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ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ 

Από το αρικμ.   12/15-12- 2017  Ρρακτικό   Συνεδρίαςθσ 
του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 
87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π..  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δζκα πζντε (15) 
του μθνόσ Δεκεμβρίου του ζτουσ 2017, θμζρα Ραραςκευι  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 144410/5045/8-12-2017, ορκι 
επανάλθψθ,  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. ταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Σηζνθ) Σαπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Γ.  1. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     2. Θεοδϊρα (Σατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 4.πανοποφλου – άρρα Θλιάνα 5.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 
6.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.Πότςθσ Οδυςςεφσ 9.ιαράβασ Κων/νοσ 10.Καττισ Νικόλαοσ 11.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
12.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 13.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα 
Βαςιλικι 18.πυρζλθσ Μιχαιλ 19.Γοφςθσ Χριςτοσ 20.Βαςιλάκθσ Περικλισ 21.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 22.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 23.Σςίκαρθσ 
Βαςίλειοσ 24.Πάικασ πυρίδων 25.Γκεςοφλθσ Θλίασ 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Ηάψασ Γεϊργιοσ 28.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 
29.Ηάκασ Γεϊργιοσ 30.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 31.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 32. Ηικοσ Νικόλαοσ 33.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου  

 
τθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν οι κ.κ. 
1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ  
2. Σφρου – Οφηα Αναςταςία(Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου  
3.ίμου – Σάςιου Αναςταςία 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5. Βαγγελισ Απόςτολοσ, 6.Σςιάρα ταυροφλα 7. Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ)  
8. Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 9. Μπαρτηϊκασ πυρίδων 10. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ) και 11.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ τακτικά μζλθ του 
Περιφερειακοφ υμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
Σ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ 
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

    Θζμα 5
ο
 

       ======= 
Ζγκριςθ προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ζτουσ 2018 

 
Το Ρεριφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Τον Οργανιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου (Ρ.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

τισ αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), 

αποφάςεισ του  Συντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

(ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

ΑΔΑ: ΩΔ4Δ7Λ9-Χ03



 

2 

 

4. Τθν με αρικμ. πρωτ. 134618/1375/23-11-2017 επί του κζματοσ ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ – Απαςχόλθςθσ 

– Εμπορίου & Τουριςμοφ,  όπωσ κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο (ςυνθμμζνα με α/α: 83 ςτο φάκελο 2/2017 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Ρ.Σ.), όπωσ αναπτφχκθκε και ςυμπλθρϊκθκε  κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ από 

τον  αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ, κ. Ιωάννου  

5. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Ρ.Σ. 

6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Ρεριφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 12/56/15-12-2017 ) 

Εγκρίνει το πρόγραμμα τουριςτικισ προβολισ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου για το ζτοσ 2018, ωσ κάτωκι:  

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΡΑΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΑΤΕΙΑ 

ΣΤΑ Μ.Μ.Ε 

1. Αναπαραγωγι υφιςτάμενου προωκθτικοφ υλικοφ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ 

2. Αναςχεδιαςμόσ και επιμζλεια περιεχομζνου διαδικτυακισ τθσ τουριςτικισ ιςτοςελίδασ τθσ τουριςτικισ προβολισ τθσ 

Περιφζρειασ Θπείρου epirusforallseasons.gr  

3. Εμπλουτιςμόσ με 2 γλϊςςεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Epirus trail και με 1 γλϊςςα τθσ εφαρμογισ για τα κινθτά 

4. Παραγωγι κεματικϊν τρίπτυχων τουριςτικισ προβολισ 

5. Παραγωγι τριπτφχου για το Epirus trail ςε ελλθνικά και 2 γλϊςςεσ 

6. Παραγωγι προωκθτικοφ φακζλου εγγράφων  

7. Παραγωγι χάρτινθσ τςάντα χειροποίθτθσ με κορδόνι 

8. Γενικόσ Χάρτθσ Θπείρου 

9. Ειδικόσ Χάρτθσ για κάκε Περιφερειακι Ενότθτα 

10. Ειδικόσ Χάρτθσ για το Epirus trail 

11. Σουριςτικόσ Οδθγόσ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ 

12. Παραγωγι προωκθτικοφ ςάκου (rucksack)  

13. Παραγωγι Προωκθτικοφ βίντεο διάρκεια 3-5 λεπτϊν (τουριςτικισ προβολισ) 

14. Παραγωγι Προωκθτικοφ βίντεο (Epirus trail) 

15. Παραγωγι γενικϊν ενθμερωτικοφ φυλλαδίων 

16. χεδιαςμόσ θλεκτρονικοφ Bannerflash 

17. Παραγωγι αναδιπλωμζνου λάβαρου ςιμανςθσ (Roll-up banner), τουριςτικισ προβολισ 

18. Παραγωγι διαφθμιςτικϊν αφιςϊν 

19. Παραγωγι λάβαρου ςιμανςθσ (beachflag) με κοντάρι και βάςθ 

20. Παραγωγι ανυποςτιρικτου ςταντ προϊκθςθσ (promoterdesk)  

21. Παραγωγι μπλοκ ςθμειϊςεων με λογότυπο  

22. Παραγωγι ςτυλό με λογότυπο  

23. Παραγωγι γυαλιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ 

24. Επαγγελματικι διαφθμιςτικι φωτογράφιςθ  

25. Δθμιουργία ψθφιακοφ εικαςτικοφ υλικοφ για λογαριαςμοφσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

26. Δθμιουργία και μετάδοςθ μθνυμάτων ςε τθλεοπτικά δίκτυα και ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ πανελλαδικισ εμβζλειασ  
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27. Μετάδοςθ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ςτο Internet και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

28. Δθμιουργία και εμφανίςεισ καταχωριςεων ςτον τφπο 

29. Παραγωγι Ψθφιακϊν Μζςων Αποκικευςθσ Δεδομζνων (USBsticks) 

30. Φάκελοι με τοπικά βότανα 

31. Επανεκτφπωςθ παλαιότερου τουριςτικοφ φυλλαδίου που αφορά τθν προβολι των Βυηαντινϊν μνθμείων τθσ Π.Ε. Άρτασ 

32. Επανεκτφπωςθ αντιτφπων του DVD προβολισ των αρχαιολογικϊν, ιςτορικϊν και βυηαντινϊν μνθμείων τθσ Περιφζρειασ 

Θπείρου και μεταγλϊττιςθ του 3D ντοκιμαντζρ το οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτο DVD και αφορά τον μφκο του γεφυριοφ τθσ 

Άρτασ ςε 6 γλϊςςεσ (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιςπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρϊςικα) 

33. Δθμιουργία γαςτρονομικοφ οδθγοφ Περιφζρειασ Θπείρου 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ   

1. Ζκκεςθ GRECIA PANORAMA ςτο Βουκουρζςτι το διάςτθμα 20-22/1/2018.  

2. Ζκκεςθ Ι.Μ.Τ.Μ. ςτο Σελαβίβ το διάςτθμα 6-7/2/2018 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ. 

3. Ζκκεςθ REISEN ςτο Αμβοφργο το διάςτθμα 7-11/2/2018. 

4. Ζκκεςθ MEDITERRANEAN PANORAMA ςτθ τοκχόλμθ το διάςτθμα 16-18/2/2018.  

5. Ζκκεςθ I.F.T. ςτο Βελιγράδι το διάςτθμα 22-25/2/2018 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ. 

6. Ζκκεςθ FERIE FUR ALLE ςτο Χζρινγκ τθσ Δανίασ το διάςτθμα 24-26/2/2018 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ. 

7. Ζκκεςθ Ι.Τ.Β. ςτο Βερολίνο το διάςτθμα 7-11/3/2018 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ.  

8. Ζκκεςθ Μ.Ι.Τ.Τ. ςτθ Μόςχα το διάςτθμα 13-15/3/2018 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ.    

9. Ζκκεςθ Ταξίδι ςτθν Κφπρο τον Απρίλιο. 

10. Ζκκεςθ Greek Travel Show ςτθν Ακινα το Μάιο. 

11. Ζκκεςθ Tour Natur ςτο Ντίςελντορφ τον επτζμβριο. 

12. Ζκκεςθ W.T.M. ςτο Λονδίνο ςε περίπτερο του ΕΟΣ. το Νοζμβριο. 

13. Ζκκεςθ Philoxenia ςτθ Θεςςαλονίκθ το Νοζμβριο. 

14. Ζκκεςθ Grecka Panorama ςτθ Βαρςοβία το Δεκζμβριο.  

15. Ζκκεςθ Greek Tourism Expo ςτθν Ακινα το Δεκζμβριο. 

16. Εκδιλωςθ ςτθν Ακινα. 

17. Εκδιλωςθ ςτθν Θεςςαλονίκθ. 

18. Εκδιλωςθ ςτα Σίρανα. 

19. Εκδιλωςθ ςτα κόπια. 

20. Εκδιλωςθ ςτο Βουκουρζςτι 

21. Εκδιλωςθ ςτθ όφια. 

22. Εκδιλωςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

23. Εκδιλωςθ ςτθ Ρϊμθ. 

24. Εκδιλωςθ ςτθν Κίνα.  

25. 2
θ 

Πανελλινια υνάντθςθ Μονοπατιϊν.  

Για όλεσ τισ εκκζςεισ και εκδθλϊςεισ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ζχει εκδθλωκεί ενδιαφζρον από επαγγελματίεσ, οι 

οποίοι κα φιλοξενθκοφν ςτο περίπτερο τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 
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Επίςθσ, προκειμζνου να δοκεί μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα του προγράμματοσ τθσ τουριςτικισ προβολισ για το 2018, 

κρίνουμε ςκόπιμο να αναφζρουμε και ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ςκοπεφει να προβεί θ Περιφζρεια Θπείρου,  για τισ οποίεσ δεν 

απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ε.Ο.Σ.: 

1. Φιλοξενία Ελλινων και ξζνων tour operators με ςκοπό να γνωρίςουν τθν περιοχι και τα πλεονεκτιματα που προςφζρει. 

2. Φιλοξενία Ελλινων και ξζνων δθμοςιογράφων και διαμορφωτϊν γνϊμθσ που απαςχολοφνται ςε ραδιοφωνικοφσ, 

τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και περιοδικά με περιεχόμενο τον τουριςμό, τα ςπορ, τθν φυςικι ηωι κακϊσ και άλλα 

εξειδικευμζνα περιοδικά (π.χ. αρχαιολογίασ- ιςτορίασ). 

3. Οργάνωςθ ι ςυνδιοργάνωςθ θμερίδων, ςυνεδρίων, εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ χαρακτιρα, χορωδιακϊν και χορευτικϊν 

φεςτιβάλ, ακλθτικϊν οργανϊςεων (τουρνουά ποδοςφαίρου,  ςχολικοφσ αγϊνεσ, μπάςκετ, βόλεϊ,  κλπ) μουςικϊν 

εκδθλϊςεων, πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και  διαφόρων άλλων που προάγουν το τουριςτικό προϊόν τθσ Περιφζρειασ και 

βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.  

4. Καλλιζργεια τουριςτικισ ςυνείδθςθσ των επαγγελματιϊν του τουριςτικοφ κλάδου, με θμερίδεσ, ςεμινάρια, ι άλλεσ 

ειδικζσ εκδθλϊςεισ και βραβεφςεισ των διακρικζντων επιχειριςεων. 

5. Οργάνωςθ  εκκζςεων  ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ για τθν ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πλεονεκτθμάτων και τθν 

προϊκθςθ τθσ γαςτρονομίασ και των παραδοςιακϊν προϊόντων τθσ Θπείρου, ςε ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ και τουσ 

επιχειρθματίεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ τουριςτικισ περιόδου. 

6. Διαφθμιςτικι καμπάνια cook along: προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Θπείρου, μζςω εκδιλωςθσ γευςιγνωςίασ 

(μαγειρεφουμε μαηί) και διοργάνωςθσ ςυναντιςεων. 

 

 

 

Σθμειϊνεται ότι θ παράταξθ «ΗΡΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΡΗΣ», ψιφιςε κετικά κάνοντασ τισ κάτωκι παρατθριςεισ, προτάςεισ, 
επιςθμάνςεισ: 

 Πςον αφορά ςτθν «παραγωγι ψθφιακοφ υλικοφ ....»,  κεωροφν  απαραίτθτο να γίνεται αυςτθρόσ ζλεγχοσ των 
παραδοτζων και επιςθμαίνουν ότι αυτά κα πρζπει να αποτελοφν περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Πςον αφορά ςτθ «ςυμμετοχι ςτισ διεκνείσ τουριςτικζσ εκκζςεισ»,  αυτι κα πρζπει να γίνεται επιλεκτικά για να 
περιοριςτεί κατά κάποιο τρόπο και το κόςτοσ και να ςτοχεφουμε περιςςότερο ςτθ χριςθ των νζων μζςων 
ενθμζρωςθσ, διαδίκτυο και νζεσ τεχνολογίεσ. 

 Επίςθσ, όςον αφορά ςτισ μουςικζσ εκδθλϊςεισ, κα πρζπει να δοκεί μια βαρφτθτα ςτθν Ήπειρο και να προβλθκεί θ 
θπειρϊτικθ μουςικι επειδι είναι μια ιδιαίτερθ μουςικι και ιδιαίτερα θ «πενταφωνικι». 

 Θεϊρθςαν κετικό, ότι κάποιεσ παρατθριςεισ – προτάςεισ που ζκαναν ωσ παράταξθ ςτο παρελκόν λιφκθκαν 
υπόψθ και ελπίηουν ότι αυτό κα ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον. 

 Θεωροφν, επίςθσ, απαραίτθτο πριν τθν κατάκεςθ του προγράμματοσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, να γίνεται μια 
ευρεία διαβοφλευςθ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται και το καλφτερο αποτζλεςμα. 

 Τζλοσ, τόνιςαν τθν ανάγκθ τθσ καλλιζργειασ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ ςτο ευρφτερο κοινό για να βοθκάει κι αυτό με 
τον τρόπο του ςτθν εξαςφάλιςθ όρων παροχισ ςωςτϊν υπθρεςιϊν και ςε αυτόν τον τομζα. 

 
Μειοψθφοφν: 

1. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», θ οποία ψιφιςε «λευκό». Πιςτεφουν ότι τα χριματα που διατίκενται για τθν 
τουριςτικι προβολι κάκε χρόνο,  είναι πάρα πολλά,  εάν λθφκοφν υπόψθ και οι οικονομικζσ ςυγκυρίεσ. Θα πρζπει να 
γίνεται και κάποιοσ απολογιςμόσ και εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων. 
Επίςθσ, θ Περιφζρεια δεν κα πρζπει να διολιςκαίνει και να αςχολείται αποκλειςτικά με τον Σουριςμό. Πολλά από τα 
πράγματα που κεωρεί δικιά τθσ ευκφνθ,  είναι ευκφνθ τθσ Πολιτείασ (όπωσ π.χ. θ εφρυκμθ λειτουργία και ανάπτυξθ 
του Αεροδρομίου Ιωαννίνων. 
Όςον αφορά ςτθν ειςιγθςθ, τονίςκθκε θ ανάγκθ να υπάρχει πλθρζςτερθ αναφορά  ςτο τι  αφορά θ κάκε Ζκκεςθ που 
προτείνεται να ςυμμετζχουμε και τι επιδιϊκουμε από αυτι. Πρζπει τα αποτελζςματα να είναι μετριςιμα. 
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2. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε αρνθτικά, κακόςον ζχουν γενικότερα άλλθ αντίλθψθ. 
Κυρίωσ, ζχουν τθν αντίλθψθ ότι θ Περιφζρεια κα ζπρεπε να πάρει πρωτοβουλίεσ για τθ ςτιριξθ των εργαηομζνων, ζτςι 
ϊςτε να ζχουν αυτό το δικαίωμα που αναπαράγει τθν εργατικι δφναμθ, αναπαράγει τθ δφναμθ του ανκρϊπου να 
ςυνεχίηει να ηει και να δουλεφει 
Γιατί ςιμερα, οι πιο πολλοί Ζλλθνεσ δεν πάνε πουκενά. Δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν οφτε τισ ςτοιχειϊδεισ 
διακοπζσ. 
Ζνα άλλο ςτοιχείο που ζκιξαν, είναι ότι ο κλάδοσ του τουριςμοφ όλο και μονοπωλείται και το τουριςτικό προϊόν 
κινείται κυρίωσ από τουσ tour operators.Ζτςι, προάγονται τα ςυμφζροντα των μεγάλων επιχειρθματιϊν και οι μικροί 
επαγγελματίεσ δεν ευνοοφνται. 
 Με επιφφλαξθ αντιμετωπίηουν το ςυνολικό πρόγραμμα και αυτό όχι γιατί δεν αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία κάποιων 
εκδθλϊςεων και ςυμμετοχϊν,  αλλά κυρίωσ γιατί δε βλζπουν από τθν Περιφζρεια και μια άλλθ κατεφκυνςθ προσ τθ 
ςτιριξθ  των εργαηομζνων του ντόπιου πλθκυςμοφ και των μικρϊν επιχειρθματιϊν. 
 

3. Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε το Πρόγραμμα, ζχοντασ κάνει κατά κφριο λόγο 
τθν εξισ τοποκζτθςθ: 
« Σθν τουριςτικι ανάλυςθ εμείσ τθ βλζπουμε με τα μάτια του Ζλλθνα ραγιά, του φοβιςμζνου. ιμερα πλζον γίνεται 
κατανοθτό γιατί ο δυτικόσ πολιτιςμόσ δθμιοφργθςε ζναν καταιγιςμό πλαςτϊν άχρθςτων αναγκϊν, όχι για να μασ κάνει 
τθ ηωι ευχάριςτθ, αλλά για να μασ αυξιςει τισ ανάγκεσ. Γιγάντωςε τισ εικονικζσ ανάγκεσ και μασ ζφτιαξε πλαςτοφσ 
φόβουσ, μασ ζκανε υποταγμζνουσ και εφκολα χειραγωγοφμενουσ.  
Ο τουριςμόσ μασ ςε ςυςχετιςμό τι είναι; Καφζσ και ςουβλατηίδικα. Αυτι είναι θ εξζλιξθ των νζων. Σουσ ζχουμε κάνει 
ςερβιτόρουσ των Ευρωπαίων. Είναι πλιρωσ υποβακμιςμζνοσ ο τουριςμόσ κι αυτι τθ ςτιγμι μόνο δεχόμαςτε τουρίςτεσ. 
Δεν  μποροφμε να κάνουμε εςωτερικό τουριςμό. Δεν μπορεί ο Ζλλθνασ να κινθκεί. Δεν  αρκεί ο μιςκόσ του να καλφψει 
τισ ανάγκεσ του.  
Όςον αφορά ςτο κομμάτι του Αεροδρομίου, που πολφ ςωςτά αυτι τθ ςτιγμι το φτιάχνουμε, ελπίηουμε να το 
κρατιςουμε για μασ, για τθν Ελλάδα, κι όχι να το δϊςουμε ςτθ FRAPORT ζτοιμο. Γιατί κάποια ςτιγμι αυτοί που κα το 
δϊςουν ζτοιμο κα λογοδοτιςουν. Γιατί βλζπουμε ότι όλα τουσ τα ετοιμάηουμε με χριματα του Ελλθνικοφ λαοφ και 
μετά  τα παραδίδουμε. Ελπίηουμε να μθν παραδοκεί και το Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων» 

. 
4. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ» , θ οποία δεν ςυναίνεςε με αυτό το Πρόγραμμα, τονίηοντασ ότι αν 

ανατρζξει κανείσ ςε όλα τα πρακτικά τθσ χρονιάσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, δε κα δε ςυνεδρίαςθ ςτθν οποία να 
μθν υπάρχει κζμα τουριςτικισ προβολισ του Σουριςτικοφ προϊόντοσ. ε όλα τα Περιφερειακά κα είναι ϋϋμαϊντανόσϋϋ 
μζςα και κα προχωράει. 
Και αναρωτιζται κανείσ. Μόνο ο Σουριςμόσ είναι για τθν Ήπειρο; Δθλαδι κα αλλάξουμε όλθ τθ φυςιογνωμία τθσ 
Ηπείρου και κα ρίξουμε όλο το βάροσ ςτον Σουριςμό; Δε χρειάηεται να αναπτυχκοφν κι άλλοι κλάδοι τθσ παραγωγισ; 
Πιςτεφει πωσ κα πρζπει να δοκεί βαρφτθτα και ςτουσ άλλουσ τομείσ και να μθν ξοδεφονται ςυνεχϊσ χριματα για τθν 
Σουριςτικι προβολι  
Ζνα άλλο κζμα που κεωρεί απαραίτθτο να εξετάςει το Π..,  είναι το κατά πόςο όλοι όςοι εργάηονται ςτον τουριςτικό 
κλάδο πλθρϊνονται κανονικά και απολαμβάνουν και αυτοί τισ κετικζσ ςυνζπειεσ από τθν αφξθςθ του τουριςμοφ και 
δεν περιορίηονται αυτζσ μόνο ςτο όφελοσ των μεγαλοεπιχειρθματιϊν. Αυτι τθ ςτιγμι φαίνεται κακαρά ο ταξικόσ 
προςδιοριςμόσ τθσ Περιφερειακισ Αρχισ και προσ τα ποφ αυτι ςτοχεφει και δεν μπορεί με αυτό να ςυναινζςει. 

  
5. Ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γιολδάςθσ, ο οποίοσ τοποκετικθκε αρνθτικά. 

 

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

Τν παξόλ Πξαθηηθό, αθνύ ζπληάρζεθε, αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη ωο εμήο: 
 
                                          Ο Πξόεδξνο ηνπ Π.Σ. 

  Σηαύξνο Παξγαλάο 
                    
                                 Η Αληηπξόεδξνο ηνπ  Π.Σ 

   Πνιπμέλε (Τδέλε) Ταπξαληδή - Κνίιηα 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Η Πξαθηηθνγξάθνο 
                              Ο Γξακκαηέαο ηνπ  Π.Σ.  

Δεκήηξηνο Χακπίκπεο 
 

 

ΑΔΑ: ΩΔ4Δ7Λ9-Χ03


		2017-12-21T11:51:54+0200
	Athens




