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 ΠΡΟΣ  

Μέλη Επιμελητηρίου Άρτας 

Αρ.πρωτοκ. 963 

Άρτα, 23/10/2020 

 

 
Πρόσκληση διαβούλευσης 

Ενιαίου Καλλιτεχνικού Προγράμματος (Calendar) ΠΕ Άρτας 

 

Αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας,  

 

με τον παρόν θα ήθελα να σας προωθήσω τα αποτελέσματα μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε σχετικά με την Δημιουργία Ενιαίας Ατζέντας Δράσεων και 

Εκδηλώσεων με κοινή στόχευση και κοινή εικόνα για την περιοχή της Άρτας, στο 

πλαίσιο του έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE 

FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION με το ακρωνύμιο» "InClust", το 

οποίο εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-

2020 και υλοποιεί η Αμβρακία Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Άρτας. 

 

Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν οι διάσπαρτες δράσεις και εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στην περιοχή, σε μια ενιαία ατζέντα έτσι ώστε να οργανώσουμε 

ένα βασικό πυρήνα εκδηλώσεων με στόχο τη δημιουργία: 

 οικονομιών κλίμακας και συνεργειών για την υποστήριξή τους, 

 νέων κεντρικών διοργανώσεων που θα επιτρέψουν την προβολή τους όπως 

π.χ. ετήσια φεστιβάλ ή εκθέσεις.  

 

Οι υπάρχουσες εκδηλώσεις / δραστηριότητες και αυτές που θα δημιουργηθούν, θα 

πρέπει να αναπτυχθούν σε περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια, 

προσφέροντας επίσης τη δυνατότητα σε ενδιαφερομένους φορείς και απλούς 

πολίτες:  

 Να έρθουν να παρακολουθήσουν δράσεις ως επισκέπτες  

 Να συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων  

 Να συνεργαστούν για την δημιουργία δράσεων  
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Σας προωθώ μια πρώτη καταγραφή: 

1. των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με ΤΑΚΤΙΚΟ τρόπο ετησίως στην 

περιοχή μας, 

2. των φορέων που τις οργανώνουν ή /και τις συνδιοργανώνουν 

3. των περιοχών της ΠΕ Άρτας που λαμβάνει χώρα η εκάστοτε εκδήλωση, 

4. την ημερομηνία ή το χρονικό διάστημα που ως συνήθως πραγματοποιείται 

η εκάστοτε εκδήλωση και  

5. το θεματικό/ά πεδίο/ά (τέχνες, αθλητισμός, ιστορία, αναψυχή, κ.α.) στο/α 

οποίο/α ανήκει η εκάστοτε εκδήλωση. 

 

Θα παρακαλούσα όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν να προσθέσουν, αφαιρέσουν, 

διορθώσουν, προτείνουν οτιδήποτε στο Σχέδιο του Ενιαίου Καλλιτεχνικού 

Προγράμματος που επισυνάπτω, να στείλουν ηλεκτρονική αλληλογραφία στην κα 

Αιμιλία Κοκκινέλη, στέλεχος επιφορτισμένο με τη δημιουργία του τοπικού Calendar, 

στη διεύθυνση aimiliakokkineli@gmail.com  

ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡIOY 2020. 

 

Η αλληλογραφία θα συγκεντρωθεί και θα ληφθεί υπόψη για την έκδοση του τελικού 

ενιαίου προγράμματος εκδηλώσεων της ΠΕ Άρτας.  

Ακολουθεί η καταγραφή των εκδηλώσεων (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1) αλλά και των πόρων που 

διαθέτουν οι συλλογικοί φορείς (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2) και χρησιμοποιούν για τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων.  

 

 Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων! 

 

Με εκτίμηση, 

Γκολομάζος Ιωάννης 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 
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