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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.  1/21-1- 2019  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  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   

είκοςι μία (21) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα  Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 4456/145/15-1-2019 
Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
Σηη ζυνεδρίαζη  παραβρέθηκαν  οι :  
 

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. ταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     2. 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.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. πυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.ίμου – Σάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σάτςθσ 
Δθμιτριοσ 6.πανοποφλου – άρρα Θλιάνα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.ιαράβασ Κων/νοσ 10.Σςιάρα 
ταυροφλα  11.Σφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 12.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 13.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Μποφμπα Βαςιλικι 17.Γοφςθσ Χριςτοσ  18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Σςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 
24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ηάκασ Γεϊργιοσ 26.Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Ηικοσ 
Νικόλαοσ 29. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Σηη ζυνεδρίαζη δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.:  

1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
2.Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.. 
3. Καττισ Νικόλαοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 

4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Πότςθσ Οδυςςεφσ 6.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 7.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 8.Βαςιλάκθσ Περικλισ 9.Πάικασ 
πυρίδων 10.Ηάψασ Γεϊργιοσ 11.Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 12.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 13.Μπαρτηϊκασ πυρίδων 14.Γιολδάςθσ 
Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 15.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 16.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 
 
Σ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά  
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Θπείρου κ. Δθμιτριοσ ιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα  κ.λπ. 
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

             
             Θζμα 2

ο
  

                            ======== 

Ζγκριςθ προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ζτουσ 2019 
 
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 

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  υντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

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)  
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4. Σθν με αρικμ. πρωτ. 172849/1937/28-11-2018, ςε Ο.Ε., επί του κζματοσ ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ – 

Απαςχόλθςθσ – Εμπορίου & Σουριςμοφ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 184311/4970/14-12-2018)  

(ςυνθμμζνα με α/α: 1 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), όπωσ αναπτφχκθκε 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ από τον  αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Πρζβεηασ, κ. Ιωάννου  

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

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 1/1/21-1-2019 ) 

Εγκρίνει το πρόγραμμα τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το ζτοσ 2019, ωσ κάτωκι:  

Α. ΕΚΔΟΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ 
ΣΑ 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 τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Epirus trail και τθσ εφαρμογισ για τα κινθτά 

4. Παραγωγι κεματικϊν τρίπτυχων τουριςτικισ προβολισ 

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

6. Παραγωγι προωκθτικοφ φακζλου εγγράφων  

7. Παραγωγι χάρτινθσ τςάντασ 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 ταυτοτιτων βαλίτςασ με λογότυπο 

24. Παραγωγι γυαλιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ 

25. Επαγγελματικι διαφθμιςτικι φωτογράφιςθ  

26. Δθμιουργία ψθφιακοφ εικαςτικοφ υλικοφ για λογαριαςμοφσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

27. Δθμιουργία και μετάδοςθ μθνυμάτων ςε τθλεοπτικά δίκτυα και ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ πανελλαδικισ εμβζλειασ  

28. Μετάδοςθ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ςτο Internet και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
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29. Δθμιουργία και εμφανίςεισ καταχωριςεων ςτον τφπο 

30. Παραγωγι Ψθφιακϊν Μζςων Αποκικευςθσ Δεδομζνων (USBsticks) 

31. Φάκελοι με τοπικά βότανα 

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

33. 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) 

34. Δθμιουργία γαςτρονομικοφ οδθγοφ Περιφζρειασ Θπείρου 

Β. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ, ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΣΟΧΕΤΜΕΝΕ 
ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ   

1. Ζκκεςθ TOUR SALON POSEN ςτθν Πολωνία το διάςτθμα 1-3/2/2019 

2. Ζκκεςθ B.I.T. ςτο Μιλάνο το διάςτθμα 10-12/2/2019 

3. Ζκκεςθ Ι.Μ.Σ.Μ. ςτο Σελαβίβ το διάςτθμα 12-13/2/2019 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ. 

4. Ζκκεςθ MEDITERRANEAN PANORAMA ςτθ τοκχόλμθ το διάςτθμα 15-17/2/2019.  

5. Ζκκεςθ εναλλακτικοφ τουριςμοφ  F.RE.E. ςτο Μόναχο το διάςτθμα 20-24/2/2019 

6. Ζκκεςθ I.F.T. ςτο Βελιγράδι το διάςτθμα 21-24/2/2019. 

7. Ζκκεςθ FERIE FUR ALLE ςτο Χζρινγκ τθσ Δανίασ το διάςτθμα 22-24/2/2019 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ. 

8. Ζκκεςθ Ι.Σ.Β. ςτο Βερολίνο το διάςτθμα 8-12/3/2019 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ.  

9. Ζκκεςθ Μ.Ι.Σ.Σ. ςτθ Μόςχα το διάςτθμα 12-14/3/2019 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ.    

10. Ζκκεςθ Σαξίδι ςτθν Κφπρο τον Απρίλιο 2019. 

11. Ζκκεςθ Greek Travel Show ςτθν Ακινα το Μάιο 2019. 

12. Ζκκεςθ Tour Natur ςτο Ντίςελντορφ το διάςτθμα 6-8/9/2019. 

13. Ζκκεςθ I.F.T.M. Top Reza ςτο Παρίςι το διάςτθμα 6-8/9/2019 1-4/10/2019 ςε περίπτερο του Ε.Ο.Σ.  

14. Ζκκεςθ W.T.M. ςτο Λονδίνο ςε περίπτερο του ΕΟΣ το διάςτθμα 4-6/11/2019. 

15. Ζκκεςθ Philoxenia ςτθ Θεςςαλονίκθ το Νοζμβριο 2019. 

16. Ζκκεςθ Grecka Panorama ςτθ Βαρςοβία το Δεκζμβριο 2019.  

17. Ζκκεςθ Athens International Tourism Expo ςτθν Ακινα το Δεκζμβριο 2019. 

18. Σουριςτικό workshop, με κζμα: “Greek Alternative Tourism 2019” ςτθ Χάγθ 16/4/2019. 

19. Εκδιλωςθ ςτθν Ακινα. 

20. Εκδιλωςθ ςτθν Θεςςαλονίκθ. 

21. Εκδιλωςθ ςτα Σίρανα. 

22. Εκδιλωςθ ςτα κόπια. 

23. Εκδιλωςθ ςτθ όφια. 

24. Εκδιλωςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

25. Εκδιλωςθ ςτθ Ρϊμθ. 

26. Εκδιλωςθ ςτθν Κίνα.  

27. Εκδιλωςθ ςτθ ιγκαποφρθ. 

28. 3
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 2019, 

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. 

 

 
     

θμειϊνεται ότι θ παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ» ψιφιςε κετικά,  προτείνοντασ και επιςθμαίνοντασ  ότι πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ 

των δαπανϊν, κακόςον κάποια από τα προτεινόμενα κεωροφνται περιττά πράγματα.  

Να γίνεται μια πιο καλι ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν, διότι παρά τθ διαβεβαίωςθ ότι όλοι ενθμερϊνονται, εκείνοι δζχονται 

παράπονα. 

Επίςθσ, τονίςκθκε ιδιαίτερα θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ όλων των ενδιαφερομζνων και εμπλεκομζνων ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ όλων των επιςκεπτϊν, κάτι που ςτο μζλλον κα αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υπογραφι 

τουριςτικϊν πακζτων. Αυτό εάν κα εξαςφαλιςκεί κα αποτελεί και ςθμείο τουριςτικισ προβολισ για τθν περιοχι. 

Σζλοσ, διλωςαν ότι, αναμζνουν μια αποτίμθςθ πραγματικι και ρεαλιςτικι για το όλο πρόγραμμα. 

 
                                           

Μειοψηφοφν: 
1. Η παράταξη «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», θ οποία ψιφιςε «λευκό»,  ζχοντασ κάνει τθν κάτωκι τοποκζτθςθ: 

«Είναι πολφ ςθμαντικι, μείηονοσ ςθμαςίασ, θ ςυηιτθςθ για το πρόγραμμα τουριςτικισ προβολισ τθσ Ηπείρου, που, 
δυςτυχϊσ, κάκε χρόνο, γίνεται με κάποια προχειρότθτα. 
Εμείσ ζχουμε πει, κατ’ επανάλθψθ, ότι, ό τουριςμόσ αποτελεί , μαηί με τον πρωτογενι τομζα, τθν «ατμομθχανι»    τθσ 
ανάπτυξθσ, που μπορεί να αναταχκεί θ οικονομία τθσ Ηπείρου.  
Η βάςθ όμωσ τθσ ςυηιτθςθσ που γίνεται είναι, μια πρόχειρθ λιτι ακοςτολόγθτθ περιγραφικι ειςιγθςθ, που μάλιςτα 
κατατίκεται από υπθρεςιακό παράγοντα και είναι και αυτό ενδεικτικό.  
Μία ειςιγθςθ με παράκεςθ μια ςειράσ δράςεων ςτον τουριςτικό τομζα, χωρίσ τθν ζκφραςθ πολιτικισ βοφλθςθσ τθσ 
Περιφερειακι αρχισ, χωρίσ ςυγκεκριμζνο προγραμματιςμό δράςεων, χωρίσ προτεραιότθτεσ  ςε περιοχζσ τουριςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ, χωρίσ αναλογικι εφαρμογι δράςεων ανά περιφερειακι ενότθτα, χωρίσ ενθμζρωςθ για ςυνεργαςίεσ με 
δθμόςιουσ θ ιδιωτικοφσ φορείσ.  
Είναι θ μόνιμοσ επωδόσ, που εμείσ, εναγωνίωσ, κζτουμε και αναδεικνφουμε.  
Πείτε μασ ποφ ςτοχεφετε, με ποιόν τρόπο και με ποιά μζςα για να γνωρίηουμε τθν πολιτικι για τον τουριςμό.  
Δεν αρκεί  ςε μασ θ ςυνεχισ και ςταδιακι αφξθςθ τουριςτικϊν ροϊν ,κάκε χρόνο, όπωσ παρουςιάηεται ωσ μεγάλο 
επίτευγμα- που πράγματι υφίςταται. Γιατί αυτζσ μπορεί να απορρζουν και να αποδοκοφν και ςε εξωγενείσ παράγοντεσ , 
όπωσ είναι, για παράδειγμα, θ οικονομικι  καχεξία τα χαμθλά θμερομίςκια , θ ςυνεχισ απομείωςθ των τιμϊν και θ 
αντίςτοιχθ οικονομικι ανάκαμψθ  και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςε χϊρεσ των Βαλκανίων και τθσ ανατολικι Ευρϊπθσ, 
που κακιςτοφν τισ περιοχζσ μασ ελκυςτικοφσ προοριςμοφσ.  
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Εμείσ δεν ζχουμε αντίρρθςθ να ψθφίηουμε πιςτϊςεισ και δαπάνεσ αρκεί να ξζρουμε ότι κα πιάςουν τόπο.  
Δεν ζχει δθλ ςθμαςία θ ιςοςκζλιςθ ι όχι των δαπανϊν γιατί το κεματικό πεδίο του τουριςμοφ δεν είναι τεχνοκρατικισ 
φφςεωσ και δεν προςφζρεται για λογικζσ διαχειριςτικισ διευκζτθςθσ.  
Εμείσ κζλουμε  να βλζπουμε τα τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςθμεία να ςφφηουν από τουρίςτεσ και όχι μόνο το καλοκαίρι.  
Θζλουμε να δοφμε τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ που ςιμερα φυτοηωοφν , να αναςάνουν και να ξαναηωντανζψουν και αυτό 
να το οφείλουν ςτθν πολιτικι τθσ Περιφζρειασ.  
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.  
Θζλουμε ό τουριςμόσ, ςε παράλλθλθ πορεία με τον πρωτογενι τομζα, να είναι θ «βαριά βιομθχανία» που κα δίνει κζςεισ 
εργαςίασ, απαςχόλθςθσ, ειςοδιματα και κα ςυμβάλλει ςτθ ςφγκλιςθ του επιπζδου ανάπτυξθσ με άλλα γεωγραφικά 
διαμερίςματα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ. 
Μπορεί το τουριςτικό προϊόν να είναι ζνασ άδθλοσ πόροσ, με τθν ζννοια ότι δεν προβλζπεται ακριβϊσ και δεν 
προχπολογίηεται και δφςκολα αποτιμάται. Η μεγιςτοποίθςθ, όμωσ, του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε μια ηοφερι περίοδο για 
τθν Ελλθνικι κοινωνία αποτελεί μια αδιριτθ αναγκαιότθτα και ςαν Ηπειρϊτεσ δεν κα μιηεριάςουμε , απλά κζτουμε το 
ηιτθμα του ςχεδιαςμοφ και του προγραμματιςμοφ των δράςεων γφρω από τον τουριςμό που πρζπει να γίνονται με 
διαφάνεια,  και κοινωνικό ζλεγχο, κοινωνικι ανταπόδοςθ, προσ όφελοσ τθσ οικονομίασ, τθσ κοινωνίασ και όλων των 
Ηπειρωτϊν.  
Δεν ζχουμε ςιμερα ςυνολικι εικόνα ςε επίπεδο πολιτικισ για τον τουριςμό ςτθν Ήπειρο και γι’ αυτό ψθφίηουμε λευκό.» 

 
2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία καταψιφιςε το πρόγραμμα, εμμζνοντασ ςτθ κζςθ τουσ που ζχουν 

εκφράςει αναλυτικά και ςε προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ που ζχει ζλκει παρόμοιο κζμα του  
Διαφωνοφν με τθν όλθ λογικι και πολιτικι τθσ Περιφζρειασ για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, από το οποίο εξυπθρετείται 
μόνο το τουριςτικό κεφάλαιο και οι μεγάλοι επενδυτζσ και οι tours operators. Δεν λαμβάνεται κανζνα μζτρο και δεν 
υπολογίηονται κακόλου οι εργαηόμενοι, οι φοιτθτζσ και θ ευρφτερθ λαϊκι τάξθ, για το πϊσ κα μποροφςαν να βοθκθκοφν 
για να ζχουν το κοινωνικό αγακό τθσ ξεκοφραςθσ και των διακοπϊν. Η Περιφζρεια δεν ςτθρίηει κακόλου τζτοιου είδουσ  
πολιτικζσ. παρόλο που οι μιςκοί ςυνεχϊσ μειϊνονται και θ οικονομικι κατάςταςθ των εργαηομζνων δυςχεραίνεται. 

 
3. Η παράταξη «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτην ΗΠΕΙΡΟ» , η  οποία ψιφιςε αρνθτικά, ςτθ βάςθ και των κζςεων που ζχουν 

εκφράςει και ςτο παρελκόν, αλλά και τονίηοντασ και πάλι τθ διαφωνία τουσ με τθν πολιτικι τθσ Περιφερειακισ Αρχισ, θ 
οποία, ευκυγραμμιςμζνθ με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε., προςπακεί να ςτθρίξει τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μόνο ςτα «ξφλινα» 
πόδια του τουριςμοφ, αδιαφορϊντασ για όλουσ τουσ άλλουσ τομείσ ανάπτυξθσ και κυρίωσ  και για  τον πρωτογενι, ςτον 
οποίο ζχουν κλείςει όλεσ οι επιχειριςεισ που κα τον ενίςχυαν και με μεγάλθ δυςκολία ο κ. Περιφερειάρχθσ προςπακεί να 
λθφκοφν, αποςπαςματικά, κάποια μζτρα για να διατθρθκοφν οι αγροτικζσ και κτθνοτροφικζσ μονάδεσ.  
Δεν απαςχόλθςε το Περιφερειακό Συμβοφλιο οφτε και το κλείςιμο των μονάδων που επεξεργάηονταν το μζταλλο, αλλά 
οφτε και το ότι για πολλοφσ  εργαηόμενουσ    αυξικθκαν τα ωράρια εργαςίασ και οι αμοιβζσ μειϊνονται ι και δεν δίνονται 
κακόλου. 
Και θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ κατατίκεται χωρίσ αποτίμθςθ των  αποτελεςμάτων  των προθγοφμενων προγραμμάτων, 
χωρίσ κοςτολόγθςθ, χωρίσ αναλυτικι αναφορά για το τι πρόκειται να γίνει ακριβϊσ.   

 
4. Ο ανεξάρτητοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Πάνησ, ο οποίοσ ψιφιςε αρνθτικά. 

 

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

Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
 

   Ο Πρόεδροσ του Π.. 
   ταφροσ Παργανάσ 

                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
 
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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