
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/26-6-2019 
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 26η του 

µήνα Ιουνίου του έτους 2019, 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: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Τακτικά µέλη  
Σταυρούλα Τσιάρα 

Βασιλική Μπούµπα 

Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

Χρήστος Γούσης 

Καλλιόπη Καραµάνη 

Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

Μιχαήλ Σπυρέλης 

Παναγιώτα Μητροκώστα 

Πολυξένη Τάπραντζη-Κοίλια  

∆ηµήτριος Κωνής 

Κων/νος Μπασιούκας 

Γεώργιος Ζάκας 

∆ηµήτριος Χαµπίµπης 

Όλγα Τσουµάνη 

Αναπληρωµατικά µέλη  
Μιχαήλ Μπάγιας 

Βασίλειος Γοργόλης 

Κωνσταντίνος Σιαράβας 

Βασίλειος Παπαχρήστου  

Αλκιβιάδης Λάµπρου 

Βασίλειος Β. Γιολδάσης  

Βασίλειος Χουλιάρας 

Αναστασία Τύρου – Ούζα 

Σπυρίδων Πάικας 

Παναγιώτης Πάντος 

Γεώργιος Ζάψας 

Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 

Βασίλειος Ζιώβας 

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

93310/2122/21-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να συζητήσουν και να 

αποφασίσουν για τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση πρακτικών προηγουµένης συνεδρίασης. 

2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. 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 Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  
1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Βασίλειος Παπαχρήστου 

5. Καλλιόπη Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα Μητροκώστα 

9. ∆ηµήτριος Κωνής 

10. Γεώργιος Ζάψας 
11. Γεώργιος Ζάκας 
12. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
13. Όλγα Τσουµάνη 
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. 
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Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις έγινε ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της 
προηγούµενης συνεδρίασης της Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε στις  10-6-2019. 

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

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τα µέλη 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/26-6-2019 
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 26η του 

µήνα Ιουνίου του έτους 2019, 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: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τακτικά µέλη  
1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Χρήστος Γούσης 

5. Καλλιόπη Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα Μητροκώστα 

9. Πολυξένη Τάπραντζη-Κοίλια  

10. ∆ηµήτριος Κωνής 

11. Κων/νος Μπασιούκας 

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

Αναπληρωµατικά µέλη  
1. Μιχαήλ Μπάγιας 

2. Βασίλειος Γοργόλης 
3. Κωνσταντίνος Σιαράβας 

4. Βασίλειος Παπαχρήστου  

5. Αλκιβιάδης Λάµπρου 

6. Βασίλειος Β. Γιολδάσης  

7. Βασίλειος Χουλιάρας 
8. Αναστασία Τύρου-Ούζα 

9. Σπυρίδων Πάικας 

10. Παναγιώτης Πάντος 

11. Γεώργιος Ζάψας 
12. Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 

13. Βασίλειος Ζιώβας 
14. Ιωάννης Ντάλλας 

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

93310/2122/21-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου της. Σηµειώνεται ότι η ανακοίνωση για την 

παρούσα συνεδρίαση, µε βάση την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα 

έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου 

και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (www.php.gov.gr). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 
Α. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  

1. Σταυρούλα Τσιάρα 
2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Βασίλειος Παπαχρήστου 

5. Καλλιόπη Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα Μητροκώστα 

9. ∆ηµήτριος Κωνής 

10. Γεώργιος Ζάψας 
11. Γεώργιος Ζάκας 
12. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
13. Όλγα Τσουµάνη 

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. 
ΘΕΜΑ 1

Ο
  

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

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010). 
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3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του 

Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

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

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

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

η
 Τροποποίηση 

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

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

1-2019 και Α∆Α:ΩΟΥ87Λ9-ΜΞΣ). 

6. Τις εισηγήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αποφασίζει (οµόφωνα) 

(απόφαση 6/14/21-6-2019) 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων Π.Ε. 

Άρτας 2019: 

1. Συµµετοχή της ΠΕ Άρτας στην παραδοσιακή βραδιά προβολής του πολιτισµού και 

της παράδοσης της περιοχής: 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλοθέης Άρτας διοργανώνει Παραδοσιακή βραδιά προβολής του 

πολιτισµού και της παράδοσης της περιοχής µας στις 3 Αυγούστου 2019 στη Φιλοθέη Άρτας. Με τη 

συµµετοχή της στην ανωτέρω εκδήλωση 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 και 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. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλοθέης Άρτας. 
2. Συµµετοχή της ΠΕ Άρτας στην εκδήλωση Φιλελλήνια 2019 

Ο ∆ήµος Ν. Σκουφά διοργανώνει στις 13-14 Ιουλίου 2019 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 παράδειγµα για την 

πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Άρτας. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Ν. Σκουφά. 

3. Συµµετοχή της ΠΕ Άρτας στην εκδήλωση Σκουφαϊκά 2019 
Ο ∆ήµος Νικολάου Σκουφά στα τέλη του Ιουλίου 2019 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. Οι εκδηλώσεις αυτές 
συµβάλλουν στα κοινά του τόπου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου πολιτισµό, ενώ αποτελούν 

παράλληλα παράδειγµα για την πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Άρτας. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Ν. Σκουφά. 

4. Συµµετοχή της ΠΕ Άρτας στην εκδήλωση µνήµης για τη σφαγή του Κοµµένου 

Ο ∆. Ν. Σκουφά διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις µνήµης για τη σφαγή του Κοµµένου από τους 
Ναζί στις 15-16 Αυγούστου 2019. Η σφαγή του Κοµµένου είναι µια από τις µελανότερες σελίδες στην 
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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, ∆ήµος Ν. Σκουφά. 

5. Συµµετοχή της ΠΕ Άρτας στην εκδήλωση «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2019» 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοµποτίου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ» διοργανώνει το «Πολιτιστικό 

καλοκαίρι 2019» στις 24-25-26 Ιουλίου 2019 στο Κοµπότι Άρτας. Οι εκδηλώσεις αυτές συµβάλλουν 

στα κοινά του τόπου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου πολιτισµό, ενώ αποτελούν παράλληλα 

παράδειγµα για την πολιτιστική ανάπτυξη του Νοµού Άρτας και συµβάλλουν 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. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Πολιτιστικός Σύλλογος Κοµποτίου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ». 

6. Συµµετοχή της ΠΕ Άρτας σε εκδήλωση παραδοσιακού χαρακτήρα 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργών «Ο ΑΪ ΜΑΡΚΟΣ» διοργανώνει το παραδοσιακό πανηγύρι 
στις 15-16 Αυγούστου 2019 στο Κοµπότι Άρτας. Με τη συµµετοχή της στην ανωτέρω εκδήλωση 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 και 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. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργών «Ο ΑΪ ΜΑΡΚΟΣ». 

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

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τα µέλη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/26-6-2019 
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 26η του 

µήνα Ιουνίου του έτους 2019, 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: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τακτικά µέλη  
1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Χρήστος Γούσης 

5. Καλλιόπη Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα Μητροκώστα 

9. Πολυξένη Τάπραντζη-Κοίλια  

10. ∆ηµήτριος Κωνής 

11. Κων/νος Μπασιούκας 

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

Αναπληρωµατικά µέλη  
1. Μιχαήλ Μπάγιας 

2. Βασίλειος Γοργόλης 

3. Κωνσταντίνος Σιαράβας 

4. Βασίλειος Παπαχρήστου  

5. Αλκιβιάδης Λάµπρου 

6. Βασίλειος Β. Γιολδάσης  

7. Βασίλειος Χουλιάρας 

8. Αναστασία Τύρου-Ούζα 

9. Σπυρίδων Πάικας 

10. Παναγιώτης Πάντος 

11. Γεώργιος Ζάψας 
12. Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 

13. Βασίλειος Ζιώβας 
14. Ηλίας Γκεσούλης 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.: 
οικ.93310/2122/21-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου της. Σηµειώνεται ότι η ανακοίνωση για την 

παρούσα συνεδρίαση, µε βάση την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα 

έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου 

και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (www.php.gov.gr). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 
Α. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  
1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Βασίλειος Παπαχρήστου 

5. Καλλιόπη Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα Μητροκώστα 

9. ∆ηµήτριος Κωνής 

10. Γεώργιος Ζάψας 
11. Γεώργιος Ζάκας 
12. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
13. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη 

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. 
ΘΕΜΑ 2

Ο
  

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

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010). 
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3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του 

Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

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

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

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

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

αρµοδιοτήτων Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου’» (ΦΕΚ 38/ΥΟ∆∆ /31-1-

2019 και Α∆Α:ΩΟΥ87Λ9-ΜΞΣ). 

6. Τις εισηγήσεις του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αποφασίζει (οµόφωνα) 

(απόφαση 6/15/26-6-2019) 

Εγκρίνει την ένταξη της παρακάτω εκδήλωσης στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων Π.Ε. 

Θεσπρωτίας 2019: 

1. Συµµετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας σε αγώνα αυτοκινήτων: «1
η
 Ανάβασης Παραµυθιάς» 

στην  Σκάλα Παραµυθιάς 
Η Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν αιτήµατος της Ελληνικής Εταιρείας Αυτοκινήτου (ΕΛΕΤΑ) Σωµατείο 

Μηχανοκίνητου Αθλητισµού, προτίθεται να συνδιοργανώσει αγώνα αυτοκινήτων µε τίτλο: «1η 

Ανάβαση Παραµυθιάς» στην Σκάλα Παραµυθιάς Θεσπρωτίας. Η Ελληνική Εταιρεία 

Αυτοκινήτου,(ΕΛ.ΕΤ.Α.), είναι επίσηµα αναγνωρισµένο από την Γ.Γ.Α. Σωµατείο µηχανοκίνητου 

αθλητισµού µε έδρα τα Γιάννενα. Ιδρύθηκε το 1981 και διοργανώνει, ανάµεσα σε άλλες διοργανώσεις 
Αγώνων Αυτοκινήτου, το Ηπειρωτικό Ράλλυ και αισίως την χρονιά 2019 θα διοργανώσει και το 25ο 

Ηπειρωτικό Ράλλυ. Η 1η Ανάβαση Παραµυθιάς, η οποία πιθανολογείται να γίνει το σαββατοκύριακο 

21-22/9/2019,  αφού πάρει άδεια από την Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος, θα έχει 
πολλαπλά οφέλη για την περιοχή. Θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αγώνας ράλλυ στην περιοχή 

µας. Ο αγώνας αναµένεται να προβληθεί από ΜΜΕ, οι συµµετοχές (οδηγοί, µηχανικοί, κριτές και 
στελέχη) αναµένεται σε 160 µε 200 άτοµα και οι θεατές για το σαββατοκύριακο αναµένεται σε 3000 

θεατές. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η  Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: προάγει 
τον Αθλητικό Τουρισµό στην περιοχή της Θεσπρωτίας και σε όλη την Ήπειρο και στέκεται αρωγός σε 
µία πρωτοβουλία διοργάνωσης  Μηχανοκίνητου Αθλητισµού στην περιοχή της Θεσπρωτίας.  
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας, ΕΛΕΤΑ.  

2. Συµµετοχή της ΠΕ  Θεσπρωτίας στην έκθεση φωτογραφίας του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Αγίας Μαρίνας 
Η Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν αιτήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας, προτίθεται να 

συν διοργανώσει  Έκθεση Φωτογραφίας στο χωριό Αγία Μαρίνα Ηγουµενίτσας. Πρόκειται για µία 

έκθεση φωτογραφίας µε θέµατα τις εικόνες µια άλλης εποχής, από την ζωή στο χωριό. Είναι µια 

αξιόλογη προσπάθεια που ενισχύει την προσπάθεια για την  διατήρηση της παράδοσης και την 

προβολή του τόπου µας. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών 

συλλόγων της περιοχής, ενισχύει το γενικότερο πολιτιστικό έργο των συλλόγων και συµβάλλει στην 

τουριστική προβολή της Ηπείρου και της Θεσπρωτίας.  
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας. 

3. Συµµετοχή της ΠΕ  Θεσπρωτίας στην 7
η
 Αλωνιάδα του χωριού Σεβαστό Παραµυθιάς  

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν αιτήµατος της Ένωσης Αποδήµων Σεβαστού Θεσπρωτίας, προτίθεται να 

συν διοργανώσει  την «7
η
 Αλωνιάδα Σεβαστού», ένα τριήµερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο χωριό 

Σεβαστό του ∆ήµου Σουλίου Θεσπρωτίας.  Πρόκειται για  ένα τοπικό πολιτιστικό θεσµό, που γίνεται 
µε επιτυχία για 7

η
 φορά και µε εκδηλώσεις που ενισχύουν και προβάλουν την παράδοση, τα ήθη και 

τα έθιµα του τόπου µας, όπως η αναβίωση του αλωνίσµατος, εκθέσεις λαογραφικών κειµηλίων, 
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φωτογραφίας και αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια καθώς και πλήθος 
αθλητικών εκδηλώσεων για παιδιά και παλαίµαχους. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι να 

πραγµατοποιηθεί ένα σύνολο ποιοτικών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που θα 

ανταποκριθεί στους  στόχους και τους σκοπούς που αφορούν  στην διατήρηση της παράδοσης, των 

ηθών και των εθίµων του τόπου µας και της προσφοράς πολιτιστικής δραστηριότητας στην νέα γενιά. 

Η αξία όλων των παραπάνω  κάνουν σηµαντική αυτήν και παρόµοιες εκδηλώσεις, κατανοούµε από 

πού προερχόµαστε, ποιες είναι οι ρίζες µας, ποια είναι η πολιτισµική περιουσία µας. Με τη µελέτη της 
παράδοσης ενισχύουµε το αίσθηµα της συλλογικότητας, ενισχύουµε την αυτογνωσία µας µέσα στον 

πολιτισµικό χώρο και χρόνο.  Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η  Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών 

συλλόγων της περιοχής, ενισχύει το γενικότερο πολιτιστικό έργο των συλλόγων και συµβάλλει στην 

τουριστική προβολή της Ηπείρου και της Θεσπρωτίας. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ένωση Αποδήµων Σεβαστού Θεσπρωτίας. 

4. Συµµετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στο «2
Ο

 Θεσπρωτών Αντάµωµα»  

Η ΠΕ Θεσπρωτίας προτίθεται να συνδιοργανώσει σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 
του Νοµού, το 2

ο
 ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΑΝΤΑΜΩΜΑ αυτήν την φορά στους Φιλιάτες Πρόκειται για ένα 

µεγάλο καλοκαιρινό Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών και χορωδιών, που αναδεικνύει την λαϊκή 

παράδοση και την δηµοτική µουσική. Επίσης το Θεσπρωτών Αντάµωµα είναι αποτέλεσµα της 
συνεργασίας της ΠΕ Θεσπρωτίας µε όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, µε µουσικούς και µουσικά 

σχήµατα καθώς και χορωδίες, της περιοχής που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα και που µέσα από την 

εκδήλωση θα κληθούν να παρουσιάσουν το έργο τους σε µια κεντρική µεγάλη καλοκαιρινή εκδήλωση 

µε τηλεοπτική κάλυψη. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η  Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών 

συλλόγων της περιοχής, ενισχύει το γενικότερο πολιτιστικό έργο των συλλόγων και συµβάλλει στην 

τουριστική προβολή της Ηπείρου και της Θεσπρωτίας. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ιάφοροι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

5. Συµµετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Νέας 

Σελεύκειας 2019 
 Η Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν αιτήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σελεύκειας Θεσπρωτίας, 
προτίθεται να συν διοργανώσει τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του καλοκαιριού 2019 στην Νέα 

Σελεύκεια. Πρόκειται για  εκδηλώσεις µε µουσικά αφιερώµατα στη Μικρά Ασία, µε σκοπούς και 
τραγούδια από τη Σµύρνη  µε χορευτικά συγκροτήµατα, µουσικούς και θεατρικά σχήµατα.  Η αξία 

όλων των παραπάνω  κάνουν σηµαντική αυτήν και παρόµοιες εκδηλώσεις, κατανοούµε από πού 

προερχόµαστε, ποιες είναι οι ρίζες µας, ποια είναι η πολιτισµική περιουσία µας. Με την παράδοση 

ενισχύουµε το αίσθηµα της συλλογικότητας, ενισχύουµε την θέση  µας στον πολιτισµικό χώρο και 
χρόνο.  Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η  Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στέκεται 
αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της 
περιοχής, ενισχύει το γενικότερο πολιτιστικό έργο των συλλόγων και συµβάλλει στην τουριστική 

προβολή της Ηπείρου και της Θεσπρωτίας. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σελεύκειας. 

6. Συµµετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας ΣΤΗ Γιορτή Λαδιού 2019 

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν αιτήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέρδικας Θεσπρωτίας, 
προτίθεται να συν διοργανώσει τις  Εκδηλώσεις  της «Γιορτής Λαδιού» που γίνονται  κάθε καλοκαίρι 
στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.  Πρόκειται για  εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε 
επιτυχία, και έχουν σαν κεντρικό θέµα το λάδι και την ελιά. Σε  συνεργασία µε τους τοπικούς 
ελαιοπαραγωγούς, παρουσιάζεται και προβάλλεται η σηµασία της ελιάς στην τοπική οικονοµία, η 

σηµασία του ελαιόλαδου στην µεσογειακή διατροφή,  γίνεται έκθεση αγροτικών προϊόντων, σε 
περίπτερα που στήνονται για την γιορτή παρουσιάζονται όλα τα ελαιοκοµικά προϊόντα. Στόχος είναι 
να προβάλουν την παραγωγή τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Με τη 

συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η  Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στέκεται αρωγός στις 
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πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής, ενισχύει το 

γενικότερο πολιτιστικό έργο των συλλόγων και συµβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου και 
της Θεσπρωτίας. 
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Πέρδικας Θεσπρωτίας. 
   ………………………………………………………………………………………………………. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 

Τα µέλη 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/26-6-2019 
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, την 26η του 

µήνα Ιουνίου του έτους 2019, 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: Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τακτικά µέλη  
1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Χρήστος Γούσης 

5. Καλλιόπη Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα Μητροκώστα 

9. Πολυξένη Τάπραντζη-Κοίλια  

10. ∆ηµήτριος Κωνής 

11. Κων/νος Μπασιούκας 

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

Αναπληρωµατικά µέλη  

1. Μιχαήλ Μπάγιας 
2. Βασίλειος Γοργόλης 

3. Κωνσταντίνος Σιαράβας 

4. Βασίλειος Παπαχρήστου  

5. Αλκιβιάδης Λάµπρου 

6. Βασίλειος Β. Γιολδάσης  

7. Βασίλειος Χουλιάρας 

8. Αναστασία Τύρου-Ούζα 

9. Σπυρίδων Πάικας 

10. Παναγιώτης Πάντος 

11. Γεώργιος Ζάψας 
12. Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 

13. Βασίλειος Ζιώβας 
14. Ιωάννης Ντάλλας 

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

93310/2122/21-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου της. Σηµειώνεται ότι η ανακοίνωση για την 

παρούσα συνεδρίαση, µε βάση την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα 

έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου 

και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (www.php.gov.gr). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 
Α. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λάζος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη:  
1. Σταυρούλα Τσιάρα 

2. Βασιλική Μπούµπα 

3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου 

4. Βασίλειος Παπαχρήστου 

5. Καλλιόπη Καραµάνη 

6. Αναστασία Σίµου-Τάσιου 

7. Μιχαήλ Σπυρέλης 

8. Παναγιώτα Μητροκώστα 

9. ∆ηµήτριος Κωνής 

10. Γεώργιος Ζάψας 
11. Γεώργιος Ζάκας 
12. ∆ηµήτριος Χαµπίµπης 
13. Όλγα (Όλυ) Τσουµάνη 

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. 

ΘΕΜΑ 3
Ο

  

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

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
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2. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του 

Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

4. Την µε αριθ. 2/13/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, για το 2

ο
 µισό της θητείας της Περιφερειακής 

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

η
 Τροποποίηση 

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

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

/31-1-2019 και Α∆Α:ΩΟΥ87Λ9-ΜΞΣ). 

6. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
Αποφασίζει (οµόφωνα) 

(απόφαση 6/16/26-6-2019) 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων 

Π.Ε. Ιωαννίνων 2019: 

1. Συµµετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων σε εκδήλωση για τη Θαλασσαιµία 

Ο Σύλλογος Θαλασσαιµίας Ηπείρου εκπροσωπεί τους πάσχοντες από θαλασσαιµία και τις οικογένειές 
τους στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Ο Σύλλογος σε ετήσια βάση πραγµατοποιεί εκδηλώσεις µε 
σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την θαλασσαιµία καθώς και για τη 

σπουδαιότητα της εθελοντικής αιµοδοσίας. Στις 20-22 Σεπτεµβρίου 2019 θα διοργανώσει στα 

Ιωάννινα το Πανελλήνιο Συνέδριο Θαλασσαιµίας µε συµµετοχή τουλάχιστον 400 συνέδρων από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται πάντα αρωγός στις προσπάθειες 
εθελοντισµού και σε κάθε τι που προάγει την υγεία του πληθυσµού. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Σύλλογος Θαλασσαιµίας Ηπείρου. 

2. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στην εκδήλωση «Αναζητώντας τα µονοπάτια του 

Αράχθου» 

Στις 02 και 03 Αυγούστου 2019 διοργανώνεται για 9
η
 χρονιά  η εκδήλωση «Αναζητώντας τα 

µονοπάτια του Αράχθου», την οποία συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος ∆αφνούλας, η 

Τοπική Κοινότητα ∆αφνούλας, ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού πάρκου Τζουµέρκων και Χαράδρας 
Αράχθου και ο Όµιλος Μοντέρνων Αθληµάτων Ηπείρου «Πρωτοπόρος», ενώ  παράλληλα για 

πέµπτη 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 και 
αναδεικνύει την οµορφιά του ηπειρωτικού τοπίου καθώς και των παραδοσιακών οικισµών. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Πολιτιστικός Σύλλογος ∆αφνούλας, Τοπική Κοινότητα ∆αφνούλας,  
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού πάρκου Τζουµέρκων και Χαράδρας Αράχθου και Μοντέρνων 

Αθληµάτων Ηπείρου «Πρωτοπόρος». 

3. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στην εκδήλωση Λυρική Παµβώτις 2019 

Στα Ιωάννινα το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου 2019 θα πραγµατοποιηθούν στο Νησί των 

Ιωαννίνων εκδηλώσεις µε τίτλο «Λυρική Παµβώτις» από την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων 

Ηπείρου. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει απονοµή τιµητικών διπλωµάτων, προκήρυξη Πανελλήνιου 

διαγωνισµού ποίησης καθώς και βραδιά ποίησης µε συµµετοχή ποιητών από όλους τους νοµούς της 
Ηπείρου αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδος και της Κύπρου. Επίσης θα τιµηθούν ο διακεκριµένος 
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Ακαδηµαϊκός Χαράλαµπος Μουτσόπουλος και ο Φώτης Ραπακούσης  δηµιουργός του µουσείου 

«Επαναστατικής περιόδου και Αλή πασά». Ο θεσµός Λυρική Παµβώτις είναι ένας θεσµός που 

προβάλλει την ποίηση,  ως ύψιστο πολιτισµικό αγαθό και προσδίδει ιδιαίτερη αίγλη στο Πνευµατικό 

δυναµικό της Ηπείρου και ιδιαίτερα στο Νησί των Ιωαννίνων. 

Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου. 

4. Συµµετοχή της ΠΕ Ιωαννίνων στο 9ο Zagori Mountain running 

Στις 19-21 Ιουλίου 2019 θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή του Ζαγορίου οι Αγώνες Ορεινού 

τρεξίµατος  και ποδηλάτου 9ο Zagori Mountain running, οι οποίοι συνδιοργανώνονται 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. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση 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 και τέλος θα συµβάλλει στην 

καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής.   
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Ιωαννίνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Κήπων «Η ΜΠΑΓΙΑ» και ∆ήµος Ζαγορίου. 

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

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιωάννης Λάζος 

Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Τα µέλη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η γραµµατέας 

 

Βασιλική Μπάρκα 
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