
 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ. 8/25-7-2018    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.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  
είκοςι πζντε (25) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 97590/3114/17-7-2018 
(Ορκι Επανάλθψθ) Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      3. Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 6.Λάμπρου 
Αλκιβιάδθσ 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.Πότςθσ Οδυςςεφσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα) 
12.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 13.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 14.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 
23.Ντάλλασ Ιωάννθσ 24.Κωνισ Δθμιτριοσ 25.Ζάψασ Γεϊργιοσ 26.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 27.Ζάκασ Γεϊργιοσ 28.Τςουμάνθ Όλγα 
(Όλυ) 29.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 30.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 31.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ 
34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1. Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ.  
2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 4.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ)  7.Μποφμπα Βαςιλικι 8.Μπαςιοφκασ 
Κωνςταντίνοσ 9.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

 
Θζμα 3 

ο 

======= 

Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ζτουσ 2018 

 
 

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. οικ. 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 αρικμ. 12/56/15-12-2017 απόφαςι του περί ζγκριςθσ του προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου ζτουσ 2018 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ7Λ9-Χ03) 

5. Σθν με αρικμ. πρωτ.  οικ. 83009/938/21-6-2018 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ –Απαςχόλθςθσ – Εμπορίου & Σουριςμοφ, 

όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 83527/2745/22-6-2018) (ςυνθμμζνα με α/α:  37 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) και  ςτθν οποία διαλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωκι: 

ΑΔΑ: 659Η7Λ9-ΨΨ8



ασ παρακαλοφμε να εγκρίνετε τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ τθσ  τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για το 2018, το 
οποίο εγκρίκθκε με τθν με αρικ.12/56/15-12-2017 απόφαςι ςασ και να εντάξετε τθ δράςθ: 

υμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ςτθν ζκκεςθ GRAND TOURIST EXPO που διοργανϊνεται ςτα Ιωάννινα το διάςτθμα 25-28/10/2018. Θ 

ζκκεςθ διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία και υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Σουριςμοφ, του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ των 

Διμων Ιωαννιτϊν, Δωδϊνθσ και Ηίτςασ, του Ελλθνορωςικοφ Επιμελθτθρίου, του ΕΟΣ και τθσ Ζνωςθσ Ξενοδόχων Ιωαννίνων και αποτελεί  κίνθτρο 

για όλουσ τουσ επιχειρθματίεσ του κλάδου να αναδείξουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτισ ελλθνικζσ και διεκνείσ αγορζσ. τόχοσ τθσ φετινισ διοργάνωςθσ 

είναι θ προϊκθςθ του ελλθνικοφ τουριςμοφ και θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και του μορφολογικοφ κάλλουσ τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ, κακϊσ και θ προβολι των εγχϊριων ποιοτικϊν προϊόντων και των  τοπικϊν επιχειριςεων όπωσ επίςθσ των πλεονεκτθμάτων όλων 

των νομϊν με γνϊμονα αυτοί να γίνουν ελκυςτικοί ςε ελλθνικό αλλά και διεκνζσ επίπεδο. Σο γεγονόσ ότι θ Ρωςία αποτελεί τθν Σιμϊμενθ Χϊρα 

προςδίδει ακόμα μεγαλφτερο κφροσ ςτθν προςπάκεια αυτι, ενϊ ςυγχρόνωσ ςυμβάλει ςτο ξεκίνθμα μιασ νζασ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 

Ρωςίασ, με ςτόχο τθν ανάδειξθ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε διεκνζσ επίπεδο. το πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ κα πραγματοποιθκοφν και διάφορα 

γεγονότα όπωσ θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ γαςτρονομίασ, B2B Meetings και ξεναγιςεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μουςεία. 

Θ τροποποίθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3498/2006 και του άρκρου 46 του Ν.4274/2014 κα ςταλεί για τελικι ζγκριςθ ςτον 

Ε.Ο.Σ.»  

6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

7. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

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

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 8/37/25-7-2018) 

φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ τθσ Τπθρεςίασ, εγκρίνει τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ 

τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το ζτοσ  2018,  όπωσ εγκρίκθκε με τθν αρικμ. 12/56/15-12-2017 απόφαςι του, με 

τθν ζνταξθ ςε αυτό και τθσ κάτωκι δράςθσ, ιτοι: 

 υμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν ζκκεςθ GRAND TOURIST EXPO, που διοργανϊνεται ςτα Ιωάννινα το διάςτθμα 25-

28/10/2018. 

 

 
θμειϊνεται ότι οι παρατάξεισ  «ΗΠΕΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», «υμμαχία ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ » ψιφιςαν κετικά 

ζχοντασ κάνει τισ κάτωκι παρατθριςεισ : 

Α)  Η  παράταξθ «ΗΠΕΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», τόνιςε τθν εποικοδομθτικι ςτάςθ τθσ, υπερψθφίηοντασ τθν πρόταςθ τθσ τουριςτικισ προβολισ 

και ζχοντασ κάνει ςθμαντικζσ  προτάςεισ, οι οποίεσ ζχουν λθφκεί υπόψθ από τθν Περιφερειακι Αρχι, που ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ του 

ςχεδιαςμοφ. 

Με τθ ςτάςθ τουσ πάντα προςπακοφν να βοθκιςουν, ζςτω και με τθν κριτικι τουσ διάκεςθ, αποβλζποντασ ςτο καλφτερο πρόγραμμα 

τουριςτικισ προβολισ. 

Β) Η παράταξθ  «υμμαχία ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», τόνιςε ιδιαίτερα, τθν ανάγκθ να γίνεται το καλφτερο για τθν τουριςτικι προβολι του τόπου, 

αλλά να λαμβάνεται υπόψθ και ο εςωτερικόσ τουριςμόσ, ο οποίοσ τείνει να εξανεμιςκεί τα τελευταία χρόνια. Και επιπλζον οι 

τουριςτικζσ μονάδεσ να αξιοποιοφν ςωςτά το πρόγραμμα τθσ προβολισ που τουσ προςφζρει θ Περιφζρεια, να κρατοφν τισ τιμζσ ςε 

λογικά επίπεδα και όχι να το εκμεταλλεφονται και από τθν άλλθ πλευρά να αυξάνουν τισ τιμζσ και να μθν τθροφν το μζτρο. 

Ζκαναν και μια ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςθ για τα κοπάδια των βοοειδϊν που λυμαίνονται    ςτο μόλικα και τθ Δρακόλιμνθ,  να γίνεται 

αυτό με τθν απαραίτθτθ προςοχι, για να μθν αποβαίνει ςε βάροσ τθσ εικόνασ που δίνεται προσ τα ζξω για τθν περιοχι. 

Κατζλθξαν, επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ να πλθρϊνει θ Περιφζρεια για τθν τουριςτικι προβολι, αλλά να υπάρχει και το ανάλογο 

αποτζλεςμα για τθν περιοχι και τουσ πολίτεσ. 

Γ) Η παράταξθ  «Ελλθνικι Αυγι για τθν Ήπειρο»,  ψιφιςε κετικά, μιασ και πρόκειται για τθν ανάδειξθ και προβολι τθσ περιοχισ, αλλά, 

με τθν ευκαιρία, τόνιςαν ζντονα ότι για εκείνουσ φλζγον κζμα είναι και θ μθ πϊλθςθ του Αεροδρομίου των Ιωαννίνων, κάτι που 

φοβοφνται ότι κάποια ςτιγμι και αυτό κα ςυμβεί. 

 

 
 
 

« ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ζτουσ 2018 

ΑΔΑ: 659Η7Λ9-ΨΨ8



 
Μειοψθφοφν: 

1. Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ», θ οποία καταψιφιςε για μια ακόμθ φορά το πρόγραμμα, διαφωνϊντασ με τθν αντιλαϊκι πολιτικι, 

που και ςτον τουριςμό ζχει τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που όλοι βιϊνουμε.  

Εκείνοι ζχουν εκφραςκεί επανειλθμμζνα ότι θ διαφορά τουσ ξεκινάει από το πωσ χαρακτθρίηουν τον τουριςμό. Εκείνοι τον κεωροφν 

κοινωνικό αγακό και όχι τουριςτικό προϊόν, όπωσ το αντιμετωπίηει θ Περιφερειακι Αρχι και θ ειςιγθςθ και ςτο παρόν πρόγραμμα. 

Εκείνοι κα ςυμφωνοφςαν  με το πρόγραμμα τουριςτικισ προβολισ, εάν αυτό αφοροφςε, κατά κφριο λόγο, τουσ Ζλλθνεσ και τισ διακοπζσ 

τουσ. 

2. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», καταψιφιςε  το πρόγραμμα επιςθμαίνοντασ ότι δεν μπορεί ςε κάκε 

ςυνεδρίαςθ να υπάρχει κζμα ενίςχυςθσ του προγράμματοσ Σουριςτικισ Προβολισ. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μόνο 

από τον τουριςμό. Θα πρζπει να υπάρξει ενίςχυςθ και των άλλων τομζων ανάπτυξθσ και ειδικά του Πρωτογενοφσ Σομζα. 

Και ακόμθ, οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει  και από μόνεσ τουσ να διακζτουν πόρουσ για τθν προβολι τουσ. 

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

 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                     
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
Η Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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