
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o/10-01-2020 

Στα  Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις δέκα(10) Ιανουαρίου του έτους 2020, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού 

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή  συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 13/50/03-10-

2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, αποτελούμενη από τα 

κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους: 

 

 Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία  Γκούμας Αχιλλέας 

2. Γοργόλης Βασίλειος  Δηλαβέρη Ρεγγίνα  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα  (Γιώτα)  Καλούδης Βασίλειος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης)  Πατήλας Κωνσταντίνος  

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης  Σιαράβας Κωνσταντίνος  

6. Βαρέλης Δημήτριος  Παπαχρήστου Βασίλειος 

7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα  Κατέρης Ιωάννης 

8. Φώτης Φώτιος  Ψαθάς Βασίλειος  

9. Κορωναίος Θεόδωρος Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)  

10. Λέκκα Χριστίνα Τρομπούκης Δημήτριος  

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  

12. Δημητρίου Δημήτριος Φραγκούλης Παύλος  

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα  Κωτσαντής Κωνσταντίνος  

14.  Ζήκος Νικόλαος   

 

Με τη με αρ.πρωτ. οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Ηπείρου η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης  για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, κα. Μπραΐμη Σταυρούλα του Δημητρίου. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 

2383/66/09-01-2020 πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Β. Τα μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος 

2. Γοργόλης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακή Σύμβουλος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

8. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων,Περιφερειακός Σύμβουλος 

12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα,Περιφερειακή Σύμβουλος 

13. Ζήκος Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Μαντζίλα 

και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν με την αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

Επικύρωση αποφάσεων 7ου Πρακτικού του έτους 2019 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το A’ εξάμηνο του 2020. 

 
 

Κατά την  έναρξη της συνεδρίασης και  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 

επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 10-12-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος  

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 

7. Βαρέλης Δημήτριος 

8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

9. Φώτης Φώτιος 

10. Κορωναίος Θεόδωρος 

11. Λέκκα Χριστίνα  
12. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 

14. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 1/10-01-2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις δέκα (10) 

Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

2383/66/09-01-2020 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη:Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Γοργόλης Βασίλειος, Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος, 

Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος Σπυρίδων,Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνακαι Ζήκος 

ΝικόλαοςΠεριφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1
ο 

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το A’ εξάμηνο του 2020. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 200375/1447/16-12-2019 εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6.  Την τοποθέτηση της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» όπου αναφέρεται: «Το γεγονός ότι 

συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πέρασε το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής (ανεξαρτήτως 

της ψήφου των παρατάξεων) δεν σημαίνει ότι συμφωνήσαμε για το σύνολο των δράσεων, αφού ΔΕΝ 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο κοστολογημένο πρόγραμμα ούτε έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία προηγούμενων 

ετών.Καλούμαστε να αποφασίσουμε για δεκαπέντε τουριστικές εκθέσεις και άλλες τόσες εκδηλώσεις ανά 

τον κόσμο, καθώς και για άλλες 15 θεματικές εκθέσεις & φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδος, κατά το 

τρέχον εξάμηνο.Χρειαζόμαστε συγκριτικά στοιχεία συμμετοχής &κόστους, τουλάχιστον, του 
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προγράμματος για το αντίστοιχο εξάμηνο ή και ολόκληρου του έτους 2019. Όπωςκαι ενημέρωση για 

αντίστοιχα προγράμματα των Δήμων της Ηπείρου που υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη, για τον καλύτερο 

συντονισμό και προβολή αλλά και για την αποφυγή επικαλύψεων. Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να 

γνωρίζουμε ανάλογους σχεδιασμούς άλλων Περιφερειών με αντίστοιχα χαρακτηριστικά της δικής μας. 

Δεν είμαστε Υπουργείο Εξωτερικών να κάνουμε τουριστική διπλωματία!Οι συμμετοχές μας ξεκινούν από 

την Ελλάδα και φτάνουν τους (28) προορισμός στο εξάμηνο, σε: Σιγκαπούρη, Ντουμπάϊ, Δουβλίνο, 

Ουτρέχτη, Κοπεγχάγη, Χέρινγκ, Νυρεμβέργη, Αμβούργο, Μόναχο, Ντίσελντορφ (χ3), Βερολίνο, Βιέννη, 

Βαρσοβία, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Σόφια, Σκόπια, Τίρανα,  Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Μιλάνο, 

Κωνσταντινούπολη, Κύπρο, Τελαβίβ, Μόσχα, Πεκίνο & Νέα Υόρκη.Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε, σε απόφαση πακέτο και συμμετοχή σε (30) διεθνείς κυρίως εκθέσεις, για πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας εξαμήνου που δεν είναι κοστολογημένο, χωρίς σχέδιο, στόχο και 

προτεραιότητες.Εάν είναι αναγκαίο να διευκολύνουμε, λόγω τρεχουσών ημερομηνιών, αντιπροτείνουμε 

να συμφωνήσουμε σε απόφαση της Επιτροπής για το πρώτο δίμηνο και να ακολουθήσει κανονική 

συνεδρίαση με κοστολογημένο το ετήσιο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και με διαθέσιμα συγκριτικά 

στοιχεία προηγούμενων ετών, αλλά και δείκτες απόδοσης – αποτελεσματικότητας του προγράμματος». 

7.  Την τοποθέτηση της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε το 

πρόγραμμα, για το οποίο η Περιφερειακή Αρχή , σε αντίθεση με τις άλλες δραστηριότητες που είναι 

πετσοκομμένες, διαθέτει πλουσιοπάροχη ενίσχυση, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της παράταξης,  ο 

οποίος επί του θέματος κατέθεσε τα κάτωθι: 

• «Το πρόγραμμα που φέρνει η περιφερειακή αρχή για ψήφιση μοιάζει με την δραστηριότητα μιας 
εταιρείας τύπου Thomas Cook.Κατά μέσο όρο συμμετοχή σε τέσσερεις εκθέσεις!! Το μήνα, φυλλάδια, 

εκδόσεις, χάρτες κλπ 

Σε μια εποχή που οι διάφορες δραστηριότητες της περιφέρειας είναι «πετσοκομμένες» η δράση για 

την ενίσχυση του τουριστικού κεφαλαίου στην περιοχή είναι διογκωμένη και πλουσιοπάροχη.  

Διότι περί αυτού πρόκειται,Η περιφερειακή αρχή έχει  πάρει υπό την προστασία της τα συμφέροντα 

του τουριστικού κεφαλαίου στην περιοχή μας και με το δημόσιο χρήμα τα υποστηρίζει 

• Στο επιχείρημα που ψελλίζει η περιφερειακή αρχή ότι τάχα με την υποστήριξη αυτή βοηθιούνται και 
άλλοι τομείς της οικονομίας όπως οι εργαζόμενοι η απασχόλησή τους και η αγροτοκτηνοτροφία, 

έρχεται η πραγματικότητα να το πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Τα τελευταία χρόνια παρά την 

διόγκωση των τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας, παρά την παχυλή υποστήριξη από την 

περιφερειακή αρχή όχι μόνο δεν έχουμε βελτίωση στον οικονομικό τομέα της αγροτοκτηνοτροφίας 

αλλά αντίθετα καθημερινή μείωση αυτών που ασχολούνται με την αγροδιατροφή. Και όσοι 

παραμένουν και ασχολούνται βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται. Αν μιλήσουμε δε για την 

κτηνοτροφία τότε η κατάσταση έχει πάει από το κακό στο χειρότερο. Όσο για τους εργαζόμενους στον 

κλάδο, βιώνουν την απλήρωτη εργασία, τα απάνθρωπα ωράρια, τους μισθούς πείνας, τη λεγόμενη 

«μαθητεία» που προμηθεύει τσάμπα εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω 

κεφαλαιώδη θέματα για την περιοχή μας, την ανάπτυξή της και που αφορούν την τύχη της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της Ηπείρου δεν έχουν θέση ούτε στο πρόγραμμα 

τουριστικής ανάπτυξης ούτε σε κανένα άλλο πρόγραμμα της περιφερειακής αρχής. 

• Ακόμη και στο οικονομικό σύστημα που υπηρετείτε, τέτοια μονόπλευρη και ισοπεδωτική στήριξη προς 

τους επιχειρηματίες «βγάζει μάτι». Αλήθεια δεν είναι «τουριστική προβολή» όπως το ονομάζετε ένα 

πρόγραμμα ανταλλαγής εργαζομένων από την περιοχή μας με εργαζόμενους άλλων περιοχών, ώστε 

να δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες εργαζομένων από διάφορους κλάδους να επισκέπτονται  άλλες 

χώρες στα πλαίσια αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα εργαζόμενοι από τις 

χώρες αυτές να επισκέπτονται την περιοχή μας; 

Δεν θα μπορούσε η περιφέρεια να στηρίξει τέτοια προγράμματα όπου κάθε χρόνο ένας ικανός 
αριθμός εργαζομένων από την περιοχή μας θα συμμετείχε;Αυτά όμως απουσιάζουν παντελώς από τα 

ενδιαφέροντά σας 

• Για μας έχει μεγάλη σημασία να επισημάνουμε ότι το εισόδημα που μπαίνει από τον τουρισμό μένει 

σε λίγα χέρια, η πλειοψηφία των εργαζομένων μένει με τα ψίχουλα και είναι για διερεύνηση πόσο 

μεγάλο τμήμα αυτού του εισοδήματος  επενδύεται στη χώρα μας και πόσο οδηγείται από διάφορα 

κανάλια ,σε φορολογικούς παραδείσους  στο εξωτερικό  
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• Τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται το θέμα συμμετοχής στις εκθέσεις. 

Απαριθμεί δράσεις και εκδηλώσεις χωρίς την παραμικρή κοστολόγηση και χωρίς αιτιολόγηση-

αξιολόγηση της αναγκαιότητας της κάθε δράσης.Και μόνο  για τον τελευταίο λόγο δεν μπορεί κάποιος 

λογικά να συμφωνήσει με το πρόγραμμα αυτό». 

8.  Την τοποθέτηση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε το πρόγραμμα 

αναφέροντας: «Η δική μας αντίληψη για τον τουρισμό βάζει ως επίκεντρο την ανάγκη των λαϊκών 

στρωμάτων για δωρεάν ξεκούραση. Προφανώς καμία σχέση δεν έχει η συμμετοχή στις εκθέσεις που 

παρουσιάζονται με την ανάγκη του λαού για ξεκούρας. Η αντίληψη της πλειοψηφίας του Π.Σ. κάνει 

και τον τουρισμό εμπόρευμα και μάλιστα εμπόρευμα που προορίζεται για λίγους. Γι αυτό άλλωστε και 
στις εκθέσεις καλούνται επιχειρηματίες για να διαφημίσουν προϊόντα ή παροχές.  Σε αυτό το πλαίσιο 

(του τουρισμού-εμπορεύματος) δικαιολογείται η εκμετάλλευση ακόμα και της θρησκείας ως 

τουριστικού προϊόντος, ή της υγείας, πέρα πχ του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μας διαφεύγει ότι η 

συμμετοχή σε αυτές τις εκθέσεις δρα και ως εργαλείο ενσωμάτωσης συνειδήσεων εργαζομένων ή 

ψηφοθηρίας παλαιών εποχών. Στην εισήγηση δεν παρέχονται λεπτομέρειες για τις εκθέσεις που 

προτείνονται ούτε και ενδεικτικός προϋπολογισμός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει και πιο 

συγκεκριμένη αποτίμηση των χρημάτων που δαπάνωνται για τους επιχειρηματίες αντι να δαπανώνται 

για παράδειγμα για δωρεάν κατασκηνώσεις ή δωρεάν εκδρομές» 

 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 1/1/10-01-2020) 

 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις ακόλουθες εκθέσεις κατά το A’ εξάμηνο του 2020: 

Α) Τουριστικές εκθέσεις: 

1. Έκθεση VAKANTIEBEURS. στην Ουτρέχτη  το διάστημα  15-19/1/2020 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

2. Έκθεση FERIENMESSE WIEN στη Βιέννη το διάστημα 16-19/1/2020 

3. Έκθεση REISEN. στο Αμβούργο  το διάστημα 5-9/2/2020 διοργάνωση: Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

4. Έκθεση B.I.T. στο Μιλάνο το διάστημα 9-11/2/2020 

5. Έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ. στο Τελαβίβ το διάστημα 11-12/2/2020 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

6. Έκθεση F.RE.E. στο Μόναχο το διάστημα  19-23/2/2020 

7. Έκθεση FERIE FUR ALLE στο Χέρινγκ της Δανίας το διάστημα 23-24/2 2020 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

8. (TTR) ROMANIAN INTERNATIONAL TOURISM FAIR ROMEXPO I στοΒουκουρέστι 20-23/2/2020. 

9. Έκθεση I.F.T. στο Βελιγράδι το διάστημα  Φεβρουάριος 2020 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 

10. Έκθεση Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο το διάστημα 4-8/3/2020 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ.  

11. Έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα το διάστημα 17-19/3/2020 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ.    

12. Έκθεση Ταξίδι στην Κύπρο τον  Απρίλιο 2020. 

13. Έκθεση «Ταξίδι στον ελληνικό και λαϊκό πολιτισμό» το διάστημα 3-5 Απριλίου 2020 στο Σταδιο 

Ειρήνης και Φιλίας 

14. Συμμετοχή στο 5o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 22η -24η Μαΐου 2020 

15. Έκθεση Πανηπειρωτική στα Ιωάννινα 

16. Εκδηλώσεις στην Αθήνα. 

17. Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη. 

18. Εκδήλωση στην Πάτρα. 
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19. Εκδήλωση στην Καβάλα 

20. Εκδήλωση στο Ηράκλειο. 

21. Εκδήλωση στα Τίρανα. 

22. Εκδήλωση στα Σκόπια. 

23. Εκδήλωση στη Σόφια. 

24. Εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη. 

25. Εκδήλωση στη Ρώμη. 

26. Εκδήλωση στην Κίνα.  

27. Εκδήλωση στη Σιγκαπούρη. 

28. Εκδήλωση στο Τελ Αβίβ. 

29. Εκδήλωση στη Βαρσοβία. 

30. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στηνΚοπεγχάγη (Δανία • 01/04/2020) 

31. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στοΠαρίσι (Γαλλία • 28/04/2020) 

Β) Θεματικέςεκθέσεις: 

1. Δ.ΕΤροφίμων GULFOOD&HOSPITALITY SHOW στοΝτουμπάι (16 /2-20/2/2020) 

2. FRUIT LOGISTICA στοΒερολίνο (5/2-7/2/2020) 

3. FOOD EXPO στηνΑθήνα (7-9/3/2019) 

4. Εκδήλωση στο Προξενείο του Ντίσελντορφ 13/5/2020 

5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ PROWEIN Οίνων –Ποτών 2020  στο Ντίσελντορφ(15-17/3/2020) 

6. Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων BIOFACH στη Νυρεμβέργη (12-15/2/2020) 

7. ΝATURAL &ORGANIC PRODUCTS EUROPE στοΛονδίνο(19-20/4/2020) 

8. ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ  στην Αθήνα (10-12/4/2020) 

9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ FOOD HOTEL ASIA, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (31/3/2020-3/4/2020) 

10. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ σε ημερομηνίες που δεν  έχουν καθοριστεί ακόμη  

11. ΕΚΔΗΛΩΣΗ προβολής τοπικών προϊόντων  ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ σε ημερομηνίες που δεν  έχουν καθοριστεί 

ακόμη 

12. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ  σε ημερομηνίες που δεν  έχουν καθοριστεί ακόμη  

13. Weinfest auf dem Wuckenhof-Griechenland στο Schwerte Γερμανίας  15-17  Μαΐου 2020 

14. Summer Fancy Food Show στηΝέαΥόρκη 28-30 Ιουνίου 2020 

15. Φεστιβάλ στο Μόναχο σε ημερομηνίες που δεν έχουν οριστεί ακόμη 

 

� Καταψήφισε   ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος- εκπρόσωπος  της παράταξης  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» 

� Καταψήφισε η κ. Κωνσταντίνα Ζέκκα μέλος- εκπρόσωπος  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ». 
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.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Γοργόλης Βασίλειος  

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 

7. Βαρέλης Δημήτριος 

8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

9. Φώτης Φώτιος 

10. Κορωναίος Θεόδωρος 

11. Λέκκα Χριστίνα 

12. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 

14. Ζήκος Νικόλαος 
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