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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 5/ 11-3-2022 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 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 10 της δημοσιευμένης
στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και της υπ΄ αριθμ. 642/2021
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις έντεκα (11) του μηνός Μαρτίου του
έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 (και μετά από αλλαγή της ώρας συνεδρίασης), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33091 /
525/4-3-2022 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. Θεσαπρωτίας
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)
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.Μητροκώστα
Παναγιώτα (Γιούλα) 11Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Παργανάς Σταύρος 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ 15.Γούσης Χρήστος
16.Γκούμας Αχιλλέας
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 17.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18.Σακαρέλης Δημήτριος 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος
(Άρης) 21.Κορωναίος Θεόδωρος
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Νάνος Ευστάθιος 23.Ριζόπουλος Σπυρίδων
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 24.Δημητρίου Δημήτριος 25.Κιτσανού Μαργαρίτα 26.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 27.Φραγκούλης Παύλος
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 28.Πρέντζας Γεώργιος 29.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 30.Κωτσαντής Κωνσταντίνος
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 31.Γαλατάς Ζώης Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:.33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε η κα Λέκκα Χριστίνα και ο κ. Παππάς Δημήτριος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και
νόμιμα κλήθηκαν
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και
Αργυρώ Παππά
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 4ο
========
Έγκριση υποβολής αίτησης της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, για
χαρακτηρισμό της Ηπείρου ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
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΄) 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. 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 με αριθμ. πρωτ. 25776/40/22-2-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, κου Ιωάννου, όπως κατατέθηκε
στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 27472/421/24-2-2022) (συνημμένα με α/α: 11 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ.
στα θέματα του Π.Σ.),, στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι, ήτοι:
« ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αίτησης της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Τουρισμού, για χαρακτηρισμό της Ηπείρου ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Έχοντας υπόψη:
•

Το Ν. 4875/2021 «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και
Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»,
ο οποίος προβλέπει το χαρακτηρισμό περιοχών ως Πρότυπους τουριστικούς προορισμούς ολοκληρωμένης διαχείρισης

•

Το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Ν. 4875/2021, το οποίο αναφέρει ότι «οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας
και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασίζεται, ιδίως, σε κριτήρια, όπως τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, το
φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, ο βαθμός επάρκειας
και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές, η
αρτιότητα του οδικού δικτύου, η γειτνίαση με λιμένες και αεροδρόμια, ο λόγος της συνολικής δυναμικότητας του
προορισμού σε κλίνες προς τον μόνιμο πληθυσμό στα γεωγραφικά όρια του προορισμού, η μέση ετήσια πληρότητα
των τουριστικών καταλυμάτων του προορισμού, καθώς και το εύρος της τουριστικής περιόδου»

•

Το άρθρο 2, παράγραφος 2 του Ν. 4875/2021, το οποίο αναφέρει ότι «για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως
Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) καταθέτει αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού»
Εισήγηση

Εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής αίτησης της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Τουρισμού, για χαρακτηρισμό της Ηπείρου ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς η
Περιφέρεια Ηπείρου ενιαία διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά προκειμένου να χαρακτηριστεί ως Πρότυπος Τουριστικός
Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του νόμου.
Η περιοχή, ο προορισμός «Ήπειρος», χαρακτηρίζεται από έναν συγκερασμό πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικής
κληρονομιάς βαρύνουσας αξίας, γεγονός που την ανάγει σε προορισμό εμπειρίας τεσσάρων εποχών. Το τοπίο της Ηπείρου
συντίθεται από έναν ιδιαίτερο, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, γεωγραφικό και ιστορικό χώρο. Τα αμέτρητα μνημεία
πολιτισμικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με τα άφθονα τοπία φυσικού κάλλους που προσφέρει η περιοχή, την καθιστούν
κατάλληλη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων πολλών μορφών τουρισμού. Πέραν από το διαδεδομένο μοντέλο του τρίπτυχου
ήλιος- θάλασσα- άμμος, ο προορισμός «Ήπειρος» προσφέρεται και για διάφορες ειδικές μορφές τουρισμού όπως για
παράδειγμα: φυσιολατρικό ή περιπατητικό, γεωτουρισμό, υπαίθριων ορεινών και υδάτινων δραστηριοτήτων, ιαματικό
/θεραπευτικό / ιατρικό, θρησκευτικό, συνεδριακό, city-break, πολιτιστικό, γαστρονομικό κ.α. Επιπλέον, το οδικό δίκτυο, οι
λιμένες και τα αεροδρόμια στην περιοχή, το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, η
συνολική δυναμικότητα των τουριστικών καταλυμάτων, η μέση ετήσια πληρότητα και το εύρος της τουριστικής περιόδου
συνηγορούν στον χαρακτηρισμό της Ηπείρου ως Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.»
5.

Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

6.

Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 5/13/11-3-2022 )
Εγκρίνει την υποβολή αίτησης της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, για
χαρακτηρισμό της Ηπείρου ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση (υπό στοιχ. 4)

Σημειώνεται ότι:
1.

Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά, με την ένστασή της και την επιφύλαξη που έχουν διατυπώσει για τη
μετατροπή της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κάτι που το είχαν εκφράσει και όταν έγινε η
σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και το κατέθεσαν αυτό έχοντας υπόψη ότι και η προσφυγή που έχει γίνει γι’
αυτό το ζήτημα έγινε αποδεκτή.

2.

Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε θετικά, συμφωνώντας με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ηπείρου ,
θεωρώντας την μία από τις «βαριές βιομηχανίες » της περιοχής, έχοντας όμως διαφωνίες για το Νομοσχέδιο που προβλέπει τη
δημιουργία των νέων Οργανισμών Διαχείρισης και προώθησης προορισμού.
Ωστόσο, αυτό το ξεπερνούν και δήλωσαν παρόντες για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή τους, έτσι ώστε να γίνουν όλα με
το σωστό τρόπο.

1.

2.

Μειοψηφούν:
Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!», η οποία καταψήφισε το θέμα επειδή έχουν άρει την εμπιστοσύνη
τους στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, όσον αφορά τα ζητήματα του Τουρισμού.
Επίσης, δεν συμφωνούν με τον Νόμο του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν θεωρούν ότι τα πράγματα στο ζήτημα του Τουρισμού
εξελίσσονται σωστά. Υπάρχει μια προβληματική κατάσταση και παρατηρείται να έρχονται συνεχώς προτάσεις στην Οικονομική
Επιτροπή, χωρίς καν να υπάρχει το «δια ταύτα»
Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία δήλωσε «παρών», τονίζοντας ότι για μία φορά ακόμη η Περιφέρεια
υποτιμά το Περιφερειακό Συμβούλιο, φέροντας μια εισήγηση απαράδεκτη, καθόσον αποτελεί μια απλή αντιγραφή του Νόμου.
Η συγκεκριμένη προσπάθεια του πρότυπου Τουριστικού Προορισμού δεν αφορά ούτε τους μικρούς επαγγελματίες, ούτε την
προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικώς δεν αφορά τον λαό της Ηπείρου.
Ολόκληρη η προσπάθεια αφορά τους μεγάλους ξενοδόχους και επιχειρηματίες και η όλη συζήτηση οδηγεί σε έναν απόλυτο
αποπροσανατολισμό.

3.

Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε την απόφαση, έχοντας δηλώσει ότι: το σχέδιο
αφορά 320 εκατομμύρια. Η εκμετάλλευση της φυσικής ομορφιάς της Περιφέρειας για την προσέλκυση επενδύσεων είναι ένας
απ’ τους κύριους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους. Προκύπτει εύλογα το ερώτημα, τουριστική ανάπτυξη για ποιον, με ποιο
σκοπό και σε ποια κατεύθυνση.
Σε τελική ανάλυση, το ερώτημα που τίθεται, είναι, τι είναι Τουρισμός και πώς το αντιμετωπίζουμε; Ενισχύεται ο ρόλος των tour
operators, η διασύνδεσή τους με τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους. Επιδεινώνεται η θέση των μικρών οικογενειακού
χαρακτήρα επιχειρήσεων, αλλά και των αυτοαπασχολούμενων.
Δηλαδή, μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις των υποδομών σε λιμάνια, μαρίνες και αεροδρόμιο για την εκποίηση της δημόσιας
ακίνητης περιουσίας σε επιχειρηματικούς ομίλους. Όλα, ο ήλιος, η θάλασσα, το περιβάλλον, έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Πάνω από 60% του ελληνικού
λαού πριν την κρίση δεν έκανε ούτε μια βδομάδα διακοπές, κι αυτό σήμερα έχει πάρει καθολική μορφή. Όσο για τα ΑΜΕΑ;
Εκτοπίζονται.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
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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