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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ.  17/17-12-2020  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 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 

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,  συνήλθε σε  τακτική, 

μέσω τηλεδιάσκεψης- - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2020, ημέρα 

Πέμπτη   και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  179114/3144/11-12-2020 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. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. 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. Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Σπυρέλης Μιχαήλ 16 Ματσίρας 
17.Χρήστος Γκούμας Αχιλλέας            
18.Τρομπούκης Δημήτριος 19.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 20.Ζάψας Γεώργιος 21.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 22.Λέκκα Χριστίνα 
23.Κορωναίος Θεόδωρος     
24.Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)        
27.Δημητρίου Δημήτριος 28. Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 30.Φραγκούλης Παύλος      
31.Πρέντζας Γεώργιος32.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 33.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
34.Ζήκος Νικόλαος 
35. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
37.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε  ο  κ. Παπαχρήστου Βασίλειος , τακτικό μέλος του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκε 
 
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 3 ο 
                ============ 

 Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 

 
 

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. 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. 179223/1450/11-12-2020 επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου 

& Τουρισμού, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 179252/3145/11-12-2020)  (συνημμένα με α/α: 88 στο φάκελο 2/2020 

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 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) 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 17/71/17-12-2020) 

Εγκρίνει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021, 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 της διαδικτυακής πύλης του Epirus trail και της εφαρμογής για τα κινητά 
4. Παραγωγή θεματικών τρίπτυχων τουριστικής προβολής 
5. Παραγωγή εντύπου και βίντεο για το Epirus trail σε ελληνικά και 2 άλλες γλώσσες 
6. Παραγωγή προωθητικού φακέλου εγγράφων  
7. Παραγωγή χάρτινης τσάντας χειροποίητης με κορδόνι 
8. Γενικός Χάρτης Ηπείρου 
9. Ειδικός Χάρτης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
10. Ειδικός Χάρτης για το Epirus trail 
11. Τουριστικός Οδηγός σε διάφορες γλώσσες 
12. Παραγωγή προωθητικού σάκου (rucksack)  
13. Παραγωγή Προωθητικού βίντεο διάρκεια 3-5 λεπτών (τουριστικής προβολής) 
14. Παραγωγή Προωθητικού βίντεο (Epirus trail) 
15. Παραγωγή γενικών ενημερωτικού φυλλαδίων 
16. Σχεδιασμός ηλεκτρονικού Bannerflash 
17. Παραγωγή αναδιπλωμένου λάβαρου σήμανσης (Roll-up banner), τουριστικής προβολής 
18. Παραγωγή διαφημιστικών αφισών 
19. Παραγωγή λάβαρου σήμανσης (beachflag) με κοντάρι και βάση 
20. Παραγωγή ανυποστήρικτου σταντ προώθησης (promoterdesk)  
21. Παραγωγή μπλοκ σημειώσεων με λογότυπο  
22. Παραγωγή στυλό με λογότυπο  
23. Παραγωγή ταυτοτήτων βαλίτσας με λογότυπο 
24. Παραγωγή γυαλιών εικονικής πραγματικότητας 
25. Επαγγελματική διαφημιστική φωτογράφιση  
26. Δημιουργία ψηφιακού εικαστικού υλικού για λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης 
27. Δημιουργία και μετάδοση μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα και ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας  
28. Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο Internet και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
29. Δημιουργία και εμφανίσεις καταχωρήσεων στον τύπο 
30. Παραγωγή Ψηφιακών Μέσων Αποθήκευσης Δεδομένων (USBsticks) 
31. Φάκελοι με τοπικά βότανα 
32. Επανεκτύπωση παλαιότερου τουριστικού φυλλαδίου που αφορά την προβολή των Βυζαντινών μνημείων της Π.Ε. Άρτας 
33. 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) 
34. Δημιουργία γαστρονομικού οδηγού Περιφέρειας Ηπείρου και δημιουργία ταξιδιωτικού οδηγού Περιφέρειας Ηπείρου. 
35. Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος Ηπείρου 
 
Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   
 
1. Έκθεση I.F.T. στο Βελιγράδι το διάστημα  Φεβρουάριος 2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 
2. Έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ. στο Τελαβίβ το διάστημα 19-10/2/2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 
3. Έκθεση FERIE FUR ALLE στο Χέρινγκ της Δανίας το διάστημα 26-28/2 2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 
4. Έκθεση Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο (virtual) το διάστημα 9-12/3/2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ.  
5. Έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα το διάστημα 16-18/3/2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ.    
6. Έκθεση Ταξίδι στην Κύπρο τον  Απρίλιο 2021. 
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7. Έκθεση VAKANTIEBEURS στην Ουτρέχτη  το διάστημα  6-11/4/2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 
8. Έκθεση F.RE.E. στο Μόναχο το διάστημα  21-25 Απριλίου 2021 
9. Έκθεση FERIENMESSE WIEN στη Βιέννη το διάστημα 7-9/5/2021 
10. Συμμετοχή στο  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ το Μάιο 2021 
11. Έκθεση Tour Natur στο Ντίσελντορφ το Σεπτέμβριο του 2021. 
12. Έκθεση IFTM στο  Παρίσι  το διάστημα  Οκτώβριος  2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ. 
13. Έκθεση «Ταξίδι στον ελληνικό και λαϊκό πολιτισμό» τον Οκτώβριο του 2021 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
14. Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου τον Οκτώβριο 2021 
15. Έκθεση BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL (πρώην Salon des Vacances) στις Βρυξέλλες  το διάστημα  21-24 Οκτωβρίου 2021 
16. Έκθεση W.T.M. στο Λονδίνο το διάστημα  1-3/11/2021 σε περίπτερο του ΕΟΤ 
17. Έκθεση Philoxenia στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο 2021. 
18. Έκθεση  I.T.S.TT.W. στη Βαρσοβία  το Νοέμβριο 2021 σε περίπτερο του ΕΟΤ 
19. Έκθεση Grecka Panorama στη Βαρσοβία το  διάστημα  Δεκέμβριο 2021.  
20. Έκθεση Athens International Tourism Expo στην Αθήνα το Δεκέμβριο 2021. 
21. Έκθεση στη Στοκχόλμη σε διάστημα που θα καθοριστεί μέσα στο 2021 
22. Έκθεση Πανηπειρωτική στα Ιωάννινα 
23. Εκδηλώσεις στην Αθήνα. 
24. Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη. 
25. Εκδήλωση στην Πάτρα. 
26. Εκδήλωση στην Καβάλα 
27. Εκδήλωση στο Ηράκλειο. 
28. Εκδήλωση σε πόλη της Θεσσαλίας. 
29. Εκδήλωση στα Τίρανα. 
30. Εκδήλωση στα Σκόπια. 
31. Εκδήλωση στη Σόφια. 
32. Εκδήλωση στην Στοκχόλμη. 
33. Εκδήλωση στη Ρώμη. 
34. Εκδήλωση στην Κίνα.  
35. Εκδήλωση στη Σιγκαπούρη. 
36. Εκδήλωση στο Τελ Αβίβ. 
37. Εκδήλωση στη Βαρσοβία. 
38. Εκδήλωση στο Παρίσι 
39. Εκδήλωση στην Ολλανδία 
40. Συμμετοχή στην  Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στην Ξάνθη ή όπου αλλού προγραμματιστεί το διάστημα Άνοιξη 2021. 
41. Διοργάνωση διάσχισης  EPIRUS TRAIL   Φθινόπωρο 2021. 
42. Φεστιβάλ στην Ολλανδία με την ΚΟΙΝΣΕΠ Ελλάδα Παντού στο Άμστερνταμ το Δεκέμβριο 2021. 
43. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στην Κοπεγχάγη (Δανία) 
44. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στο Παρίσι (Γαλλία) 
45. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στη Βαρσοβία (Πολωνία) 
46. Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στις Βρυξέλες (Βέλγιο) 
47. GREEK PANORAMA VIRTUAL περίπτερο, διαδικτυακές επαφές και παρουσιάσεις σε 15 χώρες του εξωτερικού 
48. SWEDEN  NORWAY  VIRTUAL με virtual παρουσιάσεις και μικρές εκδηλώσεις 
49. ISRAEL    VIRTUAL παρουσιάσεις και μικρές εκδηλώσεις  
50. USA  AND AUSTRALIA    VIRTUAL  παρουσιάσεις και μικρές εκδηλώσεις 
51. Επιμένουμε Ελλάδα  σε συνεργασία με των ΗΑΤΤΑ, τον ελληνικό οργανισμό τουριστικών γραφείων της Ελλάδας,  σεμινάρια 
για να γνωρίσουν όλες τις ομορφιές της  Ηπείρου. 
 

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 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επαγγελματίες, οι οποίοι 
θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Επίσης, προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος της τουριστικής προβολής για το 2021, 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.  
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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. 
 
 

Σημειώνεται ότι: 
1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε  θετικά σε όλες εκείνες τις δαπάνες που αφορούν στη συνέχιση του Προγράμματος. 
Ψήφισαν θετικά στο  (Α)   σκέλος. Στο σκέλος (Β) όμως , ψήφισαν μόνο όσα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα.  
 Ψηφίζουν  κατά περίπτωση. Δεν ψηφίζουν καμία καινούργια δραστηριότητα, επειδή δεν θέλουν να χρεωθεί επιπλέον η Περιφέρεια εν 
μέσω της πανδημίας.  
Με την ευκαιρία, ζήτησαν από την Περιφερειακή Αρχή  να ολοκληρώσει το θέμα με την έξοδο στον Δρίσκο, καθότι και αυτό το έργο, πέρα 
από όλα τα άλλα,  σχετίζεται και με την εξυπηρέτηση του τουριστικού κοινού. 
 
2) Η  παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισαν θετικά, από τη στιγμή που κάποιες δράσεις έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια, την 
οποία εκείνοι πάντα υποστηρίζουν.  
Ωστόσο από τον τρόπο που έχουν κατατεθεί οι εισηγήσεις στο Συμβούλιο, δεν δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβει κανείς για το τι ακριβώς 
αφορούν τα δύο τουριστικά προγράμματα που προχωρούν παράλληλα, το συγκεκριμένο και το μεγάλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 
 Δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να κατανοήσουν ποια είναι σωστή επένδυση και τι αποτελεί σπατάλη. Δεν βοηθάει το γεγονός  ότι 
δεν υπάρχει συνολικός διαχωρισμός κόστους. Δεν αποκαλύπτεται ο συνολικός σχεδιασμός και η στρατηγική του Προγράμματος.  
Τέλος, πρότειναν να εξετασθεί το ενδιαφέρον της διαδικτυακής διείσδυσης της Ηπείρου με τον domain epirusforallseasons.gr 
 
3) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισαν θετικά, θεωρώντας ότι στην πορεία θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση για την εξέλιξη του 
Προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων, εν μέσω της ειδικής συγκυρίας της πανδημίας. 

 
4) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,  ψήφισε θετικά, ευελπιστώντας ότι θα εξελιχθούν ευνοϊκά τα πράγματα, όσον αφορά 
την πανδημία και γνωρίζοντας την σημασία της ετοιμότητας για να προχωρήσουν κανονικά τα τουριστικά προγράμματα. 
 Όσον αφορά δε το κόστος της συγκεκριμένης πρότασης, το θεωρούν μικρό και ευτελές για μια τόσο σοβαρή εργασία. 
 
5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  απουσίαζε από τη συζήτηση και την ψήφιση της απόφασης.  
 
Μειοψηφούν:  
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την πρόταση καταθέτοντας την εξής άποψη. 
Κατ’ αρχήν,  πιστεύουν ότι  το μηδαμινέστερο κριτήριο είναι το κόστος του Προγράμματος.  
Το σπουδαιότερο είναι σε ποιους απευθύνεται.   
 Δυστυχώς και το παρόν πρόγραμμα συνεχίζει να βρίσκεται στην ίδια ρότα του εξωστρεφούς  τουρισμού και της προσέλκυσης 
επιχειρηματιών και ξένων επισκεπτών.  
Το ότι ο τουρισμός και η αναψυχή για την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων είναι άπιαστο όνειρο, αυτό δεν απασχολεί κανέναν και ειδικά 
την φετινή χρονιά που τα πράγματα  θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο, λόγω των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία και την 
απασχόληση.  
Ο αναζητούμενος τουρισμός δεν απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα,  στην πλειοψηφία των ανθρώπων που μοχθούν, που παλεύουν και 
φορολογούνται. Παραμένει εξωστρεφής θεματικός ποιοτικός τουρισμός. 
 Αυτός ο συνολικός προσανατολισμός τους βρίσκει αντίθετους και ειδικά τώρα που διαπιστώθηκαν και οι τόσες αρνητικές παρενέργειες στη 
διασπορά του ιού.  
Η «μονοκαλλιέργεια» του Τουρισμού έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο την Ελληνική Οικονομία και την Υγεία αποδείχθηκε εγκληματική για τη χώρα. 
Με αυτή την έννοια το ελάχιστο είναι η προβολή, σημασία έχει  προς τα που στρέφεται    «ο Προβολέας».   
Και επειδή με αυτό διαφωνούν,  καταψήφισαν και το μέρος εκείνης της συνολικής αντίληψης  που αφορά τις Εκθέσεις. 
Τέλος, μοιράζονται τους προβληματισμούς ότι είναι πολύ αισιόδοξη η οπτική ότι του χρόνου θα μπορέσουν να γίνουν εκδηλώσεις και 
θεωρούν ότι σχετίζεται και με όλη την επικοινωνιακή φιέστα που στήνει η Κυβέρνηση, ότι ο εμβολιασμός από μόνος του θα μπορέσει να 
αυξήσει την κοινωνική κινητικότητα.  
Εκείνοι δεν πιστεύουν ότι αυτός από μόνος του θα μπορέσει να δώσει όλες εκείνες τις προσδοκώμενες λύσεις. 

   
2) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισε επίσης αρνητικά, βάζοντας κύρια τον προβληματισμό για το που πραγματικά 
απευθύνεται όλη αυτή η προσπάθεια και ποιους πραγματικά αφορά. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                         

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

  
Ο Γραμματέας του Π.Σ. 

                          Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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