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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ταχ. ∆/νση         : Ανδροµέδας 15 
Tαχ. Κώδικας     : 81100  
Τηλέφωνο          : 22513 53630 
FAX                   : 22513 53631 
 

Μυτιλήνη 13/12/2019 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Στη Μυτιλήνη σήµερα 13/12/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πµ, 
πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της  Οµάδας Εργασίας προκειµένου να γνωµοδοτήσει 
σχετικά µε την αξιολόγηση και την ένταξη των προτάσεων των φορέων στο Σχέδιο ∆ράσης 
-Πολιτισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2020-2023, η οποία συστήθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 75694/4132/3-12-2019 (Α∆Α: 7ΜΑ97ΛΩ-ΥΦΩ)  απόφαση του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου κ. Μουτζούρη Κωνσταντίνου σύµφωνα µε το αρθρ. 159 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος 
Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 1, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 75710/399/3-12-2019 
επιστολή της συντονιστή της Οµάδας κας  Αντωνέλλη Αναστασίας (Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονοµικών και Πολιτισµού).  
 
Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας αφού είχαν µελετήσει τις 59 προτάσεις που είχαν υποβάλει 
οι φορείς σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67447/321/25-10-2019 πρόσκληση της 
Αντιπεριφέρειας Πολιτισµού για την υποβολή προτάσεων στο «Σχέδιο ∆ράσης- 
Πολιτισµός» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνήλθαν προκειµένου να καταρτίσουν και 
να προτείνουν τον «Πίνακα Αξιολόγησης και Επιλογής» των προτάσεων.  
 
Η συντονιστής της οµάδας αφού διαπίστωσε την ολοκλήρωση της προσέλευσης των 
µελών, τους καλωσόρισε και έπειτα από τον χαιρετισµό του Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη κήρυξε την έναρξη της συνάντησης:  
 
Γραπτά κατέθεσαν την αξιολόγηση τους ο κ. Γρηγορίου Παναγιώτης και η κα. Κώττη Σόφη, 
οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την διάρκεια της συζήτησης για την κατάρτιση των 
πινάκων αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων. 
 
Τα παρευρισκόµενα µέλη, έπειτα από µεταξύ τους συζήτηση αποφάσισαν να 
προχωρήσουν στην κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης και ένταξης σε δύο φάσεις. 
Αρχικά, αποφάσισαν να καταρτίσουν πίνακα µε τις προτάσεις που εντάσσονται και εκείνες 
που δεν εντάσσονται στο Σχέδιο ∆ράσης- Πολιτισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. 67447/321/25-10-2019 πρόσκληση της 
Αντιπεριφέρειας Πολιτισµού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου . 
 
Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν µε βάση τα κάτωθι κριτήρια: 
 

• Αρµοδιότητα Φορέα 

• Επάρκεια Φορέα 

• Σκοπιµότητα Πρότασης 
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• Αποτελεσµατικότητα Πρότασης 

• Αποδοτικότητα Πρότασης 

• Ωριµότητα Πρότασης 

• Συνέργεια / Συµπληρωµατικότητα Πρότασης. 
 
 
Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του ΦΟΜ τόσο για το εάν θα ενταχθεί στο Σχέδιο 
∆ράσης –Πολιτισµός όσο και για την βαθµολόγηση της ο κ. Σεφτελής Ανδρέας δεν 
παρευρισκόταν στην αίθουσα. 
 
Ο Πίνακας έγκρισης της αξιολόγησης των προτάσεων που καταρτίσθηκε και τον οποίο 
προτείνει οµόφωνα η Οµάδα Εργασίας είναι ο ακόλουθος :  
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

2020-2023 

 Φορέας /Τίτλος Πρότασης Προϋπολογισµός  

1. 

ΤΕΕ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/  Αποτύπωση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς των 
βιοµηχανικών κτιρίων της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και των σχετικών 
επαγγελµάτων στα κτίρια αυτά  

Φάση Α : 750.000€ 
Φάση Β : 180.000€ 

                  930.000€ 

2. 
Μούσα Ελληνική/ Χίου υµνογράφοι και ψάλτες 
κατά τον 19ο αιώνα  

800€ 

3. 
∆ήµος Οινουσσών/ 4o Φεστιβάλ Σύγχρονης 
Ελληνικής Μουσικής 

5.500€ 

4. 
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μόριας / 
Simpicity  

55.000€ 

5. 

∆ήµος Ανατολικής Σάµου/ «Η επιστήµη και ο 
πολιτισµός επιστρέφουν στην γενέθλια Γη» 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΡΑΙΑ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ»  

40.800€ 

6. ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου  

Προτεινόµενος από τον φορέα : 
250.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
50.000€ 

7. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωµαρίου «Το 
ΠΟΛΙΟΝ» /»Η Ναυτική &Ναυπηγική 
Πολιτιστική Κληρονοµιά ως µοχλός 
ανάπτυξης των νησιών το Β Αιγαίου, 
∆ιάσωση-Ανάδειξη- ώθηση δηµιουργικής 
Οικονοµίας» 

43.000€ 

8. 
Κοµνηνού Ευφροσύνη / Τα  Κάστρα στα 
Νησιά του Αιγαίου  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
140.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
50.000€ 

9. 
MYTHOS GROUP ΕΠΕ / Ο Αριστοτέλης στη 
Λέσβο  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
450.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
120.000€ 
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10. 

Α.Μ.Κ.Ε Φορέας Τουρισµού Μολύβου/ 
Απεικονίσεις του Αρίωνα στην Ευρωπαϊκή 
Τέχνη  

37.250€ 

11. 

Θεοφανώ Παϊτάκη/»Οι παιδικές Μνήµες και το 
παιδικό Παιχνίδι» ιστορίες από τη Λήµνο και 
τον Αϊ Στράτη» 

15.000€ 

12. 

Πολιτιστικό Κέντρο Φιλοτεχνικός Όµιλος 
Μυτιλήνης «Ο Θεόφιλος»/∆ιαδραστικές 
πολυµεσικές αφηγηµατικές ιστορίες για την 
ανάδειξη της υπερτοπικής πολιτιστικής  της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

80.000€ 

13. 

Πολιτιστικό Σωµατείο “ΛΥΓΞ” / 2ήµερο 
Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισµού “Η 
κουλτούρα της Σκληρής Μουσικής: ένα 
ροµαντικό ταξίδι επιστροφής στο µέλλον” 

8.600€ 

14. 
K-GOLD Temporary Gallery Α.Μ.Κ.Ε / 
∆ράσεις σύγχρονης Τέχνης 2020-2022 

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
40.000€ ετησίως 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
30.000€ ετησίως 

15. 
ΗΧΩ ΑΕ/ Τόποι λατρείας στα νησιά του 
Βορείου Αιγαίου  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
165.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
50.000€ 

16. 

”Οι Φίλοι του Anzac από τη Λήµνο” Σύλλογος/ 
Παρουσίαση Βιβλίων Πρακτικών των 2 
Παγκόσµιων Συνεδρίων που έγιναν στην 
Λήµνο 

11.105,50€ 

17. 

Σύλλογος Γαστρονοµίας και Οίνου 
Λήµνου/Σύλλογος Γαστρονοµίας και Οίνου 
Λήµνου «Lemnos Philema» 

15.000€ 

18. 

Λέσχη Πλωµαρίου “Βενιαµίν Ο Λέσβιος”/ 
Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του 
Πλωµαρίου µέσα από εφαρµογές 
επαυξηµένης και εικονικής πραγµατικότητας 

86.800€ 

19. Κοιν.Σ.Επ. Πέλαγο/Aegean Heart Festival  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
62.100€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
20.000€ 

20. 

Ένωση Μικρασιατών Καλλονής/»Ο 
πολιτισµός και οι άνθρωποι συνδέουν τις δύο 
ακτές του Αιγαίου» 

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
112.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
20.000€ 

21. 
∆ήµος Χίου/Χιακή Αγροδιατροφή: ∆είκτης 
Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  

60.000€ 



 4 

22. 

∆ήµος ∆υτικής Λέσβου/∆ηµιουργία 
Πολυµορφικής –∆ιαδραστικής πλατφόρµας –
πύλης ανάδειξης, ενηµέρωσης, προώθησης 
και προβολής πολιτιστικών τουριστικών 
διαδροµών ∆υτικής Λέσβου  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
160.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος  

23. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέος «Ο Καπετάν 
Λαχανάς»/ Ηλεκτρονική Αποτύπωση 
ιστορικής Πολιτιστικής και Θρησκευτικής 
∆ιαδροµής παραδοσιακού οικισµού Βαθέος  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
125.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
40.000€ 

24. 

Φυσιολατρικός – Ανθρωπιστικός σύλλογος 
Μανταµάδου “Ηλιαχτίδα»/ Ανάδειξη των 
παραδοσιακών επαγγελµάτων του 
Μανταµάδου  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
70.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
15.000€ 

25. 

Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»/Ντοκιµαντέρ µε τίτλο “ Τα 
ξυλοκάµινα της Ικαρίας» 

15.000€ 

26. 

∆ιεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισµού 
«ΙΩΝΙΑ » Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
(ΑΜΚΕ)/»Σµύρνη : 100 χρόνια µετά το έπος 
και την τραγωδία (1919-1922)» 

17.844€ 

27. 

Φιλοτεχνικός όµιλος Χίου / Ψηφιακός 
εικονικός πολιτισµός – Ο διαχρονικός ρόλος 
της νήσου Χίου στη Μεσόγειο και στην 
Ευρώπη  

30.000€ 

28. 

Μπουρίνι – Ερασιτεχνικός Φιλοτεχνικός 
Όµιλος Μυτιλήνης/∆ιεθνές Φεστιβάλ «του 
άλλου» Κινηµατογράφου στη Μυτιλήνη 

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
100.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος 

29. 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσµών/ 
Πολιτισµός και Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στρατηγικές 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο και 
αξιοποίησης Ενωσιακών Χρηµατοδοτικών 
Πόρων  

Προτεινόµενος από τον φορέα: 
93.000€ 

Εκτιµήθηκε υπερκοστολογηµένος, 
η πρόταση των µελών της Οµάδας 

Εργασίας είναι 
20.000€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 

29 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ : 2.126.699,50€  
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Ο πίνακας των απορριπτέων προτάσεων που καταρτίστηκε έπειτα από την συζήτηση της 
επιτροπής είναι ο ακόλουθος:  
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 

1. Όπερα "ΣΑΠΦΟ" – Όπερα "ΣΑΠΦΟ" του  
Charles Francois Gounod  

∆εν εντάσσεται / Κρίνεται ελλιπής καθώς δεν 
πληρούται το κριτήριο της ύπαρξης φορέα 
υλοποίησης  

2. Σύλλογος Κυριών και ∆εσποινίδων 
Παγώνδα Σάµου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»- 
Στήριξη της έκδοσης της τρίµηνης 
εφηµερίδας «Παιδική Φωλιά» Παγώνδα 
Σάµου  

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

3. Παράσχος Καραβατάκης – Γνωρίζοντας 
την Ναυπηγό-Ξυλουργική Τέχνη 

∆εν εντάσσεται/Ελλιπής πρόταση καθώς δεν 
υπάρχει εκτίµηση  προϋπολογισµού και δεν 
πληρούται το κριτήριο της ύπαρξης φορέα 

4. Φωτόνησος – Samos Art Festival 
Φεστιβάλ Τεχνών Σάµου 

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

5. Σύλλογος αξιοποιήσεως περιοχής 
Χρυσοστόµου Ικαρίας – Ολοκλήρωση 
υποδοµών στο Θέατρο του Ίκαρου στη 
θέση ΙΚΑΡΗΣ-ΠΛΑΚΕΣ ΒΑΩΝΗΣ στο 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χρυσοστόµου 
Ικαρίας  

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

6. Σύνδεσµος Ποτοποιών- 
Αποσταγµατοποιών Λέσβου – LESVOS 
OUZOFEST  

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

7. ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ -  Μουσείο Οίνου ΕΟΣ 
ΣΑΜΟΥ :Βελτιώσεις και ανάδειξη ως 
στοιχείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

8. «Λέσχη η Οµόνοια» Αγίας Παρασκευής 
Λέσβου –«Ο Τολστόι από την Τούλσα 
της Ρωσίας στην Αγία Παρασκευή 
Λέσβου» 

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

9. Αερολέσχη Ικαρίας «Ο Ίκαρος» - 
Ικαριάδα Αφή Ιακριακής Φλόγας  

∆εν εντάσσεται/Ελλιπής πρόταση καθώς δεν 
έχουν συµπληρωθεί τα περισσότερα από τα 
κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης (όπως 
ωριµότητα, επάρκεια, 
συνέργεια/συµπληρωµατικότητα) και  δεν 
υπάρχει εκτίµηση  προϋπολογισµού  

10. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών 
Παµφίλων- Η εκπαίδευση συναντά την 
παράδοση στη Λέσβο   

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

11. Λύκειο Ελληνίδων Λήµνου- Έρευνα 
/Καταγραφή Μουσικοχορευτικών 
Παραδόσεων Λήµνου και Αγίου 
Ευστρατίου 

∆εν εντάσσεται/ Τα προτεινόµενα στην 
πρόταση έχουν υλοποιηθεί ήδη οπότε δεν 
υπάρχει η έννοια της σκοπιµότητας στην 
πρόταση  

12. Σπανός ∆ηµήτριος- Λαογραφικό 
Μουσείο Ακαµάτρας  

∆εν εντάσσεται/ ∆εν πληρούται το κριτήριο 
της ύπαρξης φορέα υλοποίησης και δεν 
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εντάσσεται στο πλαίσιο πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

13. Εταιρεία Ικαριακών Μελετών -
Μετατροπή του κεντρικού µονοπατιού 
της κορυφογραµµής της Οροσειράς του 
Αθέρα Ικαρίας σε θεµατικό Μονοπάτι 
Φιλοσοφίας   

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

14. Σύλλογος κατοίκων συνοικιών 
Κουλµπάρας και Κιόσκι Μυτιλήνης «Το 
Κιρκινέτσι» - ∆ιαδροµές Πολιτισµού στην 
Παλιά Πόλη της Μυτιλήνης  

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

15. Λύκειο Ελληνίδων Σάµου – ∆ύο ετήσιες 
εκδηλώσεις µε σκοπό την ανάδειξη της 
Ιδιαίτερης τοπικής πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς και την σύνδεση µε αυτήν 
ης υπόλοιπης Ελλάδας  

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

16. Προοδευτικός Σύλλογος Άντισσας «Ο 
Τέρπανδρος» - Υλοποίηση υποδοµών 
στο Λαογραφικό Μουσείο της Άντισσας  

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

17. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρασίου Λέσβου 
– Αναβίωση παραδοσιακών εθίµων του 
ορεινού χωριού Ακρασίου Λέσβου   

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

18. Σύλλογος φίλων µουσείου Ναυπηγικών 
και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου – 
«Ναυτική και Ναυπηγική Κληρονοµιά 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 

∆εν εντάσσεται/ Η πρόταση αυτή δεν εµπίπτει 
στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου καθώς τα περιγραφόµενα σε αυτή 
αποτελούν αρµοδιότητες του Υπουργείου 
Πολιτισµού  

19. Εργαστήριο Μουσειολογίας, Τµήµατος 
Πολιτισµικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου – 
Μουσείο Παραδοσιακού Πολιτισµού 
Λέσβου   

∆εν εντάσσεται/ Η πρόταση κρίνεται ελλιπής 
καθώς προϋποθέτει συνεργασία φορέων από 
τους οποίους δεν υπάρχει στοιχείο 
συναίνεσης  

20. Σύλλογος Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών 
«Το ∆ελφίνι» - ∆ίκτυο Μικρασιατικών 
Μουσείων και Συλλόγων Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

∆εν εντάσσεται/ Η πρόταση κρίνεται ελλιπής 
καθώς προϋποθέτει συνεργασία φορέων από 
τους οποίους δεν υπάρχει στοιχείο 
συναίνεσης 

21. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Περιφερειακή Ενότητα Χίου – Χίος : 
Ιστορίας, Μνήµη & Πολιτισµός 2020-
2022  

∆εν εντάσσεται/ Τα παραδοτέα της πρότασης 
είναι ασαφή και εποµένως δεν πληρούται το 
κριτήριο της αποτελεσµατικότητας  

22. Εργαστήριο ∆ιαχείρισης της Πολιτισµικής 
Κληρονοµιάς, Τµήµα Πολιτιστικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας , 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Πολιτιστικός 
Σχεδιασµός (Cultural Planning) για τα 
νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου   

∆εν εντάσσεται/ Η πρόταση κρίνεται ελλιπής 
καθώς προϋποθέτει συνεργασία φορέων από 
τους οποίους δεν υπάρχει στοιχείο 
συναίνεσης 



 7 

23. Πνευµατικό Κέντρο Αναγνωστήριο 
Αγιάσου «Η Ανάπτυξη»- Λαϊκά δρώµενα 
του καρναβαλιού. Το τρίψιµο του 
πιπεριού στην Αγιάσο της Λέσβου ως 
στοιχείο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

∆εν εντάσσεται / Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων και ότι 
τα  προτεινόµενα στην πρόταση έχουν 
υλοποιηθεί ήδη οπότε δεν υπάρχει η έννοια 
της σκοπιµότητας στην πρόταση 

24. Ναυταθλητικός Όµιλος Καρλοβάσου - 
∆ηµιουργία του πρώτου πρότυπου 
πεδίου αλιείας στην Ελλάδα "Samos 
Fishing Arena" µέσω δηµιουργίας 
υποδοµών αγωνιστικής αλιείας στην 
Ληµνοδεξαµενή Μαραθοκάµπου και 
θεσµοθέτηση ετήσιου ∆ιεθνούς 
πρωταθλήµατος "Samos Coarse Fishing 
tournament" 

 ∆εν εντάσσεται/ Κρίνεται ότι το θέµα της 
πρότασης δεν εντάσσεται στις πολιτιστικές 
αρµοδιότητες της Περιφέρειας αλλά στις 
αθλητικές  

25. ∆ήµος Ανατολικής Σάµου - 
1)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΥΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ 
ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΣΤΟ 1912 :200 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 2) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ : ΕΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

 ∆εν εντάσσονται οι προτάσεις  / Οι προτάσεις 
αυτές δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς τα 
περιγραφόµενα σε αυτές  αποτελούν 
αρµοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισµού 

26. Επιµελητήριο Λέσβου – Γιορτές Αγοράς  ∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της  πρόσκλησης 
περί προστασίας, ανάδειξης και προβολής 
των υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

27. ∆ήµος Λήµνου – 1)Οµαδικός Αγώνας 
Αρχαίου Πένταθλου «Αθλητισµός και 
Ιστορία, Λήµνος Αρχαίο Πένταθλο», 2) 
Πολιόχνη: η πόλη µε το αρχαιότερο 
βουλευτήριο στην Ευρώπη, 3) 
∆ηµιουργία Κέντρου Πολιτισµού για την 
ανάδειξη του «Κεχαγιά» ως πολιτισµική 
κληρονοµιά της Λήµνου 4) ∆ηµιουργία 
Κέντρου Πολιτισµού στη Μύρινα Λήµνου 
, 5) ∆ηµιουργία Πολυχώρου Πολιτισµού 
στο Ρωµανού Λήµνου 6) ∆ηµιουργία 
Πολιτιστικού- Λαογραφικού Κέντρου 
στον Κάσπακα 

∆εν εντάσσονται / Οι προτάσεις αυτές δεν 
εµπίπτουν στις  πολιτιστικές αρµοδιότητες της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς τα 
περιγραφόµενα σε αυτές αποτελούν 
αρµοδιότητες που αφορούν τον  ∆ήµο 
Λήµνου και κοµµάτι των τουριστικών 
αρµοδιοτήτων της περιφέρειας   

28. Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου Ικαρίας 
Ιωάννης Τσαρνάς - ∆ιοργάνωση του 
∆ιεθνούς Τουρνουά Σκάκι Ίκαρος από το 
2020 ως το 2023 

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων των 
νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

29. Lesbos – Summer – Love A cultural ∆εν εντάσσεται / Η πρόταση δεν είναι 
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Tourist concept for the Isle  ολοκληρωµένη και κρίνεται ότι δεν εντάσσεται 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων των 
νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

30. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσογείων 
«Ζωοδόχος Πηγή» - Συντήρηση 
Παραδοσιακής Βρύσης Μεσογείου 
Σάµου "Πάνω Βρύση" 

∆εν εντάσσεται /Κρίνεται ότι η πρόταση δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης περί 
προστασίας, ανάδειξης και προβολής των 
υπερτοπικών πολιτιστικών στοιχείων 

 
 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

 

Αρχοντίδου – Αργύρη Αγλαΐα 
 
 
 

∆ήσσος Μιχαήλ 
 
 
 

Ζούρος Νικόλαος 
 
 
 

Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος 
 
 

 
Σεφτελής Ανδρέας 

 
 
 

Τριανταφυλλίδης Παύλος 
 
 
 
 


