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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 3 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ. 38458/71
ΠΡΟΣ:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού & Τουρισμού
κ. Νικολάου Κοροβέση
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 15/18-02-2021 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 38453/67/11-02-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Νικολάου Κοροβέση
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 15/18-02-2021 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σχεδίου δράσης Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο
Στην Πάτρα σήμερα την 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ωρα 14.00΄ συνηλθε σε
Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 39951/75/12-02-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
17. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
28. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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29. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
34. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
40. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
43. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
45. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
46. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
49. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
50. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
51. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος
Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ.
Τελώνης Γεώργιος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.
Σύρμος Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 15/2021
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης
με τίτλο: «Έγκριση σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021» και έδωσε το λόγο στον
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Νικόλαο Κοροβέση που είναι
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εισηγητής του θέματος και αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 38453/67/11-02-2021
εισήγησή του, λέγοντας τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:




















Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ. 87/ τ.Α/ 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ- ΟΤΑ Β΄
Τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης
σύμφωνα με το ΦΕΚ Τ. Β΄/4309/30.12.2016 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ. Β΄/
30-12-2016).
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Το υπ’ αριθ. 186 άρθρο του Ν.3852/2010 (παρ.Η 3,11,12,13,15 & 19) περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Την υπ’ αρ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Δ.Ε. για την περίοδο
2019-2023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου
περιφερειακής περιόδου από 01-09-2019 έως και 31-12-2023.
Την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ’ αρ. 274705/3714/19-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
Την υπ’ αρ. 267572/3617/12-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 3667/Β΄/03-10-2019).
Την υπ’ αρ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/177291/3012/15.07.2020 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β/22.07.2020 και την υπ’
αριθ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24252/4252 (Φ.Ε.Κ. 4372/Β/5-10-2020) σχετικά με τη μεταβίβαση άσκησης
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Συμβούλους της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αρ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/ 74 για τη σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Την υπ’ αρ.: 186/22.12.2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους
2021» (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8)
Την υπ’ αρ. 2730/11.01.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 224-225
και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 και των άρθρων 33,34 και 49 του
Ν.4270/2014, όπως ισχύουν
Την υπ’ αρ. 6/11.2.2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του
σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της ΠΔΕ για το έτος 2021.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

«Ο Πολιτισμός μας ενώνει»

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού & Τουρισμού
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1. Εισαγωγή

Πρόγραμμα Πολιτιστικών & λοιπών εκδηλώσεων 2021 της ΠΔΕ
Στο παρόν σχέδιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός Πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων, ημερίδων και
συνεδρίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021. Μία σειρά από δράσεις που στηρίζουν και
ενισχύουν την Πολιτιστικήμας κληρονομιά αναδεικνύοντας την Πολιτιστική μας ταυτότητα.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και συνδιοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες, εκθέσεις& συνέδρια
που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό (κινηματογράφος, θέατρο, μουσική, χορό κτλ), τον αθλητισμό (στίβος,
ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, κολύμβηση, τένις, ενόργανη και ρυθμιστική γυμναστική κ.ά),
το μηχανοκίνητο αθλητισμό (καρτ, motocross, αγώνες πίστας κτλ ) αλλά και εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης
και διατήρησης και διάδοσης της τοπικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της παράδοσης.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει Πολιτιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις είτε η ίδια ως
φορέας υλοποίησης, είτε σε συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως Δήμους, Νομικά Πρόσωπα,
άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, Πολιτιστικούς Συλλόγους , Αθλητικούς Συλλόγους αλλά
και διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και φορείς, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής, και
Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η ΠΔΕ έχει προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις
ανάλογου περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 186, Ν.3852/2010 (παρ. Η 3, 11, 12, 13 & 15) περί
«Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Στέκεται πάντοτε αρωγός και συμμέτοχος ακόμη και σε κάθε άλλη δραστηριότητα, στο μέτρο των
δυνατοτήτων της, στις διοργανώσεις - θεσμούς που προάγουν τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και
καλλιεργούν το πνεύμα, προσφέροντας καλλιτεχνικές και πολιτιστικές διεξόδους, ιδιαίτερα στη σημερινή
εποχή της αλλοτρίωσης και της αμφισβήτησης αξιών και ιδανικών. Παράλληλα η συνεισφορά και η στήριξη
της Περιφέρειας είναι απαραίτητη ώστε να υλοποιούνται οι δράσεις, γεγονός που εκτός από την ενίσχυση
του Πολιτιστικού αποτυπώματος οδηγεί και στην ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της ΠΔΕ συμβάλλοντας
στην προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας και των μνημείων που διαθέτει.

2. Άξονες Σχεδίου Δράσης Πολιτισμού
Ο πολιτισμός είναι αυτός που θεσπίζει την ελευθερία, την ισότητα, το δημόσιο συμφέρον, την παιδεία, τη
λειτουργία της Δημοκρατίας. Είναι η θεμελιώδης βάση για την διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, για την ανάπτυξη του τουρισμού, την οικονομική και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Η πολιτιστική δραστηριότητα, αποτελεί στοιχείο του πολιτισμού και με αυτήν την έννοια αναφερόμαστε σε
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκθέσεις& συνέδρια που προγραμματίζονται και υλοποιούνται αφενός από την ίδια
την Περιφέρεια και αφετέρου από τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς με απώτερο σκοπό τη
δημιουργία ενός πολιτιστικού τοπίου, μέσα στο οποίο θα επιτελείται μια διαρκής αναπαραγωγή πολιτιστικών
προτύπων και θα ικανοποιείται η ανάγκη έκφρασης και προσδιορισμού του ατόμου.
Πολιτιστική δραστηριότητα εννοούμε τη δραστηριότητα αυτή που «αποσκοπεί στην προστασία, αξιοποίηση
και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην προβολή και ενίσχυση του κλασσικού και
σύγχρονου πολιτισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε δράση που αποσκοπεί κυρίως στην παραγωγή,
καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του
κινηματογράφου, της αρχιτεκτονικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, των εικαστικών τεχνών».
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Γίνεται σαφές ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν καταλυτική επίδραση τόσο στην πολιτιστική πολιτική του
τόπου, όσο και στην κοινωνικοοικονομική του και τουριστική του ανάπτυξη.
Οι πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι ημερίδες και τα συνέδρια ως ένα «ιδιαίτερο προϊόν»
διαμορφώνουν και προβάλλουν την εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με βάση τα ιδιαίτερα ποιοτικά
πολιτισμικά χαρακτηριστικά της, προσδίδοντας υψηλό βαθμό ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας στο
τοπικό τουριστικό προϊόν. Συνδράμουν θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου μας, προσφέροντας δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής και αποτελώντας
άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης ξένων επισκεπτών (ημεδαπών και αλλοδαπών). Ενισχύουν την
εξωστρέφεια της Περιφέρειας και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και επικοινωνίας
μεταξύ ντόπιων και επισκεπτών.
Στο παρόν σχέδιο παρουσιάζεται η δόμηση των Γενικών Αξόνων Δράσης Πολιτισμού με το διακριτικό
τίτλο «Ο Πολιτισμός μας ενώνει» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021. Οι Άξονες στηρίζουν
και ενισχύουν την Πολιτιστική και Αθλητική κληρονομιά αναδεικνύοντας την Πολιτιστική μας ταυτότητα.

Οι Άξονες έχουν την παρακάτω διάρθρωση:





2.1.Ετήσιες Συνεργασίες και σύσταση Επιτροπής ποιότητας δράσεων πολιτισμού
2.2.ΣυνδιοργανώσειςΕκδηλώσεων, Ημερίδων και Συνεδρίων Πολιτιστικού περιεχομένου
2.3.Διοργανώσειςαπό την ΠΔΕΕκδηλώσεων, Ημερίδων & Συνεδρίων Πολιτιστικού
Περιεχομένου
2.4.Μοντέλο λειτουργίας ως κέντρο Τέχνης της ΠΔΕ, του νεοσύστατου Κτιρίου ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ
ιδιοκτησίας της Π.Ε Αιτ/νιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος Η του Ν.3852/2010, στις αρμοδιότητες των
περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων:
α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και
των δήμων (περίπτωση 11),
β) ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (περίπτωση 12),
γ) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας
(περίπτωση 13),
δ) η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των
γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν
αντίστοιχους σκοπούς (περίπτωση 14)
ε) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση15),
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δύναται νομίμως, με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, να
προβαίνει στη διάθεση πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από
διάταξη νόμου όμως είναι λειτουργικές για την Περιφέρεια, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή
και τις αρμοδιότητες της και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των
λειτουργικών αναγκών της, υπό την έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη
λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441 – 2613.613516 – 2613.613612 – 2613.613539
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47, ΠΥΡΓΟΣ, ΤΚ 27131 – 26213.60300 – 26213.60200 – 26213.60322
Email: n.korovessis@pde.gov.gr – a.antoniou@pde.gov.gr
Σελίδα4
Σελίδα 8 από 25

ΑΔΑ: ΨΖΒ17Λ6-605

Κατόπιν των ανωτέρω, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναγνωρίζοντας το καθοριστικό ρόλο που οφείλει να
παίξει στην προαγωγή του πολιτισμού της περιοχής και στην παραγωγή πολιτιστικών πολιτικών, που θα
διατηρήσουν ζωντανή την πολιτισμική κληρονομιά και παράδοση, θέτει ως στόχους:
1) την ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων με καθιέρωσης
ποιοτικών θεσμών και εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας
2) τη διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών
3) την διατήρηση ηθών και εθίμων του κάθε τόπου και τη διάδοση του τοπικού πολιτισμού με κάθε
πρόσφορο μέσο
4) την προσφορά ψυχαγωγίας και αναψυχής στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
5) τη θετική συνεισφορά στους στόχους της τουριστικής στρατηγικής με ενίσχυση του τουριστικού
προϊόντος, για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυσης τουρισμού
6) τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών οφελών
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2.1 1

Άξονας: Ετήσιες Συνεργασίες και σύσταση επιτροπής ποιότητας πολιτισμού

Οι Ετήσιες Συνεργασίες με καταξιωμένους φορείς Τέχνης σε συνδυασμό με τη σύσταση επιτροπής
ποιότητας δράσεων πολιτισμού αποτελούν μια νέα πορεία δόμησης της Πολιτιστικής πολιτικής της Π.Δ.Ε
που επιδιώκει να προσεγγίσει ποιοτικά τις βαθύτερες έννοιες της Τέχνης και σταδιακά να δημιουργήσει ένα
ρεπερτόριο συνεργασιών με καλλιτέχνες και πολιτισμικά προϊόντα που θα οχυρώσουν πνευματικά τον
τομέα πολιτισμού της περιφέρειας και θα τον ταξιδέψουν έξω από τα περιφερειακά και κρατικά σύνορά της
και θα κατοχυρώσουν την εγκυρότητα των κινήσεών της μέσω της επιτροπής ποιότητας πολιτισμού.
Επιτροπή ποιότητας Δράσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Δράσεων των Ετήσιων Συνεργασιών με ιδρύματα και κρατικούς φορείς Τέχνης
θα έχει ως σκοπό την αρωγή και τη στήριξη των Δράσεων του Πολιτισμού. Θα συνεπικουρεί , θα προτείνει
και θα εποπτεύει για την ποιότητα, ώστε το πολιτιστικό προϊόν να φτάνει στους αποδέκτες του με την πλέον
άρτια μορφή και οργάνωση.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) άτομα:
•

Τρεις (3) περιφερειακούς συμβούλους Διαφορετικών Πολιτικών Παρατάξεων

•

Έναν (1) πανεπιστημιακό και

•

Έναν (1) εκπαιδευτικό με εμπειρία στα θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης

Με την έγκριση του Σχεδίου Δράσης Πολιτισμού, θα ακολουθήσει εισήγηση εξειδίκευσης των αρμοδιοτήτων
τηςΕπιτροπής Ποιότητας Δράσεων Πολιτισμού.
Η κατηγοριοποίηση των Ετήσιων Συνεργασιών έχει τη εξής διάρθρωση :


Εκκλησία της ΕΛΛΑΔΟΣ /Μητροπόλεις Δυτικής Ελλάδας



ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ:
Οι
Μητροπόλεις οργανώνουν τη διοικητική δομή της εκκλησιαστικής ζωής, τα
μοναστικά κέντρα, την τοπική αγιολογία και το κοινωνικό έργο. Ο Κλάδος Πολιτιστικών Προγραμμάτων και
Διαδικτύου ανήκει στην Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος.




ΔΡΑΣΗ:
Συνεργασία της ΠΔΕ με οργάνωση συμποσίων και εκθέσεων τέχνης
σημαντικές χριστιανικές και ιστορικές εορτές των ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΝ.

στις

ΕΡΤ Μουσικά Σύνολα/ ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ:
Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ αποτελούνται από την Εθνική
Συμφωνική Ορχήστρα η οποία ιδρύθηκε το 1938, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής που ιδρύθηκε το 1954
και την Χορωδία της ΕΡΤ που ιδρύθηκε το 1977.


ΔΡΑΣΗ:
Ετήσια Βιωματικά εργαστήρια μουσικής
με τους μουσικούς ομίλους της
Π.Δ.Ε/Οργάνωση συναυλίας με το ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΊΑ της ΠΔΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441 – 2613.613516 – 2613.613612 – 2613.613539
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47, ΠΥΡΓΟΣ, ΤΚ 27131 – 26213.60300 – 26213.60200 – 26213.60322
Email: n.korovessis@pde.gov.gr – a.antoniou@pde.gov.gr
Σελίδα6
Σελίδα 10 από 25

ΑΔΑ: ΨΖΒ17Λ6-605



Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Αδελφοποίησης
/ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ
ΤΗΣ
GRECìASALENTINA/ ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ: Πρόκειται για την Ένωση Ελληνοφώνων Δήμων της Κάτω Ιταλίας
(Σαλέντο – Απουλίας) όπου ομιλείται ακόμη και σήμερα το γλωσσικό ιδίωμα “griko” (γκρεκάνικη γλώσσα) η
οποία, πλέον, αποτελεί επίσημη γλώσσα του ιταλικού Κράτους. Πρωτεργάτες της αδελφοποίησης αυτής
υπήρξαν ο Αντικαλλιτεχνικός
Σύλλογος Μεσολογγίου και ο αδελφοποιημένος πολιτιστικός Σύλλογος
«NuovaKoinè» του ελληνοφώνου Δήμου, CastrignanodeiGreci (Σαλέντο)




ΔΡΑΣΗ: Βιωματικά εργαστήρια τέχνης για το ιστορικό προφίλ της ΠΔΕ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. / ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ: Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με έδρα το Αγρίνιο και την ΠΆΤΡΑ επιδιώκουν να ενισχυθεί
η θεατρική ανάπτυξη των πόλεων, να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η απαραίτητη υποδομή. Επίσης να
ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της ευρύτερης περιοχής συμμετέχοντας στις διαδικασίες για τη
θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και την τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Να συστηματοποιηθεί
η συνεργασία των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων με τις δυνάμεις της υπόλοιπης περιφέρειας αλλά και του
κέντρου και του εξωτερικού για εμπλουτισμό της όλης καλλιτεχνικής και ιδιαίτερα θεατρικής
δραστηριότητας.Τέλος να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην πράξη η θεατρική τέχνη , με την
παραγωγή ,οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων καθώς και άλλων πολύπλευρων
εκδηλώσεων .




γλυπτικής, ιστορίας και
σεμινάρια τέχνης και

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης/ ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ: Σκοπός του Ιδρύματος είναι η μελέτη, υποστήριξη και
διάδοση των τεχνών του θεάτρου και του κινηματογράφου κάθε εποχής, καθώς και η καταγραφή και η
διαφύλαξη των δημιουργημάτων των τεχνών αυτών. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου με
πρωτοβουλίες και προτάσεις, καθώς και η προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής κουλτούρας και της
πολιτισμικής ένωσης των λαών της Ευρώπης. Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού πραγματώνεται με: Την
λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου που περιλαμβάνει Θέατρο, Κινηματογράφο, χώρο εκθέσεων κα. Τις
συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την παραγωγή
και προβολή θεαμάτων, εκθέσεων κοκ.Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, workshops, σεμινάρια
και την εισαγωγή νέων θεσμών στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο με έμφαση στους νέους καλλιτέχνες –
δημιουργούς. Την θέσπιση προγράμματος υποτροφιών σε νέους καλλιτέχνες – δημιουργούς




Δράση : Μουσικές εκδηλώσεις, workshop γκρεκάνικης μουσικής,
γκρεκάνικης γλώσσας, σχολικές δράσεις και ανταλλαγές,
κινηματογράφου.

ΔΡΑΣΗ:
Σύναψη
προγραμματικής
σύμβασης-πολιτισμικής
περιοδείας μαθητικού θεατρικού φεστιβάλ στην ΠΔΕ

ανάπτυξης.Σχεδιασμός

Εφορείες Αρχαιοτήτων: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας / Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αχαΐας/ Εφορεία Αρχαιοτήτων ΗλείαςΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ:
Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής
Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων
και
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς:
α) Η διαμόρφωση και εποπτεία της πολιτικής για την προστασία, διάσωση, ανεύρεση, συντήρηση, ανάδειξη
και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος, τόσο της υλικής όσο και της άυλης.
β) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, την εξασφάλιση
της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας, την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, την απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών των υπαγομένων σε αυτήν Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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ΔΡΑΣΗ: Επιλογή ανάδειξης ιστορικών σημείων για οργάνωση δράσεων με την Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ
την Β/ΘΜΙΑ εκπαίδευση με τίτλο « Αγγίζοντας τις Μνήμες» Η Μνήμη απλώνεται γύρω μας
και αναζητά το βλέμμα, το άγγιγμα, τη ζεστασιά της ψυχής μας. Ανταποκρινόμαστε στο
κάλεσμά της και στήνουμε ένα εικαστικό δρώμενο για χάρη της. Περίπου 800 παιδιά, τα
παιδιά των ΔΗΜΩΝ της ΠΔΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αγκαλιάζουν τα μνημεία με
πρώτο τον Κήπο των Ηρώων, με βήμα τελετουργικό σε λυγερή προϋπάντηση με την
Ιστορία. Για πρώτη φορά αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία των drones, η εικόνα των
παιδιών που θα αγκαλιάζουν περιμετρικά ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ θα αποτυπωθεί
σε μοναδικά πλάνα και φωτογραφίες ,θα δημιουργήσει ιστορική μύηση και ταξιδέψει τις
εικόνες των μνημείων έξω από τα τοπικά και κρατικά σύνορα.

Πρωτοβάθμια &Δευτεροβάθμια εκπαίδευση






ΔΡΑΣΗ: Βιωματικά εργαστήρια ΤΈΧΝΗΣ για παιδιά θα λειτουργήσουν σαν ένα «προοίμιο»,
δηλαδή μια πρώτη ευκαιρία ένταξης του χώρου στην πολιτισμική πραγματικότητα της ΠΔΕ
ξεκινώντας από το πρόγραμμα «Διάδραση του κτιρίου Χρυσόγελου / « interαction»
το
οποίο θα συμβάλλει
στην αισθητική παιδεία των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΔΕ.
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Αθηνών /Τμήμα Εικαστικών Τεχνών &
Επιστημών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων /ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΩΝ:Η ιστορία της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συμπίπτει χρονικά με την ιστορία του νεοελληνικού
κράτους. Αφετηρία της Σχολής, όπως και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), υπήρξε το
«Σχολείον των Τεχνών». Το Βασιλικό Διάταγμα για την ίδρυση Σχολείου που θα εκπαιδεύει
αρχιτεχνίτες («μαΐστορες») «εις την αρχιτεκτονικήν» δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως στις 31 Δεκεμβρίου 1836 / 12 Ιανουαρίου 1837 ύστερα από πρόταση της «επί των
Εκκλησιαστικών Γραμματείας και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως», πάντοτε όμως με τη σύμφωνη
γνώμη «των Υπουργείων των Εσωτερικών και των Στρατιωτικών». Πρότυπο του Σχολείου ήταν
αντίστοιχα ιδρύματα στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στη Βαυαρία και τη Γαλλία.Αποστολή του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της ΤέχνηςΠανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι να
καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία. Να
παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική τους παιδεία. Να
εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης. Να συμβάλει στην κοινωνική,
πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

ΔΡΑΣΕΙΣ : Δημιουργία Συνεργατικών Δράσεων πολιτισμού στο κτίριο με τα πανεπιστημιακά
τμήματα
( οργάνωση συμποσίων – διαλέξεων - εικαστικών εργαστηρίων – επιμέλεια
εκθέσεων – εφαρμογών /βιωματικών εργαστηρίων του μεταπτυχιακού προγράμματος
).Ανάδειξη του επιστημονικού έργου των Σχολών στην ΠΔΕ και τη σύνδεσή τους με
φορείς πρόνοιας ,πολιτισμού και του ιστορικού παρελθόντος τη περιφέρειας . Σύνδεση των
εργασιών των φοιτητών τις δράσεις πολιτισμού που θα επιτευχθούν ως συνέχεια της
αδελφοποίησης με τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.
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Προφεστιβαλικά Εργαστήρια/Συμπόσια των φεστιβάλ των Αρχαίων Θεάτρων




Πανεπιστήμιο Πατρών / ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ :Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως
και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή
και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και
των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η γεωγραφική του θέση επιτρέπει την επαφή του
με έναν πλούσιο φυσικό περίγυρο και την πολύπλευρη συμβολή του στην άνθηση της ευρύτερης
περιοχής.ο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο
πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής
προόδου. Ο στόχος σταδιακά επιτυγχάνεται χάρη στην αξιοσημείωτη ερευνητική του
δραστηριότητα. Τον Ιούνιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Ελλάδας. Τον Μάιο του 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), σύμφωνα με το Ν.4610/2019, ΦΕΚ 70/7,5,2019
(Α'70).
ΔΡΑΣΗ:ΈναρξηΦεστιβάλ Λογοτεχνίας με αφιέρωμα στους λογοτέχνες της ΠΔΕ που
καταξιώθηκαν από το πνευματικό τους έργο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΏΝ
και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με στόχο την Θεατρική
παρουσίαση, τη Δημιουργία συλλογικού ηχητικού έργου και αποτύπωσης σε κάρτες
σημαντικών αποφθεγμάτων των λογοτεχνών ως αποτέλεσμα των «workshop» των
φοιτητών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

ΔΡΑΣΕΙΣ: Eργαστήρια Αρχαίου Δράματος σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακέ σχολές ΘΕΆΤΡΟΥ
/Τέχνης και τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ της ΠΔΕ σε χώρους των αρχαίων θεάτρων.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ /ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ: Η Ιερή Πόλη προς τιμή των Εξοδιτών
κάθε χρόνο προετοιμάζει και πραγματοποιεί εκδηλώσεις πολιτισμού στις οποίες συμμετέχουν πλήθος
πολιτών από όλη την Ελλάδα αλλά και αντιπροσωπείες χωρών του εξωτερικού.




ΔΡΑΣΗ: ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ Οργάνωση Ντοκιμαντέρ για την κρατική Τηλεόραση που
αναδεικνύει τα ιστορικά σημεία της Εξόδου, ομάδες ΤΈΧΝΗΣ και παρουσιάζεται από
μέλη της ΠΔΕ.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ /ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ:
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την ιστορική επέτειο
από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) με πληθώρα εκδηλώσεων και με κορύφωση την φαντασμαγορική
αναπαράσταση της ιστορίας της Ναυμαχίας στο ενετικό λιμάνι της πόλης της Ναυπάκτου στις 12 Οκτωβρίου.


ΔΡΑΣΗ: Οργάνωση Δράσεων τέχνης και εργαστηρίων με τα καλλιτεχνικά σχολεία της ΠΔΕ



ΕΝΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ:Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών (ΕΕΧ) ιδρύθηκε το
1987 από καταξιωμένους Έλληνες χαράκτες με πρωτοβουλία του Βασίλη Χάρου.
Ως μέλη της ΕΕΧ, έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και απόψεις μεταξύ μας, και να
καλλιεργεί και να εμπλουτίζει ο καθένας τη δική του τέχνη. Δραστηριοποιούμαστε ομαδικά, κι αυτό
μας επιτρέπει μια δυναμική παρουσία στον εικαστικό χώρο, εντός αλλά και εκτός εμπορικών
κυκλωμάτων.
Η διάδοση και η στήριξη τόσο της παραδοσιακής Χαρακτικής Τέχνης (ξυλογραφία, χαλκογραφία,
λιθογραφία) όσο και της σύγχρονης, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ένταξη νέων καλλιτεχνών
στον εικαστικό αυτό χώρο είναι από τους βασικούς στόχους της Ένωσης.
Έτσι, εδώ και τριάντα τέσσερα χρόνια οργανώνουμε εκθέσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, και προβαίνουμε
σε δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Επίσης, κάθε τρία χρόνια από το 2009 ανοιγόμαστε στη διεθνή
χαρακτική με το μοναδικό AthensPrintFest.
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H ΕΕΧ δίνει την ευκαιρία στους φιλότεχνους να έρθουν σε επαφή με τους καλλιτέχνες δημιουργούς,
και να γνωρίσουν και να θαυμάσουν το αυθεντικό χαρακτικό έργο.


ΔΡΑΣΗ:Έναρξη πρώτου πρωτότυπου διήμερου φεστιβάλ Χαρακτικής έκθεση
Σύγχρονων Ελλήνων Χαρακτών με θέμα «Αναστοχασμοί», όπου τα μέλη της Ένωσης
θα κληθούν να εκφράσουν εικαστικά τα βιώματα τους στην Ι.Π Μεσολογγίου με
κεντρικό σημείο έναρξης το μουσείο ΚΑΤΡΆΚΗ στο Αιτωλικό και Παράλληλες δράσεις
στο κτίριο Χρυσόγελου ,στις Ελληνικές Αλυκές και στις Καπναποθήκες Αγρινίου σε
συνεργασία με τη σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών.
ος

2.2 2

Άξονας: ΣυνδιοργανώσειςΕκδηλώσεων, Ημερίδων και Συνεδρίων Πολιτιστικού
περιεχομένου
Το θεματολόγιο των εκδηλώσεων που μπορεί να συνδιοργανώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα δράσεων, το οποίο αναλύεται σύμφωνα με τη σημασία της εκδήλωσης σε: τοπικές,
υπερτοπικές, περιφερειακές, πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας.Οισυνδιοργανώσεις της Περιφέρειας
πραγματοποιούνταισε συνεργασίαμε Δήμους, Νομικά Πρόσωπα,άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου, Συλλόγους (Πολιτιστικούς, Αθλητικούς, Εξωραϊστικούς κλπ) και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
1) συνδιοργανώνει πολιτιστικά προγράμματα όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά και
νέους, (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες , άλλες πολιτιστικές – εικαστικές εκδηλώσεις κλπ).
2) ιστορία – λαογραφία (μεταξύ άλλων επιστημονικές ημερίδες – ομιλίες , παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.) ,
αναβίωση ή διατήρηση και προβολή ιδιαίτερα σημαντικών εθίμων ( π.χ. των Αποκριών, Χριστουγέννων κ.ά.
).
3) προβολή της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικών ποιοτικών προϊόντων στο πλαίσιο διεξαγωγής
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
4) θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέονται άμεσα με μυθολογικά-ιστορικά-θρησκευτικά γεγονότα ή
υλοποιούνται προς τιμή κάποιας σημαντικής προσωπικότητας.
5) συμμετοχή της ΠΔΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής και
αρχαιολογικής κληρονομιάς και γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρειά της .
6)εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη του εθνικού αγώνα της Ανεξαρτησίας, στον οποίο, όπως
είναι γνωστό, η Δυτική Ελλάδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Οι Ενδεικτικές δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς κατηγοριοποιούνται στους εξής τομείς :
 Τομέας: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &Περιβάλλον/Τεχνολογία/Επιστήμη
 Τομέας: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & Ιστορικά σημεία /Ιδρύματα
Τέχνης/Παράδοση
 Τομέας : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & Ψυχική Υγεία

2.2.1. Ενδεικτικές Δράσεις στον Τομέα : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & Ιστορικά σημεία /Ιδρύματα Τέχνης
/Παράδοση.
 Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους
Ένα φεστιβάλ θεσμός με διεθνές αντίκτυπο, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες και
ταλέντα να αναδειχθούν.
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 Πολιτιστικά προγράμματα με τα ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και Πάτρας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προέβη σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωφελή
επιχείρηση με την επωνυμία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με έδρα το Αγρίνιο και Πάτρα
αντίστοιχα για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμματικής συνεργασίας προκειμένου:
α) Να ενισχυθεί γενικότερα η θεατρική ανάπτυξη της πόλης του Αγρινίου , να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η
απαραίτητη υποδομή προς τούτο. β) Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της ευρύτερης περιοχής του
Δήμου Αγρινίου, συμμετέχοντας στις διαδικασίες για τη θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και την
τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. γ) Να συστηματοποιηθεί η συνεργασία των τοπικών καλλιτεχνικών
δυνάμεων με τις δυνάμεις της υπόλοιπης περιφέρειας αλλά και του κέντρου και του εξωτερικού για
εμπλουτισμό της όλης καλλιτεχνικής και ιδιαίτερα θεατρικής δραστηριότητας. Επιπλέον να αναληφθεί
ουσιαστικά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και άλλους ειδικούς το έργο της θεατρικής δραστηριότητας τόσο
από πλευράς προγραμματισμού όσο και υλοποίησης. δ) Τέλος να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην
πράξη η θεατρική τέχνη , με την παραγωγή ,οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων καθώς και
άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων
 «Εορτές Εξόδου» με το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Η Ιερή Πόλη προς τιμή των Εξοδιτών κάθε χρόνο προετοιμάζει και πραγματοποιεί εκδηλώσεις πολιτισμού
στις οποίες συμμετέχουν πλήθος πολιτών από όλη την Ελλάδα αλλά και αντιπροσωπείες χωρών του
εξωτερικού.
 Το καρναβάλι της Πάτρας σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων
Ένας θεσμός που ενισχύει το Πολιτιστικό αποτύπωμα της Πάτρας και την προβάλει σε όλο τον κόσμο ως
ένα Διεθνές πολιτιστικό γεγονός. Στο καρναβάλι της Πάτρας συμμετέχει πλήθος πολιτών από όλη την
Ελλάδα αλλά και αντιπροσωπείες χωρών του εξωτερικού.
 Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδράμει και συμμετέχει στο καθιερωμένο διεθνές φεστιβάλ Τεχνών
Αρχαίας Ολυμπίας το οποίο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα από εκδηλώσεις (μουσικές, μουσικοθεατρικές,
θεατρικές παραστάσεις κλπ)
Εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοκλήτεια» με την Ι.Μ.
Πατρών προς τιμήν του Αγίου Ανδρέου
 Διεθνές Φεστιβάλ Γκράφιτι ArtWalk
 Φεστιβάλ σταφίδας «Πριμαρόλια»
 Δράσεις και εκδηλώσεις με το σύλλογο «Λύκειο Ελληνίδων» Πύργου και Πάτρας
 Ο δρόμος της εκεχειρίας
 Γιορτή του απόδημου Ελληνισμού στα Μακρίσια Ηλείας
Μία εκδήλωση θεσμός από το ξωκλήσι του Αϊ Γιάννη ή το ξωκλήσι της ξενιτιάς με διεθνές αντίκτυπο.
 Φωτογραφικό φεστιβάλ Αγρινίου με το «Καλλιτεχνικό Παραδοσιακό Εργαστήρι»
Το Παραδοσιακό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Αγρινίου είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Από το 1999 έχει διαρκή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης του Αγρινίου,
διατηρώντας στο ενεργητικό του τμήματα παραδοσιακού χορού, χορωδίας, θεατρικής ομάδας και τη
φωτογραφική ομάδα Art8.
 Μουσικές εκδηλώσεις στις κοινότητες του Δήμου Θέρμου
Ο Δήμος Θέρμου, ως πρωτεύουσα της Αιτωλικής Συμπολιτείας οργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού και
θρησκευτικού περιεχομένου , επί ευκαιρία των εορτών του Κοσμά του Αιτωλού καθιερώθηκαν από το έτος
1974 με πλούσια θεματολογία όπως παιδεία, βυζαντινά μνημεία , αρχαιολογικό πλούτο του Θέρμου και της
Αιτωλοακαρνανίας γενικότερα, προστασία του περιβάλλοντος, ανάδειξη της λίμνης Τριχωνίδας και των
οικοσυστημάτων της περιοχής
 «Εκδηλώσεις τέχνης – επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου» με το Δήμο
Ναυπάκτου
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Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την ιστορική επέτειο από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) με πληθώρα
εκδηλώσεων και με κορύφωση την φαντασμαγορική αναπαράσταση της ιστορίας της Ναυμαχίας στο ενετικό
λιμάνι της πόλης της Ναυπάκτου στις 12 Οκτωβρίου.

2.2.2. Ενδεικτικές Δράσεις στονΤομέα : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &Περιβάλλον/Τεχνολογία/Επιστήμη.
 «ΟΙΚΟΘέατρο» με την ΑΜΚΕ «Πράσινο Μπλε»
Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Πράσινο + Μπλε» δομεί προσπάθειες
ευαισθητοποίησης μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα οικολογίας , υλοποιεί σειρά
θεατρικών παραστάσεων για μαθητές των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Ναυπακτίας με τίτλο
«ΟΙΚΟθέατρο »
 Πανναυπακτιακό Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Συνέδριο με την Ομοσπονδία Συλλόγων
Ναυπάκτου
Η Ο.ΣΥ.Ν. είναι ο
ενιαίος φορέας έκφρασης των 64 πολιτιστικών-πατριδοτοπικών συλλόγων της
Ναυπακτίας με έτος λειτουργίας το 1979. Έχει ως μοναδικό τόπο αναφοράς την Ναυπακτία κα ως μέλη του
τους λειτουργούντες συλλόγους της επαρχίας της Ναυπακτίας. Σκοπός της Ο.ΣΥ.Ν. είναι να κινητοποιήσει
τους πολιτιστικούς συλλόγους της Ναυπακτίας στην κατεύθυνση για διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του
ενδιαφέροντός τους για την ιδιαίτερη πατρίδα. Απώτερος στόχος η διάδοση των ηθών και εθίμων και η
αναβίωση πολιτιστικών δρώμενων και τοπικών εορτών.
 Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του
θαλάσσιου πλούτου της ευρύτερης περιοχής με το ΔΊΚΤΥΟ Οικολογικών
Οργανώσεων
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) περιλαμβάνει πάνω από σαράντα (40)
οικολογικές οργανώσεις από όλη σχεδόν της Ελλάδα, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο ένα θεματικό συνέδριο
σε διάφορες περιοχές της χώρας.
 «Προβάλλω τη Ναυπακτία» σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Προβάλλω τη
Ναυπακτία»
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) «Προβάλλω τη Ναυπακτία» συνεχίζοντας τις
στοχευμένες δράσεις της για την προώθηση της περιοχής στην παγκόσμια τουριστική αγορά διοργανώνει
την εβδομάδα Τουρισμού.
2.2.3. Ενδεικτικές Δράσεις στον Τομέα : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & Ψυχική Υγεία
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της ΠΔΕ σε
συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
φροντίδας και πρόληψης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους και κοινωνικό
λειτουργό).Σκοπός είναι η έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση στα αίτια των εξαρτήσεων, καθώς και η
προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω της ΤΈΧΝΗΣ.




ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΔΕ

Το Συμβούλιο Των Κοινοτήτων των ΔΉΜΩΝ της ΠΔΕ θέλοντας να εκπροσωπήσει τους πολίτες που έχουν
όραμα και θέλουν να γίνουν μαζί του κοινωνοί των αλλαγών στην περιοχή τους ενεργοποιεί, στηρίζει και
δομεί προγράμματα τέχνης για τη ψυχική υγεία της Τρίτης ηλικία ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπή
διαβίωσή τους.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ
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Ο σύλλογος των εργαζομένων των Νοσοκομείων της ΠΔΕ σε συνεργασία με τους εργαζόμενους
των παιδιατρικών Κλινικών, επιδιώκουν Θεραπευτικά προγράμματα Μουσικής για παιδιάπου
νοσούν λαμβάνοντας υπόψη τους ότι η εισαγωγή των παιδιών σε νοσοκομείο είτε για βραχεία είτε για
μακρά νοσηλεία επιφέρει θεμελιακές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, και μερικές φορές μπορεί να
αποτελέσει και καταλυτικό γεγονός. Ο χώρος του νοσοκομείου είναι ένα περιβάλλον άγνωστο, πολλές φορές
«τρομακτικό», που υποχρεώνει τα παιδιά σε ένα είδος απομόνωσης από το περιβάλλον τους. Η
απομόνωση αυτή μπορεί να είναι, σύμφωνα με την υπαρξιστική θεώρηση ενδοατομική, διαπροσωπική ή/και
υπαρξιακή.


Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΠΔΕ

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης επιδιώκουν σε μεγάλο βαθμό την παρεχόμενη φροντίδα των
συμπολιτών με ψυχικές διαταραχές σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για ομαλή διαβίωση , θεραπεία και
υποστήριξη προάγει τα προγράμματα κοινωνικοποίησης Μέσω Τέχνης των τροφίμων και στηρίζει
δράσεις κοινωνικής μέριμνας.
 Γηροκομεία της ΠΔΕ
Τα Γηροκομεία της ΠΔΕ παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στους φιλοξενούμενους τροφίμους.
Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται περίθαλψη σε ηλικιωμένα άτομα που διαβιούν μόνα τους ή έχουν περιορισμένη
αυτονομία ή δεν αυτοεξυπηρετούνται. Στόχος των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και περίθαλψης είναι η
εξασφάλιση στους ηλικιωμένους αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, η ρύθμιση των προβλημάτων υγείας
τους, η εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησής τους και η διατήρησή τους ως ενεργά κοινωνικά μέλη μεσα
από εκδηλώσεις τέχνης.

2.3 3ος Άξονας: Διοργανώσειςαπό την ΠΔΕ Εκδηλώσεων, Ημερίδων & Συνεδρίων Πολιτιστικού
Περιεχομένου
Το θεματολόγιο των εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το
έτος 2021 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και θα στηριχτεί κυρίως στις ετήσιες συνεργασίες με
τα κεντρικά ιδρύματα Τέχνης και τους φορείς πολιτισμού που αναφέρθηκαν στην παραπάνω
ενότητα .
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να διοργανώσει εκδηλώσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος με τίτλο «Ο Πολιτισμός μας ενώνει».Σκοπός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι να
αναδείξει και να προβάλει την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, να προωθήσει τις τέχνες και να
προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής αλλά και να προσελκύσει και να ψυχαγωγήσει τους
επισκέπτες συμβάλλοντας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο που όλοι μας βιώνουμε πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις λόγω της
πανδημίας του covid-19. Η στήριξη του πολιτισμού ώστε να παραμείνει ζωντανός, η δυνατότητα των
καλλιτεχνών να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, η διατήρηση και
διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και η διάχυση του αισθήματος της αισιοδοξίας, της ψυχικής
ανάτασης και της ψυχαγωγίας των πολιτών μας, ιδιαίτερα σήμερα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της
Περιφέρειας.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία θεατών σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους
ανάλογα των συνθηκών που θα επικρατούν λόγω των υγειονομικής κρίσης που διανύουμε, είτε μέσω
Livestreaming με δωρεάν μετάδοση μέσω του διαδικτύου.
Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2021 σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες και περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
Συναυλίες από μουσικά σύνολα και συγκροτήματα
Μουσικοχορευτικές παραστάσεις
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Μουσικοθεατρικές παραστάσεις
Θεατρικές Παραστάσεις
Χορευτικές εκδηλώσεις
Χορωδιακές εκδηλώσεις
Φεστιβάλ μουσικής
Εκθέσεις φωτογραφίας
Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών
Ημερίδες, Συνέδρια & Εκθέσεις
Συνολικός Προϋπολογισμός
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Συναυλίες από μουσικά σύνολα και συγκροτήματα
Μουσικοχορευτικές παραστάσεις
Μουσικοθεατρικές παραστάσεις
Θεατρικές Παραστάσεις
Χορευτικές εκδηλώσεις
Χορωδιακές εκδηλώσεις
Φεστιβάλ μουσικής
Εκθέσεις φωτογραφίας
Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών
Ημερίδες, Συνέδρια & Εκθέσεις
Συνολικός Προϋπολογισμός
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
Συναυλίες από μουσικά σύνολα και συγκροτήματα
Μουσικοχορευτικές παραστάσεις
Μουσικοθεατρικές παραστάσεις
Θεατρικές Παραστάσεις
Χορευτικές εκδηλώσεις
Χορωδιακές εκδηλώσεις
Φεστιβάλ μουσικής
Εκθέσεις φωτογραφίας
Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών
Ημερίδες, Συνέδρια & Εκθέσεις
Συνολικός Προϋπολογισμός
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Έδρα)
Συναυλίες από μουσικά σύνολα και συγκροτήματα
Μουσικοχορευτικές παραστάσεις
Μουσικοθεατρικές παραστάσεις
Θεατρικές Παραστάσεις
Χορευτικές εκδηλώσεις
Χορωδιακές εκδηλώσεις
Φεστιβάλ μουσικής
Εκθέσεις φωτογραφίας
Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών
Ημερίδες, Συνέδρια & Εκθέσεις
Συνολικός Προϋπολογισμός

25.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

30.000,00 €

Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Περιοχή Ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο Πολιτισμός μας ενώνει» και θα αφορούν δαπάνες όπως:
 Αμοιβές καλλιτεχνών
 Ηχητική & Φωτιστική κάλυψη
 Υπηρεσίες Μαγνητοσκόπησης &Live Streaming
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441 – 2613.613516 – 2613.613612 – 2613.613539
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47, ΠΥΡΓΟΣ, ΤΚ 27131 – 26213.60300 – 26213.60200 – 26213.60322
Email: n.korovessis@pde.gov.gr – a.antoniou@pde.gov.gr
Σελίδα14
Σελίδα 18 από 25

ΑΔΑ: ΨΖΒ17Λ6-605






Ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων
Διοργάνωσης Θεατρικών παραστάσεων & Εκδηλώσεων γενικότερα
Διαφήμισης και προώθησης με έντυπο και ψηφιακό υλικό
Υπηρεσίες Catering για ημερίδες και συνέδρια

Οι δαπάνες των εκδηλώσεων αυτών, θα καλυφθούν για τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
με τίτλο «Εκθέσεις, οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών εκδηλώσεων» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2021.
ος

2.44

Άξονας: Μοντέλο λειτουργίας ως κέντρο Τέχνης της ΠΔΕ, του νεοσύστατου Κτιρίου
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ιδιοκτησίας της Π.Ε Αιτ/νιας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του Πολιτιστικού αποτυπώματος της Περιοχής
Ευθύνης της. Για το λόγο αυτό αποτελεί προτεραιότητα να αναδειχθούν ιστορικές υποδομές και κτίρια με
πλούσια πολιτιστική ιστορία στο χρόνο. Το κτίριο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι θα αποτελέσει ένα κέντρο
Πολιτισμού και θα λάβει τη θέση που του αρμόζει στον Πολιτιστικό χάρτη της ΠΔΕ κερδίζοντας ξανά τη
χαμένη του αίγλη και προσωπικότητα. Στο κτίριο θα πραγματοποιηθούν δράσεις οι οποίες θα το αναδείξουν
ως ένα σύγχρονο πνευματικό κέντρο.
Το κτίριο Χρυσόγελου βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα της πόλης του Μεσολογγίου. Πρόκειται για ένα
τριώροφο νεοκλασικό κτίριο που παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αποτελώντας δείγμα
ου
αστικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19 αιώνα. Το κτίριο Χρυσόγελου είναι το μέρος όπου ο σύγχρονος
πολιτισμός μπορεί να συναντά την αισθητική και την επιστήμη. Ένα μέρος που θα μπορούν να
πυροδοτούνται συζητήσεις, να αμφισβητούνται τα στερεότυπα, να τίθενται ερωτήματα για τη διεύρυνση του
πνεύματος, τη δημοκρατία την ελευθερία και τη δικαιοσύνη με σκοπό τη διαμόρφωση μίας καλύτερης
κοινωνίας. Στο κτίριο θα μπορούν να καλλιεργούνται διεθνείς συνεργασίες, σε μία σκηνή που τα όρια μεταξύ
επιστημών, τέχνης, κοινωνίας εκπαίδευσης και πολιτικής επανακαθορίζονται.
Πιο συγκεκριμένα Το Διάγραμμα του Πυρήνα
παρακάτω διάρθρωση :


της πολιτιστικής του Δράσης μπορεί να έχει την

Επί σκηνής Χρυσόγελου / «onstage»

Με το «onstage» Το ΚτiριοΧρυσόγελου μπορεί να φέρνει στην ΠΔΕ εικαστικές εκθέσεις, ορχηστρικά
σύνολα και θεατρικά δρώμενα που έχουν παρουσιαστεί σε κεντρικά γεωγραφικά σημεία της χώρας και
έχουν λάβει θετικές κριτικές.


ΣυνδημιουργοίΧρυσόγελου / « co-creators»

Οι « co-creators» είναι ένα ραντεβού με καλλιτέχνες, συγγραφείς, επιστήμονες, στοχαστές, ακτιβιστές,
δημοσιογράφους, ανθρώπους με ιδέες για έναν κόσμο τρισδιάστατα φτιαγμένο, με ψηφία που αλλάζουν τον
τρόπο σκέψης μας, μέσα από τη δουλειά τους και τη ζωή τους. Κάθε βίντεο και μια μοναδική συνάντηση, μια
ευκαιρία να κοιτάξουμε στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον, δίνοντας ένα βήμα στον πολιτισμό.


Διάδραση Χρυσόγελου / « interection»

Τα« interection» προγράμματα εκπαίδευσης θα υπηρετήσουν τις διαχρονικές αξίες της ανοιχτής κοινωνίας
και της ίσης πρόσβασης στη δια βίου μάθηση. Θα δομηθούν εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα για όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και βιωματικά εργαστήρια για την Τρίτη ηλικία, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς της ΠΔΕ.


Κινηματογράφος Χρυσόγελου / «cinema»

Το πρόγραμμα “Cinema” περιλαμβάνει επιλεγμένες ταινίες δημιουργών που τολμούν, πειραματίζονται και
επαναπροσδιορίζουν την έννοια του κινηματογράφου. Υβριδικά ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους, δυνατές
ιστορίες, ανάμεσά τους και νέες ταινίες που συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό.
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Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εφαρμογής του παραπάνω Διαγράμματος αναμένεται να συμβάλει στην


Προστασία, προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

και του σύγχρονου πολιτισμού στην καθημερινότητα του σύγχρονου πολίτη και Επισκέπτη


Αναβάθμιση τουσύγχρονου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αισθητικής κουλτούρας



Ανάπτυξη των σχέσεωντου πολιτισμού με τηνεκπαίδευση αλλά και ευρύτερα με την παιδεία



Ενίσχυση της αισθητικής παιδείας στην Τοπική Κοινωνία μέσα από τα προγράμματα και τις
δράσεις των επιχορηγούμενων οργανισμών



Προβολή, προώθηση διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματική δημιουργίας της ΠΔΕ
στο εξωτερικό.

Οι δαπάνες που προβλέπεται να καλύπτει η ΠΔΕ για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων στο πλαίσιο
του προγράμματος «Πολιτισμός στο κτίριο Χρυσόγελου»περιλαμβάνουν:
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω δράσεων εκτιμάται ως εξής:
Εκδήλωση για τα εγκαίνια του κτιρίου Χρυσόγελου
Έξοδα διανυκτέρευσης καλλιτεχνών
Έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης
Σύνολο
Έκθεση τέχνης & φωτογραφίας
Προβολή ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους
Ημερίδα – συνέδριο πολιτιστικής προσέγγισης της επιστήμης
Βιωματικά εργαστήρια προσαρμοσμένα σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα
Σύνολο προϋπολογισμού δράσεων

Προϋπολογισμός
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
18.500,00 €

3.
Το φαινόμενο του «κλειστού Πολιτισμού»
Το φαινόμενο της πανδημίας του Covid-19 έχει επηρεάσει τον κλάδο του Πολιτισμού παγκοσμίως. Οι
Πολιτιστικές δράσεις βοηθούν το άτομο να έχει ψυχική υγεία, καλλιεργώντας παράλληλα το αίσθημα της
μάθησης, της ανάπτυξης ιδεών, της κοινωνικότητας και της εξέλιξης μέσα από την τέχνη. Η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στηρίζει διαδικτυακές δράσεις ενισχύοντας αφενός το
Πολιτιστικό αποτύπωμα σε δύσκολους καιρούς, και αφετέρου τον πολύπαθο καλλιτεχνικό κλάδο που βιώνει
δυσκολίες.Η ανάγκη της αντιμετώπισης της αλλαγής που επέβαλλε η πανδημία, επιφέρει μια μετατόπιση
στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία έχει ανάγκη να βρει αντανακλαστικά σε δημόσιους
και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς μέσω της εξοικείωσης των ψηφιακών εικόνων και πλατφορμών και
της σύνδεσης και παροχής του έντυπου και ψηφιακού υλικού με τους πολίτες της ΠΔΕ και ολόκληρης
της Χώρας. Συγκεκριμένα προτείνεται το παρακάτω εναλλακτικό σχέδιο σε περιβάλλον κλειστού
πολιτισμού αντιπροσωπευτικών εμβληματικών Δράσεων ανά άξονα.
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Το φαινόμενο του «κλειστού Πολιτισμού»/ Εναλλακτικό σχέδιο Δράσης Πολιτισμού με έναρξη τον
Απρίλιο του 2021

Εμβληματικές εκδηλώσεις ανά άξονα δράσης

Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας της ΠΔΕ
















Συνεργασίες με κρατικά Ιδρύματα Τέχνης & Φορείς Πολιτισμού
Έναρξη εργασιών σε διαδικτυακή μορφή Workshopμε τη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και
Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα την εικονογράφηση της ΠΔΕ ως
φύση, ιστορία και πνεύμα, υλικό το οποίο θα προστεθεί στο αρχείο του Κέντρου τέχνης της
Περιφέρειας και μέσα από τα προγράμματα
Συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδας και τις Μητροπόλεις των ΠΔΕ για:
1.
Tη δημιουργία μουσικής συλλογής πρωτότυπων ύμνων που δημιουργήθηκαν από
ιεροψάλτες του χώρου της Περιφέρειας ώστε να παραμείνει το έργο τους ως πολιτιστική
κληρονομιά
2.
Tη Δημιουργία εκκλησιαστικού χάρτη των Βυζαντινών Μοναστηριών της ΠΔΕ και
εγκατάσταση
γεωγραφικών χωρικών σημάνσεων πληροφόρησης
με το λογότυπο της
Περιφέρειας και Των Ι. Μητροπόλεων που θα οδηγούν τον επισκέπτη στα Βυζαντινά σημεία και
θα δημιουργούν εκκλησιαστικά μονοπάτια .
3.
Οργάνωση Συλλογής αναφορών και εικόνων των Βυζαντινών Χριστιανικών Διαδρομών
της ΠΔΕ για τηλεοπτική και έντυπη κάλυψη από τα ΜΜΕ και σχεδιασμός Λευκώματος στην
Πνευματική Διάθεση του Κέντρου Τέχνης της ΠΔΕ και της Εκκλησίας της Ελλάδας.
Συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Φιλοξενία έκθεσης/έργου καλλιτεχνών
της ΠΔΕ με στόχο την οργάνωση τηλεοπτικών εκπομπών στο χώρο, πρόσκληση του
αθηναϊκού τύπου δημιουργία λευκώματος και καρτών που θα διατίθεται στους επισκέπτες
ετησίως.

Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων, ημερίδων&συνεδρίων
Καθοδήγηση/ Ενημέρωση
επιλεγμένων συλλογών που έχουν δομήσει το προφίλ πολιτισμού
τους με στοχευμένες δράσεις για Οργάνωση Διαδικτυακών εκδηλώσεων με στόχο τη
Δημιουργία
μουσικών , λογοτεχνικών, φωτογραφικών ,εικαστικών
Λευκωμάτων
εγχειριδίων/καρτών που θα προάγουν τον πολιτισμό και θα αποτελούν κειμήλια πολιτιστικής
κληρονομιάς
Διοργανώσεις εκδηλώσεων, ημερίδων&συνεδρίων
Έναρξη Φεστιβάλ Λογοτεχνίας με αφιέρωμα στους λογοτέχνες της ΠΔΕ που καταξιώθηκαν από
το πνευματικό τους έργο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΏΝ και τη Σχολή
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με στόχο τη Δημιουργία συλλογικού ηχητικού έργου
και αποτύπωσης σε κάρτες σημαντικών αποφθεγμάτων των λογοτεχνών ως αποτέλεσμα των
«workshop» των φοιτητών της αναφερόμενης Σχολής.
Έναρξη Φεστιβάλ Χαρακτικής στην ΠΔΕ με την ένωση χαρακτών Ελλάδας. Ψηφιοποίηση του
έργου της Βάσως Κατράκη και δημιουργία λευκώματος, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην Α/θμια
και Β/θμια εκπαίδευση και θα εκτίθεται στο κέντρο τέχνης της Περιφέρειας στο κτίριο
«Χρυσόγελου»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441 – 2613.613516 – 2613.613612 – 2613.613539
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47, ΠΥΡΓΟΣ, ΤΚ 27131 – 26213.60300 – 26213.60200 – 26213.60322
Email: n.korovessis@pde.gov.gr – a.antoniou@pde.gov.gr
Σελίδα17
Σελίδα 21 από 25

ΑΔΑ: ΨΖΒ17Λ6-605












Πρόσκληση καταξιωμένων καλλιτεχνών για οργάνωση παραστάσεων, χωρίς κοινό, σε σημαντικά
ιστορικά σημεία της ΠΔΕ και κάλυψη της δράσης από την κρατική τηλεόραση.
Πρόσκληση καλλιτεχνικών ομάδων της ΠΔΕ για οργάνωση του υλικού τους είτε σε μορφή
μουσικών ,φωτογραφικών και θεατρικών συλλογών όπου τα πνευματικά δικαιώματα θα τα
διατηρεί η ΠΔΕ και θα έχει τη δυνατότητα το πρωτότυπο υλικό να το κρατήσει στο κέντρο Τέχνης
της και συγχρόνως να διανέμει μέρος αυτού σε σχολεία, γηροκομεία και νοσηλευτικές μονάδες
Πρόσκληση Μουσικών συνόλων της ΕΡΤ
για οργάνωση συναυλιών χωρίς κοινό σε
αρχαιολογικούς και εκκλησιαστικούς χώρους της ΠΔΕ με κρατική και τοπική τηλεοπτική κάλυψη,
ηχογράφηση και έκδοση φωτογραφικού υλικού των σημαντικών αναφερόμενων χώρων το οποίο
θα υπάρχουν στο Αρχείο Τέχνης της ΠΔΕ /κτίριο Χρυσόγελου και στα κτίρια των Περιφερειακών
Ενοτήτων της ΠΔΕ ως υλικό προς διάθεση των Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών
Συμβούλων με στόχο την πολιτιστική προβολή στο κύκλο των συνεργασιών τους.
Συμμετοχή στον εορτασμό της Εξόδου της Ι. Μεσολογγίου
με δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ
με αναφορές στην ιδέα της ελευθερίας ως ανώτατο πνευματικό δώρο της ανθρώπινης ύπαρξης
σε συνεργασία με την ΕΡΤ. Ο Περιφερειάρχης ή άλλα μέλη της ΠΔΕ
συναντούν παιδιά
διαφόρων ηλικιών (νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, αλλά και φοιτητές) και βασικό
θέμα και άξονας είναι η μεταλαμπάδευση και σύνδεση των παιδιών με την ιδέα και της έννοια της
Ελευθερίας, με τρόπο που μπορεί αυτό να γίνει κατανοητό και αντιληπτό αναλόγως της ηλικίας
των παιδιών, μπροστά από σημαντικά ιστορικά μνημεία της περιοχής της Ιερής Πόλης στα οποία
θα εξελίσσεται και ένα ζωντανό μουσικό έργο είτε από τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ είτε από
τοπικούς μουσικούς ομίλους.
Συμμετοχή στον εορτασμό της Ναυμαχίας Ναυπάκτου με την δημιουργία εικαστικού έργου από
τη Σχολή Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα εκτεθεί σε επιλεγμένο χώρο
της Ναυπάκτου και εικαστικού εντύπου με Ιστορικές αναφορές σε μορφή Αφίσας Α3 από το
Πανεπιστήμιο Πάτρας της σχολής Ιστορίας και Αρχαιολογίας που θα διατεθεί στα σχολεία και
στις Υπηρεσίες της ΠΔΕ ως ένα μήνυμα της ελευθερίας από την ΠΔΕ για το ιστορικό ορόσημο
γεγονός.
Συνεργασία με τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.της ΠΔΕ.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:
1.Οργάνωση Δράσης:
«Μικρές Ιστορίες για τη χαμένη Όραση» του Αιτωλοκαρνάνα Λογοτέχνη/έκδοσηΥλικού /διάθεση
στην Α΄/ Β΄ ΘΜΙΑ εκπαίδευση
2. Οργάνωση Μονολόγων σε σημαντικά γεωγραφικά και ιστορικά σημεία της ΠΔΕ
Αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και τηλεοπτική κάλυψη

με

3. Οργάνωση livestreaming και φιλμάρισμα της Παράστασης με θέμα «αποσπάσπασματα από την
Ελληνική Νομαρχία» του Ανώνυμου στο κτίριο ΧΡΥΣΌΓΕΛΟΥ.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ:
1.Οργάνωση Θεατρικού Αναλόγιου με τοπική ζωντανή κάλυψη σε κεντρικά σημεία της Πάτρας
Οργάνωση τηλεοπτικών πολιτιστικών και κοινωνικών εκπομπών από τα ΜΜΕ τοπικής,
πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας, στα πλαίσια των συνεργασιών με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
INTERREG της ΠΔΕ και των προγραμμάτων αδελφοποίησης των Δήμων.
Δημιουργία Αρχείου Τέχνης με οπτικοακουστικό υλικό από τις Ετήσιες Διοργανώσεις, Συνεργασίες
και Συνδιοργανώσεις της ΠΔΕ και οργάνωση τηλεοπτικής και έντυπης παρουσιάσης του ετήσιου
portfolium των δράσεων στο τέλος του ημερολογιακού έτους.
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Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας των παραπάνω δράσεων του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του έτους 2021 με τίτλο «Ο Πολιτισμός μας ενώνει» και τις
εναλλακτικές δράσεις πολιτισμούστην περίπτωση του ‘Κλειστού Πολιτισμού λόγω του
covid- 19.
2. Την τυχόν αναμόρφωση του σχεδίου που θα προκύψει από εισηγήσεις του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού ή των αρμοδίων τμημάτων Πολιτισμού των τριών
Περιφερειακών Ενοτήτων.
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων που θα προκύψουν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ.
Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/ 74
για τη σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Οι δαπάνες για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε προγραμματισμένες πολιτιστικές /
καλλιτεχνικέςδράσεις θα πρέπει να διέπονται από τα παρακάτω κριτήρια, που καθορίζονται ως εξής:
1. η εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, για την υλοποίηση πολιτιστικών καικαλλιτεχνικών
προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Συλλόγους, Δήμους, καθώς και με
άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου προάγουν τις ηθικές αξίες και το ελεύθερο πνεύμα.
2. η δυνατότητα της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης να αναδείξει και να προβάλει την
παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, να προωθήσει τις τέχνες και να προσφέρει δυνατότητες
ψυχαγωγίας και συναναστροφής αλλά και να προσελκύσει και να ψυχαγωγήσει τους υφιστάμενους
επισκέπτες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
3. η ευρεία απήχηση των πολιτιστικών δράσεων και η μαζική και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, τα
οποία εν μέσω οικονομικής κρίσης συμβάλλουν στην ψυχική ανάταση, στο διασκορπισμό της
απαισιοδοξίας και της κατήφειας .
4. η εμβέλεια και η απήχηση της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης και η δυνατότητα αυτής να
δημιουργήσει τουριστική ζήτηση σεομάδες-στόχους εξειδικευμένου ενδιαφέροντος από την Ελλάδα
και τοεξωτερικό .
5. η αρτιότητα προγραμματισμού της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής και η δυνατότητά της να συμβάλει
θετικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άμβλυνση της εποχικότητας .
6. η δεινότητα των αιτούντων οργανωτών και η προηγούμενη εμπειρία τους στη διοργάνωση ανάλογων
εκδηλώσεων (σχέδιο δράσης, σκοποί, στόχοι, κ.ά. ).
Μετά την επιλογή της συγκεκριμένης πολιτιστικής εκδήλωσης, ημερίδας, συνεδρίου ή έκθεσης σύμφωνα με
όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια και η οποία θα συμπυκνώνει όλες τις αρχές και τις αξίες τις οποίες η
Περιφέρεια επιδιώκει να προάγει, ακολουθεί η παρακάτω διαδικασία: α) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, από
την Οικονομική ΕπιτροπήΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) η διαδικασία ανάθεσης των δαπανώνθα
διενεργείται με καθεστώς ανταγωνισμού και διαφανών διαδικασιών όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις του N.4412/2016.
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω δράσεων εκτιμάται ως εξής:
Προϋπολογισμός
Δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έδρα) :
ΚΑΕ: 02.00.072.0844.01.1122
190.000,00
Δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας :
ΚΑΕ: 02.01.072.0844.01.1231
200.000,00
Δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας :
ΚΑΕ: 02.02.071.9899.01.1231
60.000,00
ΚΑΕ: 02.02.072.0844.01.1230
35.000,00
Δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας :
ΚΑΕ: 02.03.072.0844.01.0001
200.000,00
ΚΑΕ: 02.03.072.0844.01.0006
60.000,00
Σύνολο:
745.000,00
Σύνολο Προϋπολογισμού όπως κατανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και στην Έδρα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας : 745.000,00 €
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε κι έλαβε το λόγο ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Οικονομικού- Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Κρηνίδης Ηλίας.
Πριν τη συζήτηση του θέματος είχε αποχωρήσει ο Επικεφαλής της Παράταξης
«Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας
Χρήστος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Δεν εγκρίνει το σχέδιο δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην εισήγηση
του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Νικολάου Κοροβέση.

Κατά της εισήγησης αυτής ψήφισαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Δικαίωμα στην πρόοδο» κ.κ. Κατσιφάρας Απόστολος,
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γεωργακοπούλου- Μπάστα Δήμητρα, Δριβίλας Δημήτριος,
Καπλάνης Διονύσιος, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Κατσαρή- Μαυραγάνη Κωνσταντούλα,
Κόντης Κωνσταντίνος,

Κουσκουρή Αθανασία,

Λύτρας

Ιωάννης, Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος, Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Μπράμος Παναγιώτης, Ρούση - Ντζιμάνη
Αγγελική, Σκιαδαρέσης Σπυρίδων, Σώζος Βασίλειος και Χαροκόπος Αντώνης, ο
Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα
ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ.κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Αναστασοπούλου Ζωή, Ανδρικόπουλος
Παναγιώτης, Γρίνου Ευθυμία, Κατσικόπουλος Δημήτριος και Κωστακόπουλος Χρήστος,
ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Αγγελοπούλου Αναστασία,
Αθανασόπουλος Τρύφωνας και Μωραΐτης Νικόλαος και ο Επικεφαλής της παράταξης
«Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας.
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Παρών δήλωσαν ο Επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης
«Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας
Κωνσταντίνος και ο Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ.
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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