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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  15/09-12-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 ( ΦΕΚ 136 τ.Α), 
συνήλθε σε  τακτική,  διά ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις εννέα  (09) του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2022, 
ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15.30 (αντί 14.00), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 189334/3378/2-12-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου 
του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Τρομπούκης 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. Θεσπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
       6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης. 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία   4.Φώτης Φώτιος 
5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 
10.Παπαχρήστου Βασίλειος 11.Παργανάς Σταύρος 12.Καλούδης Βασίλειος   13.Σπυρέλης Μιχαήλ  14.Γούσης Χρήστος 15.Γκούμας 
Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 16.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17.Σακαρέλης Δημήτριος 18.Ζάψας Γεώργιος 19..Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης) 20.Λέκκα Χριστίνα 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Νάνος Ευστάθιος 23.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 24.Δημητρίου Δημήτριος 25.Κιτσανού Μαργαρίτα 26.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)   
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  27.Πρέντζας Γεώργιος 28.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  29.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  30.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 31. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:32..Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :33.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 2. Ριζόπουλος Σπυρίδων και 3. Φραγκούλης Παύλος,  
τακτικά μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, 
Αργυρώ Παππά και Ανθούλα Κατηρτζίδη 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, 
θέμα: 
  

         Θέμα 3ο  
                                                                                             ======== 
 Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023 

 

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 Η98πείρου (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΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-

2022 (ΦΕΚ  3223/23-06-2022 τ.Β’) αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 189888/1660/2-12-2022 επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – 

Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 191924/3441/6-12-2022)  (συνημμένα 

με α/α:  67 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), όπως αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίασης από τον  αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Ιωάννου  

5. Τις τοποθετήσεις του κ. Περιφερειάρχη,  των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

             Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση:15/56/9-12-2022) 

Εγκρίνει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2023, ως κάτωθι:  

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΑ 

Μ.Μ.Ε 

1. Αναπαραγωγή υφιστάμενου προωθητικού υλικού σε διάφορες γλώσσες 

2. Ανασχεδιασμός και επιμέλεια περιεχομένου διαδικτυακής της τουριστικής ιστοσελίδας της τουριστικής προβολής της 

Περιφέρειας Ηπείρου epirusforallseasons.gr  

3. Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Epirus trail καθώς και ανανέωση domain name και φιλοξενίας 

της. 

4. Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση της εφαρμογής του Epirus Trail για android κινητά με 3 ακόμη γλώσσες και στοιχεία που 

αφορούν στα Ημερήσια Τμήματα  με παράλληλη επέκταση και για ios κινητά.   

5. Παραγωγή εντύπου ενημερωτικού φυλλαδίου και βίντεο προώθησης για το Epirus trail σε ελληνικά και 2 άλλες γλώσσες. 

6. Ειδικός Χάρτης για το Epirus trail. 

7. Παραγωγή 2 λαβάρων σήμανσης (beachflag) του Epirus trail με κοντάρι και βάση. 

8. Παραγωγή θεματικών τρίπτυχων τουριστικής προβολής 

9. Παραγωγή προωθητικού φακέλου εγγράφων  

10. Παραγωγή χάρτινης τσάντας χειροποίητης με κορδόνι 

11. Γενικός Χάρτης Ηπείρου 

12. Μετάφραση και παραγωγή Γενικού και ειδικού χάρτη Ηπείρου στα Γαλλικά 

13. Ειδικός Χάρτης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα 

14. Τουριστικός Οδηγός σε διάφορες γλώσσες 

15. Παραγωγή προωθητικού σάκου (rucksack)  

16. Παραγωγή: πάνινες σακούλες  

17. Παραγωγή Προωθητικού βίντεο διάρκεια 3-5 λεπτών (τουριστικής προβολής) 

18. Παραγωγή Προωθητικών  βίντεο προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου 

19. Παραγωγή γενικών ενημερωτικού φυλλαδίων 

20. Σχεδιασμός ηλεκτρονικού Bannerflash 

21. Παραγωγή αναδιπλωμένου λάβαρου σήμανσης (Roll-up banner), τουριστικής προβολής 

22. Παραγωγή διαφημιστικών αφισών 

23. Παραγωγή λάβαρου σήμανσης (beachflag) με κοντάρι και βάση 

24. Παραγωγή ανυποστήρικτου σταντ προώθησης (promoterdesk)  

25. Παραγωγή μπλοκ σημειώσεων με λογότυπο  

26. Παραγωγή στυλό με λογότυπο  

27. Παραγωγή ταυτοτήτων βαλίτσας με λογότυπο 

28. Παραγωγή γυαλιών εικονικής πραγματικότητας 

29. Παραγωγή αντικειμένων για την Πολιτιστική Διαδρομή 

30. Δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου για την Πολιτιστική Διαδρομή 
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31. Δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για μαθητές Λυκείου  και Ενήλικες για την Πολιτιστική Διαδρομή 

32. Επαγγελματική διαφημιστική φωτογράφιση  

33. Δημιουργία ψηφιακού εικαστικού υλικού για λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης 

34. Δημιουργία και μετάδοση μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα και ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας  

35. Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο Internet και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

36. Δημιουργία και εμφανίσεις καταχωρήσεων στον τύπο 

37. Παραγωγή Ψηφιακών Μέσων Αποθήκευσης Δεδομένων (USBsticks) 

38. Φάκελοι με τοπικά βότανα 

39. Επανεκτύπωση παλαιότερου τουριστικού φυλλαδίου που αφορά την προβολή των Βυζαντινών μνημείων της Π.Ε. Άρτας 

40. Επανεκτύπωση αντιτύπων του DVD προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας 

Ηπείρου και μεταγλώττιση του 3D ντοκιμαντέρ το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο DVD και αφορά τον μύθο του γεφυριού της 

Άρτας σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρώσικα). 

41. Δημιουργία γαστρονομικού οδηγού Περιφέρειας Ηπείρου και δημιουργία ταξιδιωτικού οδηγού Περιφέρειας Ηπείρου. 

42. Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος Ηπείρου. 

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   

Βασισμένοι στην ανάλυση του τουριστικού βαρόμετρου της νέας εποχής που διαμορφώνεται, λόγω πανδημίας, και στην επιλεκτική 

στόχευση κατηγοριών τουριστικού προϊόντος και δυνητικών επισκεπτών για το 2023 και 

με σκοπό τη διείσδυση σε περισσότερες και νέες αγορές αλλά και την διατήρηση των ήδη υπαρχουσών, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε 

τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις παρακάτω  εκθέσεις του 2023: 

 

 

1. Έκθεση VAKANTIEBEURS στην Ουτρέχτη το διάστημα  11-15 Ιανουαρίου 2023, σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

Την έκθεση επισκέπτονται περισσότεροι από 100.000 Ολλανδοί καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Ολλανδίας. 

Η Ολλανδική αγορά κατατάσσεται πέμπτη σε αφίξεις στην Ελλάδα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου μετρά αρκετές συμμετοχές στην συγκεκριμένη διοργάνωση και διεκδικεί με αξιώσεις μερίδιο της αγοράς 

προσελκύοντας επισκέπτες όλο το χρόνο από αυτή την σημαντική αγορά. 

 

2. Έκθεση CMT (Caravan-Motor-Touristik), στη Στουτγάρδη το διάστημα  14-22 Ιανουαρίου 2023. 

Η διεθνής έκθεση CMT 2023 αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού παγκοσμίως και λαμβάνει χώρα για 

54η φορά. Την προηγούμενη διοργάνωση επισκέφτηκαν περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες, σημειώνοντας ρεκόρ επισκεψιμότητας. 

Περίπου 2.161 εκθέτες από 96 χώρες και περισσότερες από 360 περιφέρειες και πόλεις είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους. Παρουσιάζοντας τα πάντα γύρω από τη διαμόρφωση του εναλλακτικού τουρισμού, τη διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου και τα ταξίδια αναψυχής, η CMT 2023 δίνει την ευκαιρία στους εκθέτες να προβληθούν στην πολύ ενδιαφέρουσα 

τουριστική αγορά της Νότιας Γερμανίας. Η συγκεκριμένη έκθεση δίνει σημαντική ευκαιρία προβολής της Ηπείρου, καθώς η περιοχή 

Baden-Württemberg, όπου θα πραγματοποιηθεί είναι μία από τις πιο δυνατές οικονομικά περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης, με 

αποτέλεσμα και οι επισκέπτες – καταναλωτές να αναζητούν προορισμούς νέους προορισμούς  μέσα στα όρια της Ελλάδας, η οποία 

χώρα μας αποτελεί για αυτούς  τον κατ’ εξοχήν προορισμό διακοπών και αναψυχής. 

Εφόσον συμμετέχουμε, θα είναι η πρώτη μας συμμετοχή στην έκθεση αυτή. 
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3. Έκθεση SALON DES VACANCES (πρώην BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL) στις Βρυξέλλες  το διάστημα 2-5  Φεβρουαρίου 2023, σε 

περίπτερο του ΕΟΤ. 

          Αποτελεί το πιο σημαντικό τουριστικό event του Βελγίου με μεγάλη συμμετοχή εκθετών και συνεκθετών και επαγγελματιών του 

τουρισμού και φυσικά πλήθους επισκεπτών. Για την Ήπειρο αποτελεί μια καλή τουριστική αγορά για προσέλκυση επισκεπτών για όλες 

τις μορφές τουρισμού, δεδομένου ότι  οι αφίξεις των Βέλγων ( και γενικά των  Κάτω Χωρών) στην Ήπειρο είναι 

αυξητικές τα τελευταία χρόνια.  

Επιπλέον, οι Βέλγοι βρίσκονται στην πρώτη θέση των τουριστών που ξοδεύουν  τα περισσότερα χρήματα ανά άτομο στις διακοπές τους. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου το 2022 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. 

 

4. Έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ. στο Τελ Αβίβ το διάστημα 14-15 Φεβρουαρίου 2023, σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

       Πρόκειται για τη μοναδική τουριστική έκθεση που πραγματοποιείται στο Ισραήλ – μια αγορά στόχος που τα τελευταία χρόνια 

καταδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ισραηλινών για την Ήπειρο – στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ανελλιπώς 

από το 2008. Ιδιαίτερα σημαντικοί σταθμοί είναι η απευθείας πτήσεις προς και από Πρέβεζα που ξεκίνησε πέρσι και η απευθείας πτήση 

Τελ Αβίβ –Ιωάννινα που πρόκειται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2023.  

 

5. Έκθεση F.RE.E. στο Μόναχο, το διάστημα  22-26  Φεβρουαρίου  2023. 

Η F.RE.E αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής της Ηπείρου και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων αφού παρουσιάζονται, στην 

Βαυαρική και ευρύτερα στη Γερμανική αγορά,  τα πάντα γύρω από τη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου και τα ταξίδια αναψυχής. Τα 

θέματα που προβάλλονται περιλαμβάνουν δραστηριότητες και διακοπές σε παραθαλάσσιο και ορεινό πεδίο, κάτι που ταιριάζει στην 

Ήπειρο, όπως πεζοπορία, wind surfing, ποδηλασία, αναρρίχηση, διακοπές και αναψυχή στη θάλασσα, θαλάσσια σπορ (καταδύσεις, 

ψάρεμα, κανό, κωπηλασία, δραστηριότητες για υγεία, ομορφιά, ευεξία, διακοπές με ιππασία κ.α.). 

 

6. Έκθεση HOLIDAY and SPA στη Σόφια το διάστημα 15-17 Φεβρουαρίου 2023. 

        Πρόκειται για την σημαντικότερη διεθνή τουριστική έκθεση της Βουλγαρίας, μιας αγοράς που ενδιαφέρει άμεσα την Ήπειρο και  

αποτελεί την ετήσια συνάντηση των τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών της Βουλγαρίας. Πρόσφατα,  μέσω του έργου 

«Δικτύωση και  Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» διοργανώθηκε στη Σόφια με επιτυχία, εκδήλωση παρουσίασης του 

προορισμού «Ήπειρος» και έγιναν Β2Β συναντήσεις εκπροσώπων των ξενοδόχων, επιμελητηρίων και επιχειρηματιών. 

 

7. Έκθεση I.F.T. στο Βελιγράδι το διάστημα  23-26 Φεβρουαρίου 2023, σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

         Η συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για περαιτέρω αύξηση επισκεπτών από την δυναμική αγορά της Σερβίας, η 

οποία καταλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό του ετησίου αριθμού επισκεπτών στην Ήπειρο, λόγω και της εύκολης οδικής πρόσβασης. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε για πρώτη το 2014 στην συγκεκριμένη έκθεση και συνεχίζει την προσπάθεια προσέλκυσης 

επισκεπτών στα παράλια, αλλά και σε ορεινούς προορισμούς, καθώς και στα σημαντικά μνημεία της ορθοδοξίας, δεδομένου ότι οι 

Σέρβοι είναι ομόθρησκος λαός. 

 

8. Έκθεση TTR (Romanian International Fair Romexpo 1) στο Βουκουρέστι, το διάστημα 23-26 Φεβρουαρίου 2023, σε περίπτερο 

του ΕΟΤ. 

Όπως και η Σερβική, η Ρουμανική αγορά ενδιαφέρει πολύ την Ήπειρο και η συμμετοχή εντάσσεται στα πλαίσια του σχεδιασμού για 

αύξηση επισκεπτών από τη Ρουμανία μέσω της Εγνατίας οδού που καθιστά εύκολη και γρήγορη την πρόσβαση στα παράλια και σε 

κάθε άλλο προορισμό της.   

Εφόσον συμμετέχουμε, θα ανανεώσουμε μετά από χρόνια την παρουσία  μας. 
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9. Έκθεση Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο  το διάστημα 7-9 Μαρτίου 2023. 

Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις διεθνώς και το 2023 επανέρχεται στις δια ζώσης 

διοργανώσεις μετά την της πανδημία του covid-19. Στην έκθεση αυτή θα συμμετέχουμε με δικό μας περίπτερο, μέσω του έργου 

«Δικτύωση και  Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». Στην μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού παγκοσμίως δίνεται πλέον 

βαρύτητα στις Β2Β συναντήσεις, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές. Για την Ήπειρο, η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική 

λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας από τη Γερμανία. 

 

10. Έκθεση FERIENMESSE WIEN στη Βιέννη το διάστημα 16-19 Μαρτίου  2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ. 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι, μετά την Ισπανία, ο δεύτερος αγαπημένος τουριστικός προορισμός για τους Αυστριακούς και ως εκ 

τούτου η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την προσέλκυση επισκεπτών. Πέρυσι η 

έκθεση, στην οποία ετοιμάζονταν να συμμετάσχει η Περιφέρεια μας, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. 

 

11. Έκθεση  Β.Μ.Τ. στη Νάπολη  το διάστημα 16-18 Μαρτίου του 2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ. 

        Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση BTM (Borsa Mediterranea del Turismo),στη Νάπολη της Ιταλίας αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία 

προβολής του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, όπως έχουν δείξει παλιότερες συμμετοχές της Περιφέρειας μας, για την προσέλκυση 

επισκεπτών, τόσο στα παράλια, όσο και σε άλλους προορισμούς. Εφόσον συμμετέχουμε, θα ανανεώσουμε μετά από χρόνια την 

παρουσία  μας. 

  

12. Έκθεση  I.T.T.F.W. στη Βαρσοβία  το διάστημα 16-18 Μαρτίου του 2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ. 

       Είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, με συμμετοχή από 58 χώρες από όλο τον κόσμο 

παρουσιάζοντας όλο το φάσμα του τουρισμού. 

Αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τους Πολωνούς επαγγελματίες του Τουρισμού αλλά και τους Πολωνούς τουρίστες, που επιθυμούν να  

σχεδιάσουν τις διακοπές τους για το ερχόμενο καλοκαίρι. Η Ήπειρος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη έκθεση, 

έχοντας ήδη παρουσία στην αγορά της Πολωνίας σε άλλες διοργανώσεις. 

 

13. Έκθεση Arabian Travel Market στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, το διάστημα 1-4 Μαΐου 2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ. 

Η Arabian Travel Market είναι η σημαντικότερη τουριστική έκθεση της Μέσης Ανατολής που κάθε χρόνο συγκεντρώνει επισκέπτες από 

τα ΗΑΕ, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, την Ινδία και άλλες περιοχές της Ασίας. Έντονο είναι το ενδιαφέρον από την αγορά 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής για τους ελληνικούς 

προορισμούς. 

Εφόσον συμμετέχουμε, θα είναι η πρώτη μας συμμετοχή στην έκθεση αυτή. 

 

14. Έκθεση Ταξίδι, στην Κύπρο τον Μάϊο του  2023. 

       Η Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ διοργανώνεται τα τελευταία 20 χρόνια από τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και την εταιρία 

DisplayArtPlc. Προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από όλες τις επαρχίες της Κύπρου Έχει καθιερωθεί ως ένας πολύ χρήσιμος 

θεσμός τον οποίο ο Κύπριος ταξιδιώτης αναμένει για να ενημερωθεί για όλα τα τουριστικά πακέτα που διατίθενται και να λάβει 

αποφάσεις για τα μελλοντικά του ταξίδια. Οι συμμετοχές της Περιφέρειας Ηπείρου είναι πολλές και πολλοί είναι κάθε χρόνο οι Κύπριοι 

που επισκέπτονται την Ήπειρο, αποτελώντας μια καλή τουριστική αγορά για την περιοχή μας. 

 

15. Εκθεσιακή δραστηριότητα «Πανηπειρωτική» στα Γιάννινα τον Μάιο  2023. 
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16. Έκθεση Γαστρονομικού Τουρισμού National Geographic Food Festival στο Λονδίνο τον  Ιούλιο 2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ.  

       Η Ήπειρος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη έκθεση, προωθώντας το τουριστικό προϊόν και την ιδιαίτερη 

γαστρονομία της σε μια μεγάλη αγορά-στόχο. Εφόσον συμμετέχουμε, θα ανανεώσουμε μετά από χρόνια την παρουσία  μας. 

 

17.  Έκθεση Tour Natur στο Ντίσελντορφ το διάστημα 25 Αύγουστου-3 Σεπτέμβριου του 2023. 

        Από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εκθέσεις για τον εναλλακτικό τουρισμό, η οποία πλέον συνδυάζεται με την μεγαλύτερη 

έκθεση στον κόσμο για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και τροχόσπιτα. Η  Περιφέρεια Ηπείρου μετρά αρκετές συμμετοχές και το 2021, στην 

πρώτη διοργάνωση μετά τις ακυρώσεις λόγω της πανδημίας, ήταν  ο μοναδικός ελληνικός φορέας που συμμετείχε με δικό της 

Περίπτερο στο οποίο φιλοξένησε εκπροσώπους δήμων και φορέων του τουρισμού, καθώς και επιχειρήσεις του κλάδου.   

 

18. Έκθεση IFTM στο  Παρίσι  το διάστημα  3-5 Οκτωβρίου  2023, σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

        Θα είναι η δεύτερη συμμετοχή της Ηπείρου, μετά την επιτυχημένη παρουσία της στην φετινή διοργάνωση (Σεπτέμβριος 2022). 

Δεδομένου ότι οι Γάλλοι ενδιαφέρονται για μορφές θεματικού τουρισμού, τις οποίες η περιοχή μας μπορεί να προσφέρει, η συμμετοχή 

μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Στην πρώτη συμμετοχή προβλήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ηπείρου, ο τέλειος 

συνδυασμός ορεινού και θαλάσσιου τουρισμού, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το περιβάλλον, η γαστρονομία, τα μνημεία, οι 

αρχαιολογικοί χώροι και η πολιτιστική κληρονομιά. Θεωρείται η μεγαλύτερη έκθεση που διοργανώνεται για τον τουρισμό στην Ιταλία. 

 

19. Έκθεση ΤΤG Travel Experience στο Ρίμινι της Ιταλίας, 11-13  Οκτωβρίου 2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ. 

Θεωρείται η μεγαλύτερη έκθεση που διοργανώνεται για τον τουρισμό στην Ιταλία. Εφόσον συμμετέχουμε, θα ανανεώσουμε μετά από 

χρόνια την παρουσία  μας. 

 

20. Έκθεση QUALITY TRAVEL FAIR στην Κοπεγχάγη, το διάστημα 21-23 Οκτωβρίου 2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ. 

Σημαντική διεθνής τουριστική έκθεση για προβολή της Ηπείρου στην Δανία και στην αγορά της Σκανδιναβίας. 

 

21. Έκθεση W.T.M. στο Λονδίνο το διάστημα 6-8  Νοεμβρίου 2023, σε περίπτερο του ΕΟΤ. 

       Από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις είναι η World Travel Market του Λονδίνου και στην 

πρόσφατη παρουσία της (Νοέμβριος 2022, στο πλαίσιο του Έργου: «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ως 

συνεκθέτης του ΕΟΤ) η Περιφέρεια παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ηπείρου δίνοντας  έμφαση στον συνδυασμό ορεινού 

και θαλάσσιου τουρισμού, το φυσικό περιβάλλον, την γαστρονομία, τους αρχαιολογικούς χώρους και το πλήθος εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού που διαθέτει.  

 

22. Έκθεση Philoxenia στη Θεσσαλονίκη  τον Νοέμβριο του  2023. 

Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη τουριστική έκθεση της χώρας μας στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ανελλιπώς επί σειρά 

ετών προβάλλοντας το τουριστικό προϊόν στους χιλιάδες επισκέπτες και τουριστικούς πράκτορες. 

 

23. Έκθεση Hermes στο New Jersey των ΗΠΑ,  Νοέμβριος του  2023. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετείχαν για πρώτη φορά στην 31η Hermes Expo που 

πραγματοποιήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ το Νοέμβριο του 2022. Η συγκεκριμένη έκθεση λειτούργησε ως «βατήρας» για τις 

ηπειρωτικές επιχειρήσεις του κλάδου των προϊόντων και του τουρισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων οικονομικών «δεσμών» 

στην Αμερικανική αγορά 

24. Έκθεση Athens International Tourism Expo, στην Αττική το Νοέμβριο του 2023 

25. Εκδηλώσεις στην Αθήνα. 

26. Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη. 
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27. Εκδήλωση στην Πάτρα. 

28. Εκδήλωση στην Καβάλα 

29. Εκδήλωση στο Ηράκλειο. 

30. Εκδήλωση στην Κωστάντζα 

31. Εκδήλωση στα Τίρανα. 

32. Εκδήλωση στα Σκόπια. 

33. Εκδήλωση στη Σόφια. 

34. Εκδήλωση στην Στοκχόλμη. 

35. Εκδήλωση στη Ρώμη. 

36. Εκδήλωση στην Κίνα.  

37. Εκδήλωση στη Σιγκαπούρη. 

38. Εκδήλωση στο Τελ Αβίβ. 

39. Εκδήλωση στη Βαρσοβία. 

40. Εκδήλωση στο Παρίσι 

41. Εκδήλωση στην Ολλανδία 

42. Συμμετοχή στην 6η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών την  Άνοιξη ή Φθινόπωρο 2023. 

43. Διοργάνωση διάσχισης  EPIRUS TRAIL Άνοιξη ή  Φθινόπωρο 2023. 

44. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στη Σουηδία, 27-28 Απριλίου 2023. 

45. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στις, Η.Π.Α., 14 -15 Νοεμβρίου 2023. 

 

Σημειώνουμε ότι, λόγω της πανδημίας, οι ημερομηνίες αλλά και η φύση των εκθέσεων και εκδηλώσεων (φυσική παρουσία ή virtual) 

μπορεί να μεταβληθούν. 

Για όλες τις εκθέσεις και εκδηλώσεις επιδίωξη είναι να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επαγγελματίες ή φορείς, οι οποίοι θα 

φιλοξενηθούν στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Επίσης, προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος της τουριστικής προβολής για το 2023, κρίνουμε σκόπιμο 

να αναφέρουμε και ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί η Περιφέρεια Ηπείρου, για τις οποίες δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

του Ε.Ο.Τ.: 

1. Φιλοξενία Ελλήνων και ξένων tour operators με σκοπό να γνωρίσουν την περιοχή και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. 

2. Φιλοξενία Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων και διαμορφωτών γνώμης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς, 

τηλεοπτικούς σταθμούς και περιοδικά με περιεχόμενο τον τουρισμό, τα σπορ, την φυσική ζωή καθώς και άλλα εξειδικευμένα 

περιοδικά (π.χ. αρχαιολογίας- ιστορίας). 

3. Οργάνωση ή συνδιοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, χορωδιακών και χορευτικών 

φεστιβάλ, αθλητικών οργανώσεων (τουρνουά ποδοσφαίρου,  σχολικούς αγώνες, μπάσκετ, βόλεϊ,  κλπ) μουσικών 

εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και  διαφόρων άλλων που προάγουν το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας και 

βοηθούν στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

4. Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, με ημερίδες, σεμινάρια, ή άλλες ειδικές 

εκδηλώσεις και βραβεύσεις των διακριθέντων επιχειρήσεων. 

5. Οργάνωση  εκθέσεων  σε ανοιχτούς χώρους για την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων και την 

προώθηση της γαστρονομίας και των παραδοσιακών προϊόντων της Ηπείρου, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους 

επιχειρηματίες, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 

6. Διαφημιστική καμπάνια cook along: προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, μέσω εκδήλωσης γευσιγνωσίας 

(μαγειρεύουμε μαζί) και διοργάνωσης συναντήσεων. 

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3498/2006 και του άρθρου 46 του Ν.4274/2014 θα σταλεί για τελική έγκριση στον 

Ε.Ο.Τ. 
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Σημειώνεται ότι:  

1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά επί της αρχής για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, επειδή είναι 
σημαντικό για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν και ιδίως για τις μικρές-ατομικές, αλλά και εν γένει για την εξωστρέφεια της 
Περιφέρειας, με τις εξής παρατηρήσεις: 

• Να γίνεται διαχωρισμός των εκθέσεων, που αφορούν την τουριστική προβολή, από εκείνες που αφορούν τον 
πρωτογενή τομέα 

• Να γίνεται μέτρηση της αποτελεσματικότητας της κάθε συμμετοχής της Περιφέρειας, έτσι ώστε να οδηγούμαστε και 
σε ασφαλή συμπεράσματα για την επιλογή των συμμετοχών που η Περιφέρεια θα πρέπει να έχει  

• Το κόστος της κάθε συμμετοχής να είναι ανάλογο των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσμενή σχόλια 
εις βάρος της Περιφερειακής Αρχής 

• Να γίνεται η προσήκουσα  επιλογή των προσώπων που συμμετέχουν σε κάθε έκθεση και να δίνεται η δυνατότητα να 
συμμετέχουν και μέλη από όλες τις παρατάξεις του Π.Σ., καθόσον όλοι μπορούν να συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη 
συμμετοχή. 

 
2) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε θετικά στην παραπάνω απόφαση, με την παρατήρηση και τα σχόλια που έχουν να 

κάνουν με το να γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα των συμμετοχών στο Π.Σ.  
Επίσης,  τονίστηκε ιδιαίτερα, η ανάγκη να συνδεθούν τα αγροτικά προϊόντα με τον τουρισμό.  
 

3)  Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε θετικά για το εν λόγω πρόγραμμα, αλλά αυτό θέλουν να είναι 
μετρήσιμο και με πιο διαφανείς όρους. 
Πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα μπορούν να προσμετρηθούν και με βάση αυτά να επιλέγονται οι εκθέσεις που η Περιφέρεια 
θα συμμετέχει. Και ακόμη -ακόμη αυτό που θα είχε σημασία θα ήταν, η Ήπειρος στο σύνολό της να γίνει πόλος έλξης για 
εκθέσεις . 

 
 
Μειοψηφεί:  

1) Η παράταξη  «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  η οποία τόνισε ότι από αυτή την αύξηση της τουριστικής κίνησης δεν 
ωφελούνται οι εργαζόμενοι , ούτε ως προς την αύξηση των απολαβών τους, αλλά ούτε και ως προς τον χρόνο της 
απασχόλησής τους. 
Ακόμη, δε γίνεται και καμιά μεγάλη διαφορά στο Α.Ε.Π. της χώρας, από τη στιγμή που η περιοχή ελάχιστα συμμετέχει στο 
συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας.  
Οι εκθέσεις επιπλέον, δεν αφορούν τον μικρό επιχειρηματία του κλάδου.  
Ενώ πληρώνει το σύνολο του λαού, τελικά ωφελούνται συγκεκριμένοι μεγάλοι επιχειρηματίες  
 

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

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 

      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος  
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