της φυσικής δραστηριότητας
3) «47ο ∆ιεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2018»
Οι Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου (ΦΙΛΠΑ) διοργανώνουν το 47ο ∆ιεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2018 από 13 έως και 16 Σεπτεµβρίου 2018. Στο Ράλλυ θα συµµετάσχουν περί τα 80 πληρώµατα
µε αυτοκίνητα αντίκες από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ευρεία συµµετοχή στο ράλλυ και ο
διεθνής του χαρακτήρας θα ωφελήσουν πολλαπλά την Περιφέρεια:
- Τονώνεται οικονοµικά η 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.
- ∆ίνεται η ευκαιρία για προβολή της περιοχής στο εξωτερικό
- Αναδεικνύεται µέσω των διαδροµών η φυσική οµορφιά του τόπου
……………………………………………………………………………………………..
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

ΑΔΑ: 6ΨΣΑ7Λ9-ΔΦΨ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,
την 25η 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.98942/3140/19-7-2018 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.
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. Πρόδροµος (Μάκης) Χατζηεφραιµίδης
7. ∆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. Πρέβεζας
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 6ΨΣΑ7Λ9-ΔΦΨ

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.1437 εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της
Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει (οµόφωνα)
(απόφαση 9/30/25-7-2018)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών
δράσεων Π.Ε. Πρέβεζας 2018:
1) «11ο Αντάµωµα των Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη στάνη στα Χειµαδιά»
Πλήθος Σαρακατσαναίων της Ηπείρου, ακολουθώντας το χειµώνα τα κοπάδια τους για να
ξεχειµωνιάσουν, επέλεγαν την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, τα λεγόµενα «χειµαδιά» και
έστηναν τις «στάνες» τους. Σήµερα, που ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει ριζικά, οικογένειες
Σαρακατσαναίων βρίσκονται σε κάθε µέρος του Νοµού Πρέβεζας, από τη Φιλιππιάδα, τη
Ρωµιά, την Κερασούντα, τα Ηλιοβούνια, την περιοχή της Λάµαρης, την Καµαρίνα, τη Μυρσίνη,
το Κανάλι, τη Νικόπολη και το Καναλάκι, οι οποίοι διαβιούν µόνιµα πλέον στις περιοχές αυτές.
Κοινό σηµείο συνάντησης αποτελεί η Σαρακατσάνικη Στάνη στα Φλάµπουρα της Πρέβεζας.
∆ηµιουργήθηκε µε στόχο να διαφυλάξει και να διαδώσει στους νέους την πλούσια παράδοση
των Σαρακατσαναίων. Αποτελεί έναν ξεχωριστό υπαίθριο µουσειακό χώρο, πιστή
αναπαράσταση παραδοσιακού οικισµού µε κονάκια, που δίνει τη δυνατότητα σε ντόπιους και
επισκέπτες να περιηγηθούν, να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής, τα ήθη και έθιµα των
Σαρακατσαναίων. Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης το προτελευταίο Σάββατο του
Αυγούστου κάθε έτους διοργανώνει το «Αντάµωµα των Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη
στάνη στα Χειµαδιά». Από τα εγκαίνια του χώρου το 2008, έχουν πραγµατοποιηθεί συνολικά
10 ανταµώµατα, ενώ τη φετινή χρονιά θα γίνει το 11ο στις 18 Αυγούστου 2018. Τα
ανταµώµατα έχουν τεράστια απήχηση στην τοπική κοινωνία αλλά προσελκύουν και κοινό από
άλλες περιοχές, καθώς η συγκεκριµένη ηµεροµηνία, καθιερωµένα πλέον, αντιστοιχεί στην
πλέον τουριστική περίοδο του χρόνου. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2. 000 άτοµα επισκέπτονται
το χώρο της Στάνης, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για να δουν από κοντά τις
εγκαταστάσεις, τις εκθέσεις και τους Σαρακατσάνικους παραδοσιακούς ήχους. Στις εκδηλώσεις
λαµβάνουν µέρος εκτός από τα χορευτικά του συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Πρεβέζης,
χορευτικά άλλων Συλλόγων Σαρακατσαναίων, πραγµατοποιούνται εκθέσεις βιβλίων,
φωτογραφίας και ζωγραφικής, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και ποικίλο οπτικοακουστικό
υλικό µε τα Σαρακατσάνικα ήθη και έθιµα. Οι εκδηλώσεις συνοδεύονται από γνήσιο
σαρακατσάνικο γλέντι µε παραδοσιακή ορχήστρα και Σαρακατσάνους ερµηνευτές. Σκοπός είναι
να γνωρίσουν και να γευτούν οι φίλοι και επισκέπτες του Νοµού την Σαρακατσάνικη ζωή και
φιλοξενία. Η Σαρακατσάνικη στάνη στα Φλάµπουρα αποτελεί πλέον το σηµείο αναφοράς όχι
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µόνο των Σαρακατσαναίων του Νοµού µόνο αφού έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον των Σαρακατσάνων και άλλων περιοχών, όπως της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας,
της Βοιωτίας, του Κορδελιού, των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Πρέβεζας, Σύλλογος Σαρακατσαναίων Νοµού
Πρέβεζας.
2) «6οι «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες ∆ρόµου απόστασης 10 και 5
χιλιοµέτρων»
Η Περιφερειακή Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, ο ∆ήµος Πρέβεζας, ο Σύλλογος
∆ροµέων Πρέβεζας µε την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας συνδιοργανώνουν
τους 6ους «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες ∆ρόµου απόστασης 10 και 5 χιλιοµέτρων καθώς
και τους παράλληλους µαθητικούς αγώνες. Οι εν λόγω αγώνες θα διεξαχθούν στην όµορφη και
φιλόξενη Πρέβεζα το Σάββατο 1 Σεπτεµβρίου 2018, στο ηλιοβασίλεµα, ώστε η θερµοκρασία
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των αγώνων να είναι όσο το δυνατό χαµηλότερη. Η διαδροµή
των αγώνων είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η αφετηρία βρίσκεται έξω από την κεντρική
είσοδο του σταδίου της Αρχαίας Νικόπολης, η οποία είναι ένα από τα σηµαντικότερα
αρχαιολογικά µνηµεία στον κόσµο, ενώ ο τερµατισµός λίγο µετά το ∆ηµαρχείο της Πρέβεζας,
κοντά στην όµορφη κεντρική πλατεία της πόλης. Πιο συγκεκριµένα οι αγώνες που θα
διεξαχθούν είναι οι παρακάτω:
• Αγώνας δρόµου 10 χιλιοµέτρων
• Αγώνας δρόµου 5 χιλιοµέτρων
• Μαθητικοί αγώνες δρόµου 1 χιλιοµέτρου για τα δηµοτικά και τα γυµνάσια.
Όπως και στον αγώνα που πραγµατοποιήθηκε το 2017, στις παροχές περιλαµβάνονται:
• Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση
• Μετάλλιο για όλους θα τερµατίσουν
• Τροφοδοσία µε νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και στον τερµατισµό
Στόχος για τη φετινή συµµετοχή των αθλητών στους εν λόγω αγώνες είναι 300 αθλητές στον
αγώνα των 10 χιλιοµέτρων , 300 αθλητές στον αγώνα των 5 χιλιοµέτρων και 200 µαθητές
στους µαθητικούς αγώνες. Συνολικά αναµένεται να συµµετέχουν περισσότεροι των 800
αθλητών. Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
1) οικονοµικά, µέσω της τουριστικής προβολής της περιοχής και τις θετικές οικονοµικές
επιπτώσεις από την επίσκεψη των συµµετεχόντων και τη µελλοντική τουριστική ανάπτυξη.
2) κοινωνικά, όπως η προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής, κοµµάτι του οποίου είναι η άθληση.
3) πολιτιστικά, µέσα από την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση της αρχαίας Νικόπολης.
Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο να αναδείξουν τη σχέση της περιοχής µε τη θάλασσα, τον
αθλητισµό, την ιστορία µας και τον πολιτισµό µας.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Πρέβεζας, Σύλλογος ∆ροµέων Πρέβεζας. Με την
υποστήριξη της Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.
3) «Ετήσια εκδήλωση Συλλόγου Α.Μ..Ε.Α. Πρέβεζας “Η ΕΛΠΙ∆Α”»
Στις 1-9-2018 διοργανώνεται από το Σύλλογο Α.Μ..Ε.Α. Πρέβεζας “Η ΕΛΠΙ∆Α” εκδήλωση
πολιτιστικού χαρακτήρα, που σκοπό έχει να διατηρήσει την επαφή των µελών µε την κοινωνία,
να απλώσει γέφυρες µε τον υπόλοιπο κόσµο που διστάζει ή ίσως αγνοεί τις ανάγκες του
ανήµπορου συνανθρώπου, ώστε να περάσει το µήνυµα της ισότητας ανεξάρτητα από την
διαφορετικότητα, µε απώτερο στόχο την άρση του αποκλεισµού, την ενηµέρωση. Η εκδήλωση
περιλαµβάνει οµιλίες ειδικών, ενηµέρωση σχετικά µε τα θέµατα που απασχολούν τα µέλη του
συλλόγου,
παρουσίαση καλλιτεχνικών
δηµιουργιών, ψυχαγωγία. Τα οφέλη από τη
συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά και εστιάζονται τόσο στον κοινωνικό τοµέα,
δεδοµένου ότι καταδεικνύει το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου για τα θέµατα των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες και την ισότιµη ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όσο και στον
τοµέα της αναβάθµισης του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, αφού
περιλαµβάνει και δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, Σύλλογος Α.Μ..Ε.Α. Πρέβεζας «Η ΕΛΠΙ∆Α».
……………………………………………………………………………………………………...
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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

