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Η Επιχείρηση – Σύντομη Παρουσίαση 

  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 

Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών» προέκυψε από τη συνένωση ολόκληρου ή ενός μέρους των 

ακόλουθων Κοινωφελών Επιχειρήσεων : 

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ιωαννιτών «Πνευματικό Κέντρο 

Ιωαννίνων» 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μπιζανίου – Δ.Κ.Ε.Δ.Μ. 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ανατολής Ιωαννίνων 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παμβώτιδας 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάματος Ιωαννίνων 

  

Το νέο νομικό πρόσωπο συνεχίζει το έργο των ανωτέρω Κοινωφελών Επιχειρήσεων.  

  

Ειδικότερα, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που αποτυπώνονται στον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, 

καλείται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών του νέου διευρυμένου Δήμου Ιωαννιτών, προάγοντας 

των πολιτισμό, καλλιεργώντας διάφορες ικανότητες κυρίως των νέων, απασχολώντας δημιουργικά τα μικρά 

παιδιά  κατά τον ελεύθερο χρόνο τους κλπ. 

 

Οι σκοποί της νέας επιχείρησης επιγραμματικά είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τη νεολαία καθώς και την 

εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής . 



Δραστηριότητες  και υπηρεσίες του Πνευματικού Κέντρου 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι δράσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση: 

 

 

•Διοργάνωση Πολιτιστικών Θεσμών και Εκδηλώσεων 

•Δημοτικό  Ωδείο 

•Συμφωνική Ορχήστρα 

•Χορωδίες Πνευματικού Κέντρου 

•Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού 

•Φιλαρμονική 

•Τμήμα Παραδοσιακών Χορών 

•Εικαστικό Εργαστήρι 

•Τμήμα Περιβάλλοντος 

•Τμήμα Νεολαίας και Άθλησης - Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 

•Κοινωνικές  Δομές – 8 ΚΔΑΠ 

•Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 



Διοίκηση 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 

Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών είναι Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοικείται από 

ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία που 

ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ 

ΜΑΡΝΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΝΤΑΦΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ) 

ΜΠΑΚΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡ.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ) 

ΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΙΜΟΥ-ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΒΑΦΕΑ ΠΑΡΘΕΝΑ 

ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 

ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 



Το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων  

 

Είναι το μεγαλύτερο «αναγνωρισμένο από το κράτος» μουσικό ίδρυμα στη 

Βορειοδυτική Ελλάδα. 

 

Οι ρίζες του φθάνουν στο 1963 οπότε πρωτοεμφανίζεται ως ωδείο Φιλαρμονικής 

Ιωαννίνων. Το 1983 αποκτά νομική μορφή (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Πολιτισμού και από το 1989 είναι τμήμα της Δημοτικής Επιχείρησης «Πνευματικό 

Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών» (Ν.Π.Ι.Δ.). 

  

Η υψηλού επιπέδου προσφορά εκπαίδευσης αγκαλιάζει τους τομείς της Κλασικής, της 

Παραδοσιακής και της Λαϊκής, καθώς και της Σύγχρονης μουσικής. 

 

Σε επαγγελματικό προσανατολισμό εκπαιδεύει σολίστ οργάνων, μέλη ορχήστρας, 

δασκάλους μουσικής, τραγουδιστές όπερας κ.τ.λ. Πραγματοποιεί πολλές συναυλίες 

στα Ιωάννινα και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. 

 

Οι μουσικές σπουδές στο Ωδείο προσελκύουν κάθε χρόνο πάνω από 700 μαθητές 

καλύπτοντας όλο το φάσμα της κλασικής, σύγχρονης, λαϊκής και παραδοσιακής 

μουσικής. Διδάσκονται όλα τα όργανα, κλασικό και ελεύθερο τραγούδι, θεωρία της 

μουσικής, ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση. 

 

Εκπαιδεύει παιδιά από μικρή ηλικία, προετοιμάζει και αναδεικνύει τους μελλοντικούς 

σολίστ οργάνων, μέλη ορχήστρας, δάσκαλους μουσικής, τραγουδιστές όπερας, 

δίνοντας μια πολύ σημαντική επαγγελματική διέξοδο. 

 

Μέσα από  δραστηριότητες όπως είναι η παιδική ορχήστρα και η παιδική χορωδία, οι 

μικροί σπουδαστές  αποκτούν τις πρώτες τους μουσικές εμπειρίες  σαν να 
συμμετέχουν σε ένα ομαδικό μουσικό  παιχνίδι. 



ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών: Ωδική, Αρμονία, 

Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση 

Σχολή Ενόργανης Μουσικής 

Πιάνο 

Έγχορδα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο) 

Νυκτά Έγχορδα (κιθάρα) 

Πνευστά (φλογέρα, φλάουτο, κλαρινέτο, όμποε, 

σαξόφωνο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι) 

Σχολή Μονωδίας 

Χορωδία Ενηλίκων 

Παιδική χορωδία 

Μαθητική Ορχήστρα 

Μαθητικά Σύνολα 

 

Συμφωνική Ορχήστρα 

  

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΛΑΪΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ. 

  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Σχολή Αρμονίου 

Σχολή Ακορντεόν 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Μπουζούκι, Μπαγλαμάς 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Τζαζ Πιάνο      

Τζαζ Σαξόφωνο 

Ηλεκτρική Κιθάρα 

Ηλεκτρικό Μπάσο 

Ντραμς – Κρουστά 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Κλαρίνο, Βιολί, Λαούτο, Κρουστά (ντέφι, τουμπελέκι) 



 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων.  

 

Η Συμφωνική ορχήστρα του Δ.Ω.Ι. ιδρύθηκε το 1999 και προήλθε από την μαθητική ορχήστρα του 

ωδείου. Αριθμεί 25 – 40 μέλη, μαθητές, καθηγητές και συνεργαζόμενους μουσικούς που ζουν στα 

Ιωάννινα (πτυχιούχοι  απόφοιτοι του Δ.Ω.Ι. και άλλων ωδείων) . 

 

Παρουσιάζει  έργα των μεγάλων κλασικών, των ελλήνων σύγχρονων και κλασικών συνθετών, αλλά και της 

Ηπειρώτικης παράδοσης. 

 

Σκοποί της ορχήστρας είναι: 

Εκπαιδευτικοί: Οι σπουδαστές οργάνων ορχήστρας (έγχορδα, πνευστά, κρουστά) συμμετέχουν και 

αποκτούν πολύτιμη εμπειρία μέχρι το τέλος των σπουδών τους. 

Πολιτιστικοί: Οι εμφανίσεις της ορχήστρας φέρνουν το κοινό των Ιωαννίνων σε επαφή με έργα του 

κλασικού ρεπερτορίου. Παράλληλα εμφανίσεις εκτός Ιωαννίνων (Άρτα, Αθήνα, Βέροια) διαφήμισαν με τον 

καλύτερο τρόπο το Πνευματικό Κέντρο και γενικότερα το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης. 

Κοινωνικοί: Η ορχήστρα προσφέρει την δυνατότητα ελάχιστης έστω απασχόλησης σε νέους μουσικούς 

της πόλης συμβάλλοντας στην παραμονή και ευδοκίμηση στον τόπο τους. 

 

ΜΕΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

Η χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1989. 

Αρχικός στόχος της ήταν η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Ωδείου. Στη συνέχεια και με τη συμμετοχή 

σ’ αυτή σπουδαστών από τη σχολή Μονωδίας αποτελεί πλέον ένα φιλόδοξο και ελπιδοφόρο τμήμα του 

Δ.Ω.Ι. 

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε πολλές εκδηλώσεις του Δ.Ω.Ι.  και του Δήμου Ιωαννιτών, 

συμπράττοντας με την ορχήστρα του Δ.Ω.Ι. 

Παρουσίασε έργα μεγαλύτερης κλίμακας όπως  συναυλία αφιέρωμα στον J. S. Bach με την εκτέλεση 

αποσπασμάτων από τα Κατά Ματθαίον Πάθη, το ορατόριο Μεσσίας του Haendel, το έργο του Pergolezi 
“Stabat  Mater” κά. 

http://www.pkdi.gr/sites/default/files/images/departments/conservatoire/PC202678.JPG


Ερασιτεχνική Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού 

 

Η Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου χορού της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 

Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, λειτουργεί από 

το 1993. 

Το 2001 η Σχολή έγινε Ερασιτεχνική, αναγνωρισμένη 

από το κράτος (ΦΕΚ: 625/25-05-01). 

 

Το κτίριο (παλαιά μαγειρεία του στρατού) που στεγάζεται 

η σχολή έως και σήμερα, είναι διατηρητέο μνημείο και 

αναπαλαιώθηκε το 1997. 

 

Τμήματα: 

 

Χορευτική Προπαιδεία  

Προπαρασκευαστικό Τμήμα  

1η Τεχνική Μπαλέτου  

Στοιχεία κλασικού μπαλέτου 

2η Τεχνική Μπαλέτου  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός. 

3η Τεχνική Μπαλέτου  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός. 

4η Τεχνική Μπαλέτου  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός. 

 

5η Τεχνική Μπαλέτου  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός. 

6η Τεχνική Μπαλέτου  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός. 

7η Τεχνική Μπαλέτου  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός. 

  

Φυτώριο Α΄  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, pointes. 

Φυτώριο Β΄ 

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, pointes. 

Φυτώριο Γ€ 

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, pointes. 

Προχωρημένο ( Ενηλίκων)  

Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, pointes. 

Κλαασικό Μπαλέτο Αρχαρίων ( Ενηλίκων) 

Μοντέρνο Αρχαρίων ( Ενηλίκων) 

Barre Au Sol ( Ενηλίκων)  



Εικαστικό Εργαστήριο 

Το Εικαστικό Εργαστήρι, είναι ένας θεσμός που λειτούργησε στην πόλη μας το 1986 και εντάχθηκε στο 

δίκτυο των Εικαστικών Εργαστηρίων του ΥΠ.ΠΟ, το 1996, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του 

Δήμου Ιωαννιτών και του ΥΠ.ΠΟ., αποτελεί δε, ένα από τα τμήματα δραστηριοτήτων του Π.Κ.Δ.Ι. 

 

Στεγάζεται και φιλοξενεί το σύνολο των εργαστηριακών τμημάτων του, στο παραδοσιακό κτίριο του άλλοτε 

Στρατιωτικού Νοσοκομείου, επί της οδού Δωδώνης 35. 

 

Με την πολυετή κα φιλόδοξη πορεία του, συνετέλεσε τα μέγιστα στην καλλιέργεια και προώθηση της 

Εικαστικής παιδείας της πόλης μας, αναγνωρίστηκε  και καθιερώθηκε στην συνείδηση των πολιτών μας. 

  

Οι σπουδαστές του Εικαστικού Εργαστηρίου ανάλογα με την βαθμίδα φοίτησης, εφαρμόζουν τις αρχές των 

εικαστικών τεχνών σε ατομικές και ομαδικές εργασίες με τη χρήση και κατάκτηση διαφόρων υλικών και 

τεχνικών, όπως και με τη γνωριμία του έργου μεγάλων καλλιτεχνών μέσα από διαφάνειες και βιβλία τέχνης.  

 

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο, το Εικαστικό Εργαστήρι, δραστηριοποιείται και σε εκδηλώσεις 

επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Διοργανώνει εκθέσεις, προγράμματα συνεργασίας με άλλους 

φορείς  και σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και σε φιλότεχνο κοινό. Συμμετέχει στην 

διοργάνωση πολύμορφων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως παραστάσεις δρόμου, θεατρικές παραστάσεις, 

λαϊκά δρώμενα, κατασκευές σε δημόσιους χώρους. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Α.ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1.ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   

 

2.ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΗΣ-ΤΡΙΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΩΝ  

(Α΄ μέχρι ΣΤ΄ Δημοτικού ) 

 

 

Β.ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ 

1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΩΝ 

 

2.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

(προετοιμασία για ΑΣΚΤ, ΤΕΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ) 

3.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΚΙΤΣΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

 

Γ.ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 

1.ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

 

2.ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 

 

3.ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

4.ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

5.ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ  

6.ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΤΣΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

7.ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://www.pkdi.gr/content/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://www.pkdi.gr/content/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85
http://www.pkdi.gr/content/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85
http://www.pkdi.gr/content/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9-%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9-%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9-%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83
http://www.pkdi.gr/content/%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83


Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων 

 

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων, δημιουργήθηκε το 1984 

 

Σκοπός του είναι η καταγραφή, ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού των Ηπειρωτών 

και των Ελλήνων, όπως η μουσικοχορευτική κληρονομιά,  και η σύνδεση αυτών καθώς και ότι περικλείεται 

γύρω τους, επηρεάζουν και επηρεάζονται, με το σύγχρονο άνθρωπο. 

 

Έχει παρουσιάσει περίπου 500 χορούς, 180 τραγούδια ερμηνευμένα από τους χορευτές και 45 δρώμενα, 

σχεδόν 35 περιοχών όλης της Ελλάδας. 

 

Παρουσιάστηκε πάνω από 550 φορές,  σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας και σε χώρες της Γης, σε διεθνή 

φεστιβάλ και σημαντικές διοργανώσεις και είναι ένα από τα πλέον πολυπροβεβλημένα τηλεοπτικώς 

συγκροτήματα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. 

 

Λειτουργούν 16 τμήματα όλων των ηλικιών (προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

φοιτητών, «εμφανίσεων»,  γονέων και ενηλίκων). 

 

http://www.pkdi.gr/sites/default/files/images/departments/traditional_dance/Municipality_of_Ioannina_107.jpg


Φιλαρμονική Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών  

 

Η Φιλαρμονική Δήμου Ιωαννιτών ιδρύθηκε το 1917 και λειτούργησε έως το 1934, ενώ επανασυστάθηκε 

το 1953 . Σήμερα η Φιλαρμονική Δήμου Ιωαννιτών είναι τμήμα της Δημοτικής Επιχείρησης Πνευματικό 

Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών (N.Π.Ι.Δ.). 

  

Σκοποί της Φιλαρμονικής είναι: 

1.Η δημιουργική παρέμβαση στα μουσικά και καλλιτεχνικά δρώμενα ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις της σε 

τακτικές δραστηριότητες, όπως Παρελάσεις, Λιτανείες, Αποδόσεις Τιμών και ετήσιες προγραμματισμένες 

συναυλίες  

2.Η διδασκαλία θεωρητικών της Μουσικής, η εκπαίδευση και η διδασκαλία πνευστών και κρουστών 

μουσικών οργάνων με σκοπό την ένταξη των μαθητών, μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων στη 

Μπάντα ή σε οποιοδήποτε μουσικό σύνολο δημιουργηθεί στο μέλλον. 

 

Αποτελείται από 55 μουσικούς και το φυτώριό της από 40 μαθητές. 

Εμφανίζεται σε επετειακές και θρησκευτικές εορτές καθώς και σε συναυλίες στην πόλη των Ιωαννίνων και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ συμπράττει, τόσο με τα άλλα μουσικά σχήματα του Πνευματικού Κέντρου, όσο 

και με δεκάδες σχήματα και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

 



Χώροι εκδηλώσεων: Αίθουσα Βασ. Πυρσινέλλας  

 

Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα εκδηλώσεων 630 θέσεων, που μετά την πρόσφατη ανακαίνιση της 

φιλοξενεί κάθε είδους εκδήλωση, υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. 
 

Συναυλίες, παραστάσεις χορού, θεατρικές παραστάσεις, προβολές και ειδικές εκδηλώσεις, υλοποιούνται ιδανικά. 



Αίθουσα Βασ. Πυρσινέλλας 



Αίθουσα Βασ. Πυρσινέλλας 



Αίθουσα Βασ. Πυρσινέλλας 



Αίθουσα Βασ. Πυρσινέλλας 



Εκθεσιακός Χώρος  

Βασ. Πυρσινέλλας 



Χώροι εκδηλώσεων: Αίθουσα Δημ. Χατζής  

 

Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα εκδηλώσεων 180 θέσεων, εντός του αναπαλαιωμένου συγκροτήματος 

των Παλαιών Σφαγείων 
 

Ιδανική για μικρές συναυλίες, παραστάσεις χορού, θεατρικές παραστάσεις, προβολές και ειδικές εκδηλώσεις, καθώς και 

εκδηλώσεις λόγου. 



Αίθουσα Δημ. Χατζής  



Εκθεσιακός Χώρος  

Δημ. Χατζής 



Ετήσιοι θεσμοί Πνευματικού Κέντρου 

 

Το Πνευματικό Κέντρο, πέραν των εκδηλώσεων και δράσεων που διοργανώνει, ή φιλοξενεί, υλοποιεί  μεταξύ άλλων και 

τους πιο κάτω ετήσιους πολιτιστικούς θεσμούς: 



Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών 

Αγίας Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα Τηλ.: 2651083940, fax: 2651075784 

email: pkioannina@gmail.com     www.pkdi.gr 

 

mailto:pkioannina@gmail.com
http://www.pkdi.gr/

