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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  19/23-12-2019  Πρακτικό   Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και  αριθμ.95/2019 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 
87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν,  συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο β΄ 
όροφος),  στις  είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  
199822/4107/13-12-2019  (ορθή επανάληψη) Πρόσκλησης του  Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 15.Καλούδης Βασίλειος 16.Σπυρέλης 
Μιχαήλ  17.Ματσίρας Χρήστος 18.Γκούμας Αχιλλέας 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21.Λέκκα Χριστίνα 22.Κορωναίος 
Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27. Κιτσανού Μαργαρίτα 
28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33. 
Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 1. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2. Νάκου – Δασούλα 
Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3. Ζάψας Γεώργιος 4. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης)  και 5.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης), 
τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         

 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα 
Κατηρτζίδη   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,   Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
 

            Θέμα 6ο 

           ======== 
                 Ορισμός της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως φορέα λειτουργίας της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» 

 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή 

Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄) 

4. Την από 16-12-2019 εισήγηση της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.», όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.  200948/4124/16-12-

2019) (συνημμένα με α/α: 105 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), στην οποία διαλαμβάνονται 

τα εξής:  

« ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
Στην Ήπειρο εξελίσσεται αυτή την περίοδο το καινοτομικό πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το οποίο έχει σχεδιασθεί με 
πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», εκτείνεται σε τέσσερις 
Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει: πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και 
ακρόασης (μεταξύ των οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας.  
Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) με προϋπολογισμό ύψους 37 εκ. 
ευρώ.  
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Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» περιλαμβάνει δράσεις για αναστήλωση μνημείων, υποδομές, 
ψηφιακές υπηρεσίες, επιχειρηματικότητα, και δημοσιότητα/marketing. Μεταξύ των δράσεων αυτών, συγκαταλέγεται η σύσταση ενός «Τοπικού Συμφώνου» από 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την υποστήριξη της διαδρομής μέσα από την παροχή υπηρεσιών και 
προϊόντων ποιότητας. Σήμερα το «Τοπικό Σύμφωνο» αριθμεί εβδομήντα (70) μέλη και έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης από 15 εκλεγμένα μέλη του που 
αντιπροσωπεύουν και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Επιπλέον, για τη διακυβέρνηση και την υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» η 
Περιφέρεια Ηπείρου με την υπ’ αριθ. οικ. 76376/680/11-06-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη έχει προχωρήσει στη σύσταση «Συμβουλίου Φορέων» που 
αποτελείται από είκοσι (20) φορείς που αντιπροσωπεύουν την περιοχή : 

 Περιφέρεια Ηπείρου 

 Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 Υπουργείο Τουρισμού 

 Δήμος Ιωαννιτών 

 Δήμος Δωδώνης 

 Δήμος Αρταίων 

 Δήμος Πρέβεζας 

 Δήμος Φιλιατών 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 ΤΕΙ Ηπείρου  

 Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 

 Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ 

 Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

 Επιμελητήριο Άρτας 

 Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 

 Επιμελητήριο Πρέβεζας 

 SETE - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ 

 Ένωση Αγροτών – Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων 

 Μουσείο Αργυροτεχνίας 
 
Σύμφωνα με την Στρατηγική της Ο.Χ.Ε. για την «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, οργανικό κομμάτι της Στρατηγικής για την «Πολιτιστική 
Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» είναι η βιωσιμότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής - η δημιουργία ενός αυτοτελούς τουριστικού προϊόντος με 
διασύνδεση τόσο με τις τοπικές επιχειρήσεις (αγροδιατροφικές, μεταποιητικές και τουριστικές) όσο και με το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής. Η 
διαχείριση, οργάνωση και διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Διαδρομής θα πρέπει να γίνει από έναν Φορέα Λειτουργίας, έναν Οργανισμό Διαχείρισης κ Προβολής του 
Προορισμού (Destination Management & Marketing Organization - DMMO). Ήδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει εκπονηθεί μελέτη που παρουσιάζει τον τρόπο 
λειτουργίας, τους στόχους, την οργάνωση και ενδεικτικό πλάνο δράσης ενός τέτοιου οργανισμού για την Πολιτιστική Διαδρομή.  
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Φορέας αυτός θα μεσολαβεί και θα συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πολιτικούς, επιστημονικούς, 
επιχειρηματικούς και κοινωνικούς καθώς και με άλλους φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς τούτο. Το πεδίο 
δράσης του Φορέα Λειτουργίας θα καλύπτει συνοπτικά τρεις ενότητες:  

- Μέριμνα, ως “επισπεύδων”, για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους υποδομών προς την κάθε υπηρεσία/φορέα που έχει την 
ευθύνη των υποδομών καθώς και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης των υποδομών και 
μνημείων.  

- Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας καθώς και με την τοπική κοινωνία.  
- Διαρκής και ενεργή προβολή και προώθηση της Διαδρομής και όλου του δικτύου αξιοθέατων και κάθε είδους επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αυτήν 

στην τοπική αλλά κυρίως στην υπερτοπική τουριστική αγορά.  
Η επίσημη παρουσίαση της Πολιτιστικής Διαδρομής πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, στο πλαίσιο του οποίου προηγήθηκε τριήμερο ταξίδι εξοικείωσης 
όπου συμμετείχαν δημοσιογράφοι από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που ασχολούνται με τον τουρισμό. Η Πολιτιστική Διαδρομή παρουσιάστηκε από στελέχη της 
Περιφέρειας και της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ σε ειδική εκδήλωση στην Έκθεση Τουρισμού στο Λονδίνο πριν από έναν μήνα. 
Σε όλη την διάρκεια της έως σήμερα λειτουργίας της Διαδρομής η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ συμμετείχε σε όλες τις δράσεις: τον σχεδιασμό 
της στρατηγικής, την επαφή με τις επιχειρήσεις της περιοχής και την δημιουργία του Τοπικού Συμφώνου, τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων, την λειτουργία 
του Συμβουλίου Φορέων, την προβολή της Διαδρομής σε ημερίδες, εκθέσεις, συνέδρια κλπ.  
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω δράσεις και ενέργειες που περιλαμβάνονται μέσα στην στρατηγική της ΟΧΕ, προτείνουμε τον ορισμό της ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως 
Φορέα Λειτουργίας της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» (Destination Management and Marketing Office) για την διαχείριση, διοίκηση 
και προβολή της Διαδρομής με στόχο τη βιωσιμότητα της διαδρομής και την ανάπτυξή της σε ολιστικό τουριστικό προϊόν με ιδιαίτερη ταυτότητα ώστε η Πολιτιστική 
Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου να αποτελέσει έναν ξεχωριστό και αυτόνομο τουριστικό προορισμό  » 
 

5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 19/78/23-12-2019 ) 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση (υπό στοιχ. 4), εγκρίνει τον ορισμό της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.», 

ως Φορέα Λειτουργίας της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» (Destination Management and Marketing Office) για 

την διαχείριση, διοίκηση και προβολή της Διαδρομής με στόχο τη βιωσιμότητα της διαδρομής και την ανάπτυξή της σε ολιστικό τουριστικό 

προϊόν με ιδιαίτερη ταυτότητα ώστε η Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου να αποτελέσει έναν ξεχωριστό και αυτόνομο 

τουριστικό προορισμό.  
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Σημειώνεται ότι: 

1.Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», που ψήφισαν θετικά, εμπιστευόμενοι καθ΄ όλα το δυναμικό της Αναπτυξιακής  Ηπείρου Α.Ε., εξέφρασαν και 

εκείνοι την επιθυμία τους για διαπαραταξιακό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο και θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν. 

Επίσης, πρότειναν να βρεθεί τρόπος να δοθεί στην «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ένα μεγάλο κομμάτι υλοποίησης του προγράμματος αυτού, ως Τεχνικού 

Συμβούλου, καθόσον και το Know-how διαθέτουν και θα ήταν πολύ καλό και για την επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο. 

Τέλος, μέλη της παράταξης ζήτησαν περισσότερα οικονομικά στοιχεία για την Αναπτυξιακή, για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των  

παρατάξεων. 

2.Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»,  που συμφώνησε με την απόφαση , επειδή τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου θα αποτελέσουν 

όντως αυτόνομο τουριστικό προορισμό και επειδή είναι θέμα διαδικαστικό, μιας και το έργο είναι χρηματοδοτούμενο, θεωρεί ότι πρέπει 

οπωσδήποτε να προχωρήσει. 

 

Μειοψηφούν:  

1.Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά», η οποία διαφώνησε με την κίνηση αυτή, επειδή δεν αναγράφεται, επίσημα, κανένα 

ποσό και επειδή, επιπλέον, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίξουν τα συμφέροντα του Ηπειρωτικού λαού, που εκπροσωπούν, επιθυμούν να 

έχουν συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ. 

 

2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία διαφώνησε, καθόσον δε γίνεται λόγος για αναστήλωση  μνημείων με σκοπό την ανάδειξη 

πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά για αναστήλωση μνημείων με τουριστικό ενδιαφέρον. Δεν εξυπηρετείται η ανάδειξη των μνημείων παρά μόνο 

χρησιμοποιούνται ως ΄΄όχημα΄΄  για να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος τουρισμού, με τον οποίο εκείνοι έχουν διαφωνήσει και το έχουν 

εκφράσει και στο προηγούμενο για την τουριστική προβολή θέμα.  

Δε θεωρούν τον τουρισμό βαριά βιομηχανία και «ας μην είμαστε πολύ αισιόδοξοι αλλά περισσότερο προσεκτικοί», κατέληξαν. 

 

3.Η παράταξη «ΑΡ.Π.Η.», η οποία δεν μπορεί να κατανοήσει πως στην εκπνοή του προγράμματος 2014-2020, επιλέχθηκε η συμμετοχή της 

«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», ενώ υπάρχει ένα ολοκληρωμένο συμβούλιο φορέων, το οποίο πρέπει να αποφασίζει για τις δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα 

προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Έχουμε να κάνουμε με μια φιλολογική εισήγηση χωρίς να δίνει συγκεκριμένο κάποιο στοιχείο. Δηλαδή, τι ακριβώς 

θα γίνει, πως θα γίνει, πόσο  θα γίνει, πόσο θα κοστίσει. Διαφωνούν με το ότι ο Περιφερειάρχης ζητά μια «εν λευκώ» εξουσιοδότηση και μέσω 

του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ελέγχει, να «παίξει μπάλα», όπως θέλει. 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όλη η πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων μόνο για «αλισβερίσι» και «εμπορικές πράξεις». Πρέπει να 

καταλάβουμε, επιτέλους,  ότι άλλη ήταν εκείνη η εποχή, πρέπει να έχουμε σεβασμό σε αυτά τα μνημεία και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας 

στο πως θα εξασφαλίσουμε το καλύτερο επίπεδο μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης του κόσμου της περιοχής μας. 

 

4. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία, θεωρώντας ότι και αυτό το θέμα εντάσσεται στο γενικότερο προηγούμενο της τουριστικής 

προβολής στην Ήπειρο, διατήρησε την αρνητική της άποψη και καταψήφισε επί της απόφασης.  

   
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
 
Η Πρακτικογράφος              Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
 Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                                                                         Σταύρος Παργανάς 
                         
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ.        Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά         Γκαμπρέλας Δημήτριος               
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