
[1] 

 

 
  

ΑΠΟΠΑΜΑ  
 

Από το αρικμ. 4/7-4-2017  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ  
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Ρολυμελοφσ  
Ρρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Ρρωτόκολλα 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 Ρ.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  επτά (7) του μθνόσ Απριλίου του ζτουσ 2017, θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 
15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 27581 / 1129/30-3-2017   Ρρόςκλθςθσ του  Ρροζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Ρ.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Ρεριφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Ραργανάσ, Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Ρολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Άρτασ 
     2. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ιωαννίνων   
     3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ 
Δ.   1.  Ραπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Ραναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ  
6.Σπανοποφλου – Σάρρα Θλιάνα 7.Φίλθ – Ραςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 
10.Ρότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 
15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 18.Μποφμπα Βαςιλικι 19.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 20.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 21.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 22.Ράντοσ Ραναγιϊτθσ 23.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 24.Ράικασ Σπυρίδων 25.Γκεςοφλθσ Θλίασ 
26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Χατηθεφραιμίδθσ Ρρόδρομοσ (Μάκθσ) 28.Ηάκασ Γεϊργιοσ 29.Τςουμάνθ Πλγα (Πλυ) 30.Ηιϊβασ 
Βαςίλειοσ 31.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ηικοσ Νικόλαοσ  

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Θωμάσ Ριτοφλθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ  2. Ραπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 3. 
Βαγγελισ Απόςτολοσ 4.Τςιάρα Σταυροφλα 5.Ραπαγρθγορίου Νικόλαοσ  6.Βαςιλάκθσ Ρερικλισ 7.Ηάψασ Γεϊργιοσ 8.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 9.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 10.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 11.Ράνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ), τακτικά μζλθ 
του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  
και  Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Ρεριφζρειασ Θπείρου κ.Δθμ. Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί 
παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Θμεριςιασ Διάταξθσ, 
κζμα: 
 

Θζμα 4
ο 

       ====== 
Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ ςτο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟ 2014-2020», ςτο πλαίςιο τθσ αρικμ. 40/2017 πρόςκλθςθσ, για «Δικτφωςθ 
και προβολι του τουριςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 2017-2020» 

 
 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

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

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

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

τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 
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3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

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

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν με αρικμ. πρωτ. 29352/377/4-4-2017  επί του κζματοσ ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ – Απαςχόλθςθσ- 

Εμπορίου & Σουριςμοφ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..:29516/1279/4-4-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 15 ςτο 

φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι:  

« ΕΙΗΓΗΗ 
EΓΚΡΙΗ  ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΟ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟ 2014-2020», ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. 40/2017 ΠΡΟΚΛΗΗ, ΓΙΑ 

«ΔΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 2017-2020»  
Με τo αρικμ. 650/6-3-2017 ζγγραφο τθσ θ ΕΥΔ ΕΡ Ρεριφζρεια Θπείρου προςκαλεί τθν Ρεριφζρεια Θπείρου, ωσ δυνθτικό 

δικαιοφχο για τθν υποβολι προτάςεων ζργων (πράξεων), προκειμζνου να ενταχκοφν και χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 «ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και 
με τίτλο «Δικτφωςθ και προβολι του τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου». 

Θ Ρεριφζρεια Θπείρου προτίκεται να κατακζςει μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν τουριςτικι τθσ προβολι με τίτλο 
«Δικτφωςθ και προβολι του τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου 2017 – 2020» και ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 1.500.000,00 € 

Το Ζργο αφορά τόςο ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των προωκθτικϊν ενεργειϊν του προγράμματοσ τουριςτικισ 
προβολισ, όςο και ςε υπθρεςίεσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και αποτίμθςθσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν, των οποίων θ ςθμαςία 
είναι κακοριςτικι για τθ διαςφάλιςθ του βζλτιςτου δυνατοφ ςχεδιαςμοφ – αποτελεςματικισ ςτόχευςθσ των δράςεων, και τθσ 
ςυνεχοφσ προςαρμογισ του προγράμματοσ ςτισ εκάςτοτε διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ αγοράσ και ανταγωνιςμοφ.  

Θ πρόταςθ κα ςτθριχκεί ςτουσ ακόλουκουσ ςτρατθγικοφσ άξονεσ : 
1. Ολοκλθρωμζνθ προβολι – προϊκθςθ τθσ Θπείρου ωσ ενιαίου τουριςτικοφ προοριςμοφ 
2. Ρροβολι δραςτθριοτιτων και τουριςτικϊν πόρων για τισ 4 εποχζσ – 12 μινεσ τον χρόνο  
3. Διατιρθςθ των υφιςτάμενων τουριςτικϊν αγορϊν και υποςτιριξθ τθσ προςζγγιςθσ των αναπτυςςόμενων αγορϊν 
4. Ανάδειξθ των δραςτθριοτιτων των ειδικϊν – εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τισ επί μζρουσ 

περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ όπου αυτζσ αναπτφςςονται 
5. Αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων προςβαςιμότθτασ επιςκεπτϊν ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου, αεροπορικισ, 

ακτοπλοϊκισ, οδικισ 
6. Αξιοποίθςθ του χαρακτθριςτικοφ δικτφου των πζντε αρχαίων κεάτρων ωσ πόλων ζλξθσ – κεντρικϊν ςθμείων – 

διαδρομϊν τουριςτικισ περιιγθςθσ και γνωριμίασ τθσ Ρεριφζρειασ 
7. Ανάδειξθ των αγροδιατροφικϊν προϊόντων τθσ τοπικισ παραγωγισ ωσ αναπόςπαςτων ςτοιχείων του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ 
8. Αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων του διαδικτφου και των κοινωνικϊν μζςων για τθν ανάδειξθ τθσ τουριςτικισ 

ταυτότθτασ και τθν διατιρθςθ κετικισ τουριςτικισ εικόνασ ςε υφιςτάμενουσ και δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ. 
 

Στο πλαίςιο του ζργου και ςε εφαρμογι των ανωτζρω ςτρατθγικϊν αξόνων  κα υλοποιθκοφν ενδεικτικά οι παρακάτω 
προωκθτικζσ ενζργειεσ:  

 Συμμετοχι ςε εκκζςεισ – Ραράλλθλεσ εκδθλϊςεισ – Επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ  

 Ταξίδια εξοικείωςθσ (familiarization trips)  

 Υπθρεςίεσ αναβάκμιςθσ δικτυακισ πφλθσ (portal)  

 Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ – διαχείριςθσ κοινωνικϊν δικτφων – Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ διαδικτυακισ πφλθσ (portal)  

 Ραραγωγι προωκθτικοφ υλικοφ  

 Σχεδιαςμόσ –Δθμιουργία αναμνθςτικϊν δϊρων  

 Δθμιουργία και Λειτουργία γραφείου τουριςτικισ δθμοςιότθτασ  

 Υπθρεςίεσ προβολισ ςτα ΜΜΕ  

 Δράςεισ προϊκθςθσ Αγροδιατροφικϊν προϊόντων  

 Συνδυαςτικζσ προωκθτικζσ εκςτρατείεσ - Δράςεισ  

 Ειδικζσ Ρροωκθτικζσ Εκδθλϊςεισ. 
 
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ εγκρίνετε τθν υποβολι πρόταςθσ ςτο Ε.Ρ. «ΘΡΕΙΟΣ 2014-2020», ςτο πλαίςιο τθσ 
αρικμ. 40/2017 πρόςκλθςθσ, για «Δικτφωςθ και προβολι του τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου 2017-2020» 
 

5. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 

ΑΔΑ: ΩΤ9Β7Λ9-74Φ



[3] 

 

(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:4/16/7-4-2017) 

Εγκρίνει τθν υποβολι ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟ 2014-2020», ςτο πλαίςιο τθσ αρικμ. 40/2017 πρόςκλθςθσ, 
πρόταςθσ με τίτλο «Δικτφωςθ και προβολι του τουριςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 2017-2020», ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ. 4) 
    

ημειώνεται ότι:  
1.  Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», ψιφιςε κετικά με επιφυλάξεισ.  
-Διζκριναν με ικανοποίθςθ ότι οι προτάςεισ που ζκαναν όςον αφορά τθν τουριςτικι προβολι,  ζχουν υιοκετθκεί και 
ενςωματωκεί ςτθν εν λόγω πρόταςθ, ςε μια κατεφκυνςθ πάντα και ςε μια λογικι που κζλουμε τθν Ήπειρο πρωτοπόρα και ςτο 
ςυγκεκριμζνο κομμάτι, γιατί αυτό κεωροφν ότι μασ αρμόηει και γιατί το πιςτεφουν και εκείνοι ότι είναι ζνα από τα ςοβαρότερα 
αναπτυξιακά εργαλεία τθσ περιοχισ 
-Αιςκάνονται μια δικαίωςθ και μια ικανοποίθςθ και αυτό αποτελεί και μια απάντθςθ ςε όςουσ πιςτεφουν ότι βρίςκονται ςτο 
Συμβοφλιο μόνο για να αςκοφν κριτικι και δε ςυμβάλλουν ςε επίπεδο προτάςεων 
-Ωςτόςο, κα ικελαν να γνωρίηουν και τθν εξειδίκευςθ τθσ πρόταςθσ ςε τι ακριβϊσ αναφζρεται. Θζλουν να τθ ςτθρίηουν, όμωσ 
κρατοφν μια επιφφλαξθ να δουν και περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ επί τθσ διακιρυξθσ, ζτςι ϊςτε να ζχουν μια πλιρθ εικόνα για τισ 
δράςεισ.  
Με αυτζσ τισ παρατθριςεισ ζκλειςε ο ειςθγθτισ τθσ παράταξθσ, δθλϊνοντασ τθ κετικι τουσ διάκεςθ 

 
2.Η παράταξη «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ψιφιςε κετικά, ζχοντασ κάνει τθν κάτωκι τοποκζτθςθ, δια του ειδικοφ αγορθτι τθσ 
κου Χαμπίμπθ (ςυνθμμζνα με α/α: 16 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ.) : 
«  Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, 
ζχουμε πει κατ’ επανάλθψθ ςε αυτιν τθν αίκουςα ότι ο τουριςμόσ αποτελεί μείηονοσ ςθμαςίασ κεματικό πεδίο πολιτικισ και ότι 
κάτω από μια καλά ςχεδιαςμζνθ ςτόχευςθ το τουριςτικό προϊόν μπορεί να αποτελζςει τον ζναν από τουσ δφο βαςικοφσ πυλϊνεσ 
(ο άλλοσ είναι ο πρωτογενισ τομζασ) που κα ςυμβάλλει ςτθν ανάταξθ τθσ οικονομίασ τθσ Ηπείρου με ςθμαντικζσ προςτικζμενεσ 
αξίεσ για τθν εκνικι οικονομία. 
Στθν τελευταία ειδικι ςυνεδρίαςθ του ΠΣ αναγνωρίςαμε ότι κάτι κινείται γφρω από τον τρόπο που χειρίηεται και παρεμβαίνει θ 
Περιφζρεια ςτθν ανάδειξθ, προβολι και προϊκθςθ του εναλλαςςόμενου φυςικοφ κάλουσ, των πολιτιςτικϊν εκκεμάτων και του 
εναλλακτικοφ λεγόμενου τουριςμοφ και δθλϊςαμε ότι κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ δεν κα είχαμε πρόβλθμα να 
ψθφίςουμε και τον προγραμματιςμό και τισ δράςεισ και τα πεπραγμζνα. 
Όλοι γνωρίηουμε από τα προςωπικά μασ βιϊματα ςτον κοινωνικό μασ περίγυρο το πόςο ςθμαντικι είναι θ ϊκθςθ από τθν 
φπαρξθ τουριςτικϊν ρευμάτων και ιδιαίτερα ςε χειμαηόμενεσ από τθν οικονομικι δυςπραγία περιοχζσ όπωσ είναι οι ορεινζσ. Θα 
ςασ πω κάτι που βίωςα το περαςμζνο Σαββατοκφριακο ςτο χωριό μου τον Καταρράκτθ,  όπου ςτο παρελκόν τθν εποχι δθλ. τθσ 
επίπλαςτθσ ευμάρειασ υπιρξε μια υπερβολικι ςτροφι ςε τουριςτικζσ επενδφςεισ (3 ξενοδοχεία, ταβζρνεσ, καφζ μπαρ κλπ). Και 
τα οποία βζβαια ςιμερα βρίςκονται ςε διαρκι οικονομικό μαραςμό. Το Σαββατοκφριακο λοιπόν βρζκθκαν εκεί γφρω ςτα 50 
άτομα, νζα παιδιά που αςκοφν το ςπορ τθσ αναρρίχθςθσ ςε βουνοπλαγιζσ και ςε χαράδρεσ, τα εξτρειμ λεγόμενα ςπορ. 
Η παρουςία τουσ εκεί τόνωςε τθν οικονομικι δραςτθριότθτα μιασ ςειράσ επαγγελματιϊν, ιταν μια ζνεςθ θκικοφ και αιςιοδοξίασ 
και ιταν το κφριο κζμα ςυηιτθςθσ των κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 
Εμείσ χαιρόμαςτε να βλζπουμε μια διαρκι αυξθτικι τάςθ ςτισ αεροπορικζσ αφίξεισ του αεροδρομίου εδϊ ςτα Ιωάννινα και ςτο 
Άκτιο, πλθρότθτα ςτισ ακτοπλοϊκζσ γραμμζσ τθσ Πρζβεηασ και τθσ Ηγουμενίτςασ και κακθμερινζσ επιςκζψεισ ςε όλουσ τουσ 
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ Ηπείρου. 
Και επιδοκιμάηουμε όταν διαπιςτϊνουμε ότι ςε αυτό ςυνζβαλε κακοριςτικά μια καλά ςχεδιαςμζνθ παρζμβαςθ τθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου. 
Απλά κζλουμε να ζχουμε διαρκι ενθμζρωςθ για τον πολιτικό  ςχεδιαςμό, τον προγραμματιςμό των δράςεων γφρω από τον 
τουριςμό για να ζχουμε τθν δυνατότθτα να παρεμβαίνουμε για κζματα διαφάνειασ, κοινωνικοφ ελζγχου και κοινωνικισ 
ανταπόδοςθσ. 
Θζλουμε τα χριματα που κα διατεκοφν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ να είναι ανταποδοτικά ςτθν κοινωνία και ςτθν αποτίμθςθ τθσ 
ςχζςθσ κόςτουσ/οφζλουσ να είναι πολλαπλάςιο το κοινωνικό όφελοσ. 
Είναι πολλά τα 1.500.00 ευρϊ για τθν ςθμερινι ςυγκυρία και εμείσ κα παρακολουκοφμε και κα ελζγχουμε τθν διαδικαςία, τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ  και τον τρόπο που κα διατεκοφν ϊςτε και το τελευταίο ευρϊ να πιάςει τόπο. 
Εμείσ δεν ιμαςτε εδϊ για να μιηεριάηουμε και δεν μθδενίηουμε κάκε προςπάκεια γιατί κζλουμε να αςκοφμε δθμιουργικι 
αντιπολιτευτικι κριτικι. 
Τα 1.500.000 ευρϊ τα ζχει απόλυτθ ανάγκθ πζραν του τουριςμοφ και θ οικονομία τθσ Ηπείρου ςυνολικά γιατί ςε κάκε περίπτωςθ 
κα δϊςουν ϊκθςθ και δυναμικι ςτα τουριςτικά επαγγζλματα και ςτισ ςυναφείσ με αυτά δραςτθριότθτεσ. 
 
Παρά τισ επιφυλάξεισ μασ εμείσ ψθφίηουμε κετικά για τθν προϊκθςθ και υποβολι τθσ πρόταςθσ για ζνταξθ ςτο ΠΕΠ Ηπείρου 
2014-2020 του ζργου «Δικτφωςθ και προβολι του τουριςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 2017-2020».» 
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Μειοψηφούν:  
1.Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε αρνθτικά, διαφωνϊντασ πάντα με τον οριςμό του «τουριςτικοφ 
προϊόντοσ», που δίνει θ Περιφερειακι Αρχι και κεωρϊντασ τον τουριςμό ωσ κοινωνικό αγακό. 
Είναι αλικεια ότι ξοδεφονται πάρα πολλά χριματα αλλά όχι για να βοθκθκοφν τα  λαϊκά ςτρϊματα, οι εργαηόμενοι, οι 
υπάλλθλοι. 
Ξοδεφονται χριματα για τθν κάλυψθ των ςυμφερόντων των μεγαλοεπιχειρθματιϊν και όχι για τθ ςυνδρομι ςτισ διακοπζσ των 
εργαηομζνων, οι οποίοι περιορίηονται ςτο να βλζπουν τισ πολφ καλά οργανωμζνεσ διαφθμίςεισ για τουσ τουριςτικοφσ 
προοριςμοφσ, που δεν μποροφν να προςεγγίςουν λόγω των δφςκολων οικονομικϊν που αντιμετωπίηουν. 
Δεν μποροφν να ωφελθκοφν οφτε οι υπάλλθλοι, οφτε θ αγροτιά από αυτά τα προγράμματα, κακόςον οι επιχειρθματίεσ ζχουν 
«κεοποιιςει» το κζρδοσ και δεν ενδιαφζρονται για τθν ποιότθτα και τον πρωτογενι τομζα. Παίηονται χονδρά παιχνίδια ακόμθ 
και με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια κλπ, κακόςον όλα εντάςςονται ςτο «τουριςτικό προϊόν» 
Εκείνοι ςτθρίηουν τθν άποψι τουσ και ελπίηουν θ ηωι να τουσ δικαιϊςει και ςτθ ςυνζχεια να πείςει και τθν πλειοψθφία του 
Περιφερειακοφ Συμβουλίου και όλουσ όςουσ εμπλζκονται με τον τουριςμό  

 
2.Η παράταξη « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία ψιφιςε λευκό 
 
3. Η παράταξη «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτην ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε το πρόγραμμα,  τονίηοντασ ότι πρόκειται για 
«κλοπι» χρθμάτων από τον ελλθνικό λαό και ειδικά τϊρα από τουσ Ηπειρϊτεσ, για τα ςυμφζροντα των μεγαλοξενοδόχων , ενϊ 
αυτοί ζχουν τθν Ζνωςι τουσ και κα μποροφςαν να αναλάβουν τθν ευκφνθ και το κόςτοσ τθσ προβολισ τουσ. 
Συνεχϊσ διατίκενται πολφ υψθλά ποςά για αυτά τα προγράμματα, που οδθγοφν ςτθν αφξθςθ του τουριςμοφ, αλλά ςτον κρατικό 
προχπολογιςμό τι μπαίνει τελικά; Μιπωσ όλα αυτά τα χριματα, μζςω των Πρακτορείων μζνουν ζξω από τθν οικονομία τθσ  
χϊρασ; 
Πρζπει κάποια ςτιγμι το Π.Σ. να κακίςει να αςχολθκεί ςοβαρά με τθν ανάπτυξθ του τόπου για να αφιςει κάτι κετικό μετά το 
κλείςιμο τθσ κθτείασ του. 
Καταςτρζφονται πολλοί παραγωγικοί κλάδοι, όπωσ θ μεταλλουργία, θ αγροτιά, ο πρωτογενισ τομζασ γενικά και θ Περιφερειακι 
Αρχι προςπακεί να αυξιςει τουσ τουρίςτεσ για να ηιςει τθν περιοχι. 
Δεν μπορεί να ηιςει θ περιοχι και να αναπτυχκεί με αυτόν τον τρόπο. 
 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

  ταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Η Αντιπρόεδροσ του  Π. 
Η Πρακτικογράφοσ         Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι - Κοίλια 
 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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