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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το αριθµ. 18/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  

Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 
13/2011 απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από  20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-
2011 Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο 
β΄ όροφος), στις τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους  2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ.  οικ.  85694/3185/23-11-2011 Πρόσκληση του  Προέδρου του  

 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 

Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Στέφανος Ζούµπας,  Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
     3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1. Κατέρης Ιωάννης 2. Αντώνιος Γαλάνης 3. ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  4. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  5.  Ιωάννης Παπαγιάννης 
του Χρήστου  6. Νικόλαος Κάτσιος 7. ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 8. Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 9. Νικόλαος Κώτσιος 10. Αντιγόνη - Βασιλική 
Φίλη- Πασχάλη  11. Παπατσίµπας Γεώργιος 12.Μιχαήλ Πλιάκος 13. Νικόλαος Καττής 14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15. Μαρία 
Τσουλάκη 16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς  18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19. Ιωάννης Ευθυµίου  20. Νικόλαος 
Ανατολιωτάκης 21. Θεοφάνης Μικρούλης 22. Βασίλειος Γιολδάσης 23. Ευάγγελος Αργύρης  24. Κων/νος Μπόβολος 25. 
Κωνσταντίνος Φώτης 26.Γρηγόριος Τζιοβάρας 27. Αθηνά Ιωάννου 28. Μιχαήλ Κασσής 29. Καλλιρρόη Ζηκίδου -Ντάσση 30. 
Κων/νος Αρβανίτης 31. Γεώργιος Ζάκας  32. ∆ήµητρα Αναγνώστου 33. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 34. Βασίλειος Ζιώβας 35. 
Ιωάννης Παπαδηµητρίου 36.  Νικόλαος Ζήκος 
 
∆εν παραβρέθηκαν οι.:  
1) Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ.     
2) Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων, λόγω απουσίας της για Υπηρεσιακούς λόγους στο 
εξωτερικό 
3) Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Χρήστος Κύρκος 2) Ιωάννης Γιαννακάκης 3) Βασίλειος Χριστοφορίδης 4) Μιχαήλ 
Σπυρέλης 5) Βασίλειος Κατσαµώρης 6) Παύλος Μίχας 7) Κωνσταντίνος Παπανδρέου 8)  Χρήστος Παπαβρανούσης 9) Πρόδροµος 
Χατζηεφραιµίδης, τακτικά µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, αν και νόµιµα κλήθηκαν. 
 

ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά, Κατηρτζίδη Ανθούλα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 
 
      Θέµα 4ο 
     ==== 
Τροποποίηση της αριθµ. 11/38/1-6-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου σχετικά  µε την 
έγκριση  βραχυπρόθεσµων  δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

3)  Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.78877/687/3-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης  ∆ιά  Βίου Μάθησης –Απασχόλησης- 
Εµπορίου & Τουρισµού – Τµήµα Τουρισµού, όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 80795/3016/9-11-
2011) (συνηµµένα µε α/α: 145 στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. )  

4) Την µε αριθµ. 11/38/1-6-2011 προηγούµενη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου  
5) Την τοποθέτηση του κ.  Περιφερειάρχη Ηπείρου 
6) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  
&  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
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                                                    Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                       (απόφαση: 18/79/30-11-2011 ) 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 11/38/1-6-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
σχετικά  µε την έγκριση  βραχυπρόθεσµων  δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 
 
Α) ∆ιαγράφει τις παρακάτω δράσεις:  

∆ΡΑΣΗ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
∆ηµιουργία εντύπου 9.840,00 
Τοποθέτηση διαφηµίσεων σε στάσεις αστικών λεωφορείων 48.708,00 
∆ηµιουργία και τοποθέτηση οπτικού υλικού στα αεροδρόµια 
Ιωαννίνων & Ακτίου 

15.744,00 

∆ιαφήµιση στο internet 24.600,00 
ΣΥΝΟΛΟ 98.892,00 

Η πρώτη δράση δεν καταργείται στην ουσία, αλλά τροποποιείται, δεδοµένου ότι η δηµιουργία 
δεκαεξασέλιδου εντύπου αντικαθίσταται µε τη δηµιουργία 2 νέων εντύπων, του θεµατικού χάρτη και του 
τουριστικού οδηγού. 

Η δεύτερη δράση δεν πραγµατοποιήθηκε, επειδή στο µεν ∆ήµο Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν 
διαδικαστικά προβλήµατα (δεν είχαν ολοκληρωθεί από την πλευρά του ∆ήµου οι διαδικασίες εξεύρεσης αναδόχου 
για την ενοικίαση των στάσεων των αστικών λεωφορείων) στους δε ∆ήµους Λάρισας και Κοζάνης, το τελικό 
κόστος διαµορφώθηκε από την πλευρά των αναδόχων σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα αρχικά συµφωνηθέντα. 

Η τρίτη δράση δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω διαδικαστικών προβληµάτων από την πλευρά των διοικήσεων 
των αεροδροµίων. 

Η τέταρτη δράση θα υλοποιηθεί το 2012. 
 

Β) Εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις: 
∆ΡΑΣΗ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

∆ηµιουργία θεµατικού χάρτη της Περιφέρειας Ηπείρου (ελληνικά, 
αγγλικά, γερµανικά, ισραηλιτικά, συνολικά 30.000 τεµάχια)  

12.915,00 

∆ηµιουργία τουριστικού οδηγού της Περιφέρειας Ηπείρου (ελληνικά, 
αγγλικά, συνολικά 10.000 τεµάχια) 

17.220,00 

Επανέκδοση χαρτών και φυλλαδίων των Περιφερειακών Ενοτήτων 20.000,00 
∆ηµιουργία διαφηµιστικών τσαντών για διανοµή υλικού 12.000,00 
Ηπειρώτες αθλητές των Ολυµπιακών αγώνων του Λονδίνου – 
Πρεσβευτές της τουριστικής προβολής της Ηπείρου 

15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 77.135,00 
 
Γ) Την αύξηση της πίστωσης για τη δράση Τηλεοπτική διαφήµιση κατά 21.757,00 €.     
 
Σηµειώνεται ότι: 
1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» ψήφισε θετικά,  δηλώνοντας ότι δίνουν θετική ψήφο στις προτάσεις, θεωρώντας τον τουρισµό 
ως ένα από τα µεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει η Περιφέρεια και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και την ώθηση στην Περιφέρεια να 
προχωρήσει. Και µπορεί να µην έχουν ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασµό τουρισµού όλες οι προτάσεις που εκείνοι έχουν ως παράταξη, αλλά 
σεβόµενοι την αγωνία τους και θεωρώντας ότι µια καλή αρχή έχει γίνει και για να µην κατηγορηθούν ότι ως παράταξη εµποδίζουν το έργο της 
Περιφερειακής Αρχής σε αυτό τον σηµαντικό για την οικονοµία του τόπου τοµέα, στηρίζουν την συγκεκριµένη προσπάθεια, έστω και αν κάποιες 
δράσεις είναι αποσπασµατικές και δεν έχουν  και µεγάλο ορίζοντα. 
2) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο», δηλώνει υπερψήφιση της εισήγησης µε την επιφύλαξη – παρατήρηση ότι αντί της παραγωγής 
διαφηµιστικών τσαντών θα πρέπει να επιδιωχθεί η µετάφραση του χάρτη και προοπτικά και του οδηγού και σε άλλες γλώσσες (ενδεικτικά Ρωσικά 
και Τουρκικά) . 
 
Μειοψηφούν:  
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά έχοντας διαφορετική φιλοσοφία για τον τουρισµό και 
θεωρώντας τον κοινωνικό αγαθό.  
Εάν η οποιαδήποτε ενέργεια γινόταν στη βάση αυτής της λογικής, δεν θα είχαν καµία διαφωνία. Αλλά επειδή κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει και ο 
τουρισµός ως κοινωνικό αγαθό, όλο και πιο πολύ γίνεται «όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόµενους, δεν µπήκαν καθόλου στη διαδικασία 
αξιολόγησης της οποιασδήποτε πρότασης -δράσης. 
2) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε λευκό. 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
       
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
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