ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 25εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 153-25/23-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΗΝ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ 2022 ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΦΩΝΖ ΓΝΩΜΖ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΔΟΣ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 46 ηνπ Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΔΚ155/Α΄).
ήκεξα, εκέξα άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e: Presence.gov.gr,
ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82125/72/15-10-2021 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ
Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
3. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
5. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
6. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
8. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
9. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
10. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
11. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
12. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
13. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
14. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
15. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
16. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
18. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
19. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
20. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
21. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
22. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
23. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
24. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
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25.
26.
27.
28.

Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
2. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
3. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
8. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
9. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
10. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
11. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη νθηώ (28) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ, Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε,
Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 3εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ε Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο θα
Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ

απνρώξεζε

ν

------Παξάιεηςε----------Θέμα 7ο Η.Δ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΗΝ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ 2022 ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΦΩΝΖ ΓΝΩΜΖ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΔΟΣ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 46 ηνπ Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΔΚ155/Α΄).

------Παξάιεηςε-----------

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Σνπξηζκνύ Παξαγσγήο θαη
Αλάπηπμεο θ. Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο, εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΕ ΚΕΡΚΤΡΑ
Σαχ. Δ/νςθ : π. αμάρα 13
Σαχ. Κϊδικασ : 49100 – Κζρκυρα
Σθλζφωνο : 26613 62112, 62330
E-mail :dnsi_tourismou@pin.gov.gr

Κζρκυρα 21 -10-2021
Αρ. Πρωτ.: οικ. 84117/34341

Προσ:
Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ, Οικονομικϊν &
Πλθροφορικισ
Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ
Σμιμα υλλογικϊν Οργάνων
Περιφερειακό υμβοφλιο
Π.Ι.Ν.

ΕΙΗΓΗΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ
2022 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΟΣ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 46 του
Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ155/Α΄)
Ζχοντασ υπόψθ το άρκρο 46 του Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ155/Αϋ), το οποίο αντικατζςτθςε το
άρκρο 30 του Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Αϋ) περί τουριςτικισ προβολισ των φορζων του ςτενοφ και
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ειςθγοφμαςτε τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ δράςεων
τουριςτικισ προβολισ τθσ ΠΙΝ και των Περιφερειακϊν Ενοτιτων για το 2022 προκειμζνου να
υποβλθκεί ςτον ΕΟΣ για παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ.
Σο πρόγραμμα υποβάλλεται ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρ. 5788/20-5-2016 Απόφαςθ
του Γεν. Γραμματζα του Ε.Ο.Σ., με κζμα «Eπικαιροποίηςη τησ με Α.Π. 514666/24.12.2014
Εγκυκλίου που αφορά ςτην διαδικαςία παροχήσ ςφμφωνησ γνώμησ ςε προγράμματα και ενζργειεσ
τουριςτικήσ προβολήσ των Περιφερειών και των Δήμων τησ Χώρασ».
Κατόπιν αυτοφ προτείνονται τα κάτωκι:

Α. Π.Δ.Ε.
1. Ενοικίαςθ περιπτζρων και δράςεισ προβολισ (Events, road shows, work shops ) ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ Ή ΕΙΔΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ.
υμμετοχι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά ςτισ κάτωκι τουριςτικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται μικροζξοδα για εδζςματα και ποτά, παραδοςιακά και αναμνθςτικά είδθ κακϊσ
και ζξοδα διερμθνείασ ι μετάφραςθσ.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022:
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ :
 Ferienmesse, Βιέννη, Αςζηπία 13-16
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 Vakantiebeurs, Οςηπέσηη, Ολλανδία 13-16
 Fitur Μαδπίηη, Ιζπανία, 19-23
 THE DUBLIN HOLIDAY WORLD SHOW, Γοςβλίνο, Ιπλανδία, 28-30
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ:
 Salon de Vacances, Βπςξέλλερ, Βέλγιο 3-6
 Tourest, Σαλίν, Δζθονία, 11-13
 International Fair of Tourism, Βελιγπάδι, επβία 24-27
ΜΑΡΣΙΟ:
 ITB, Berlin, Βεπολίνο, Γεπμανία, 9-13
 MITT, Moscow, Μόζσα, Ρωζία 15-17
 Paris Expo Pavillon 4, Παπίζι, Γαλλία, 17-20 (εκηόρ ΔΟΣ)
 BMT, Borsa Mediterranea del Turismo, Νάπολη, Ιηαλία, 18-20
 Holiday World, Ππάγα, Σζεσία 18-30
ΜΑΪΟ:
 ITB China, αγκάη, Κίνα (δεν έσει οπιζηεί ημεπομηνία ακόμη)
Β ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ:
 IFTM – TOP RESA, Παπίζι, Γαλλία (δεν έσει οπιζηεί ημεπομηνία ακόμη)
ΟΚΣΩΒΡΙΟ:
 TTG TRAVEL EXPERIENCE, Ρίμινι, Ιηαλία, 12-14
ΝΟΕΜΒΡΙΟ:
 World Travel Market, Λονδίνο, Αγγλία, 7-9
 Philoxenia, Θεζζαλονίκη, 10-13
 INTERNATIONAL TRAVEL SHOW TT WARSAW, Βαπζοβία, Πολωνία (δεν έσει οπιζηεί
ημεπομηνία ακόμη)

Διοργάνωςη ή ςυνδιοργάνωςη εκδηλώςεων ςτα πλαίςια εκθζςεων
τθ δράςθ αυτι περιλαμβάνεται θ διοργάνωςθ, επιμζλεια, ςυμμετοχι και ςτιριξθ εκδθλϊςεων,
που προβάλλουν τον τουριςμό ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό ςτα πλαίςια των εκκζςεων.
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Εκδθλϊςεισ αυτοφ του είδουσ κεωροφνται: ςυνζδρια-θμερίδεσ, road show (για προβολι του
τουριςτικοφ προοριςμοφ μζςω τθσ παρουςίασ τθσ Περιφζρειασ ςε διάφορεσ χϊρεσ του
εξωτερικοφ), παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ ςτα πλαίςια των εκκζςεων με τθν οργάνωςθ γαςτρονομικϊν
events, προβολι ςε πολυκαταςτιματα, ςτακμοφσ μετρό ι ςε άλλα ςθμεία ςυγκζντρωςθσ πλικουσ
αλλά και κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ και events εντόσ τθσ Περιφζρειασ που ςυμβάλλουν ςτθν
επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου.
 Διοργάνωςη work shops: Διοργάνωςθ workshops ςτα πλαίςια εκκζςεων για ενθμζρωςθ και
κατάρτιςθ των τουριςτικϊν φορζων και τθν επαφι τουσ με αντίςτοιχουσ φορείσ του εξωτερικοφ.
Επίςθσ περιλαμβάνονται και τα ζξοδα τυχόν παρουςιάςεων όπωσ μίςκωςθ ςυνεδριακισ αίκουςασ,
αμοιβι για θχθτικό φωτιςμό ι άλλο αναγκαίο τεχνικό εξοπλιςμό, ζξοδα διερμθνείασ ι
μετάφραςθσ. Κατά κανόνα, οι εκδθλϊςεισ αυτζσ λειτουργοφν παράλλθλα με τισ εκκζςεισ ςτισ
κφριεσ χϊρεσ από όπου αντλοφμε τουσ τουρίςτεσ και κα υλοποιθκοφν, ωσ προσ το μεγαλφτερο
μζροσ τουσ, ςτο εξωτερικό κατά τθ διάρκεια τθσ χειμερινισ περιόδου (εποχι λιψθσ αποφάςεων
των υποψιφιων επιςκεπτϊν) και ζνα μζροσ τουσ ςτθν Ελλάδα κατά τθ κερινι περίοδο. Παράλλθλα
προβλζπεται να γίνουν παρουςιάςεισ επιλεγμζνων προοριςμϊν των Ιονίων Νιςων ςε ςτοχευμζνο
κοινό ςτο εξωτερικό (νζεσ δυναμικζσ αγορζσ ι παραδοςιακοφσ «πελάτεσ» των Ιονίων).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΔΕ)= (220.000,00€)

2.Δημιουργία, παραγωγή αναπαραγωγή και προμήθεια ζντυπου υλικοφ και λοιποφ υλικοφ
προβολήσ όπωσ φωτογραφικό υλικό για τον εμπλουτιςμό του φωτογραφικοφ αρχείου τθσ ΠΙΝ και
των Περιφερειακϊν Ενοτιτων,


παραγωγι ι αναπαραγωγι ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ τθσ ΠΙΝ και των Περιφερειακϊν

Ενοτιτων και μετάφραςθ του ςε διάφορεσ γλϊςςεσ (μπροςοφρεσ, λευκϊματα, πολφπτυχα, πόςτερ,
χάρτεσ, προγράμματα, ενθμερωτικά φυλλάδια κ.λ.π),


ςχεδιαςμόσ, δθμιουργία και ζκδοςθ εντφπων, κεματικϊν, ντοκιμαντζρ και οδθγϊν

τουριςτικισ προβολισ τθσ Π.Ι.Ν. και των Περιφερειακϊν Ενοτιτων κακϊσ και εντφπων με ειδικι
κεματολογία που αφορά ςε εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ πχ. Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ
(αρχαιολογικοί χϊροι, μουςεία, κ.λπ.), Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ (τοπικι παραδοςιακι κουηίνα,
παραδοςιακά τοπικά προϊόντα κ.λπ.), Θαλάςςιοσ τουριςμόσ, ιςτιοπλοΐα,

surf, cricket, golf,

ιππαςία κ.λπ.


δθμιουργία, παραγωγι – εκτφπωςθ

φακζλων, ντοςιζ και διαφθμιςτικϊν τςαντϊν και

αναπαραγωγι τουσ (με τισ κατάλλθλεσ προςαρμογζσ),
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ειδικϊν αναμνθςτικϊν δϊρων (οδθγοί, αναμνθςτικζσ πλακζτεσ, λευκϊματα, βιβλία, usb κ.λπ)

κακϊσ και παραδοςιακϊν προϊόντων για προςφορά ςε δθμοςιογράφουσ, προςωπικότθτεσ
επιςτιμθσ και τζχνθσ, τουριςτικοφσ πράκτορεσ και επίςθμουσ επιςκζπτεσ εκκζςεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΔΕ)= (37.200,00€)

3.Μεταφορά και διανομή των εγκεκριμζνων από τον ΕΟΣ εντφπων, ηλεκτρονικοφ διαφημιςτικοφ
και λοιποφ υλικοφ τησ Π.Ι.Ν. και των Περιφερειακών Ενοτήτων ςτισ τουριςτικζσ εκθζςεισ και
ςτα γραφεία ΕΟΣ.
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΔΕ)= (37.200,00€)

4.Μετακινήςεισ προςωπικοφ και αιρετών τησ Π.Ι.Ν. για την υποςτήριξη των τουριςτικών
εκθζςεων και εκδηλώςεων.
Αφορά ςτισ μετακινιςεισ των παρακάτω κατθγοριϊν :


Περιφερειάρχθ



Αντιπεριφερειαρχϊν



Γενικοφ Διευκυντι Σουριςμοφ, Παράγωγθσ & Ανάπτυξθσ



Τπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ και μελϊν τθσ ομάδασ ζργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΔΕ)= (100.000,00€)

5.Φιλοξενία Δημοςιογράφων
Αφορά ςτθ φιλοξενία ζγκριτων δθμοςιογράφων του τουριςτικοφ ρεπορτάη, tour operators κακϊσ
και υπευκφνων δθμοςίων ςχζςεων, τουριςτικϊν πρακτόρων, διάςθμων προςωπικοτιτων από το
χϊρο τθσ τζχνθσ, τθσ επιςτιμθσ, του ακλθτιςμοφ κ.λπ. και δαπάνεσ φιλοξενίασ μετακίνθςθσ,
διατροφισ και ξενάγθςισ τουσ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΔΕ)= (15.000,00€)

6.Διαφημιςτική προβολή.
Αναλυτικότερα ςτθ δράςθ αυτι προβλζπεται :

4



Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε ζντυπα και εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ υψθλισ

αναγνωςιμότθτασ (εγχϊρια και εξωτερικοφ), ςε in-flight περιοδικά αεροπορικϊν εταιρειϊν,
προβολι διαφθμιςτικϊν DVD ι SPOT κατά τθν διάρκεια πτιςεων αεροπορικϊν εταιρειϊν, κακϊσ
και τθλεοπτικζσ - ραδιοφωνικζσ – διαφθμίςεισ, θχθτικά μθνφματα ι διαφθμίςεισ ςε τόπουσ
ςυγκζντρωςθσ κοινοφ (π.χ. μετρό) προβολι, ςε πολυκαταςτιματα ι ςε άλλα ςθμεία ςυγκζντρωςθσ
κοινοφ κλπ.
τθ δράςθ ςυμπεριλαμβάνεται :


Ο ςχεδιαςμόσ - παραγωγι του δθμιουργικοφ μζρουσ: α) τθλεοπτικϊν διαφθμιςτικϊν
μθνυμάτων και θ μετάφραςθ – μεταγλϊττιςθ αυτϊν ςε διάφορεσ γλϊςςεσ, β) θχθτικϊν
μθνυμάτων και θ μετάφραςθ – μεταγλϊττιςθ αυτϊν ςε διάφορεσ γλϊςςεσ.



Ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργία μακζτασ ςε ψθφιακι μορφι για τθν προβολι των Ιονίων
Νιςων ςτα ζντυπα, με δυνατότθτα προςαρμογισ αυτισ ςε ολοςζλιδθ, θμιςζλιδθ κ.λπ. και
μετάφραςθ αυτισ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ.



Χρθματοδότθςθ δράςεων υλοποίθςθσ κινθματογραφικϊν - τθλεοπτικϊν παραγωγϊν.



Χρθματοδότθςθ δράςεων δθμοςίων ςχζςεων και υλοποίθςθσ τουριςτικισ προβολισ τθσ
ΠΙΝ και των Περιφερειακϊν Ενοτιτων.



Αγορά τθλεοπτικοφ χρόνου για μετάδοςθ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ι προβολι spot ςε
τθλεοπτικά δίκτυα.



Αγορά ραδιοφωνικοφ χρόνου για μετάδοςθ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων.



Αναπαραγωγι υπάρχοντοσ ψθφιακοφ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ τουριςτικισ προβολισ
τθσ ΠΙΝ και των Περιφερειακϊν Ενοτιτων.



Πλάνο διαφημιςτικήσ προβολήσ : Σθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ ςε μεγάλα τθλεοπτικά μζςα

του εξωτερικοφ με ςκοπό τθν προςζλκυςθ διεκνοφσ κοινοφ, και του εςωτερικοφ για τθν τόνωςθ
του εςωτερικοφ τουριςμοφ. χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πλάνου διαφιμιςθσ (media plan) για τθν
προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων.


Ζντυπεσ καταχωριςεισ και τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ ςε μεγάλα τθλεοπτικά μζςα του
εξωτερικοφ με ςκοπό τθν προςζλκυςθ διεκνοφσ κοινοφ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με
αναγνωριςμζνα μζςα του εξωτερικοφ με ςκοπό τθν προβολι και προϊκθςθ των
προοριςμϊν και εμπειριϊν.
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Σο πλάνο διαφιμιςθσ περιλαμβάνει επίςθσ ενζργειεσ ψθφιακοφ Μάρκετινγκ, διαφιμιςθ ςε
ζντυπα μζςα, όπωσ εφθμερίδεσ και περιοδικά και θλεκτρονικά μζςα και ραδιόφωνο ςτθν
Ελλάδα (Εκνικό και περιφερειακό τφπο). Προβλζπεται επίςθσ διαφιμιςθ ςε δικτυακοφσ
χϊρουσ ςχετικοφσ με τον τουριςμό (μεγάλων τουριςτικϊν οργανιςμϊν – tour - operators,
αεροπορικϊν εταιρειϊν κλπ), καταχωριςεισ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ. υμπεριλαμβάνεται
αγορά χρόνου για μετάδοςθ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ι προβολι spot ςε news & travel
platforms, ιςτοςελίδεσ κ.α., αμοιβι ιςτοςελίδων για τθν φιλοξενία διαφθμίςεϊν μασ,
banners, κλπ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΔΕ)= (100.000,00€)

7.υμμετοχή ςε virtual τουριςτικζσ εκθζςεισ ςε περίπτωςη ακφρωςησ των ανωτζρω εκθζςεων
λόγω πανδημίασ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΔΕ)= (37.200,00€)

Β. ΕΠΑ
Επίςθσ οι κάτωκι δράςεισ ςε ςυνζχεια του προγράμματοσ ΕΠΑ:

1. Δθμιουργία επικοινωνιακισ πλατφόρμασ και ανάπτυξθ περιεχομζνου.
2. «Above the Line» επικοινωνία - Πλάνο διαφθμιςτικισ προβολισ ςτο εξωτερικό – καταχωριςεισ
ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα
3. Ενζργειεσ και Δράςεισ ψθφιοποίθςθσ: Mobile application -Ενζργειεσ mobile marketing :
Ψθφιακοί χάρτεσ και Εικονικζσ διαδροµζσ
4. Προβολι τθσ Π.Ι.Ν. ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ - ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν Γεληθόο
Γηεπζπληήο Σνπξηζκνύ Παξαγσγήο θαη Αλάπηπμεο θ. Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο.

Ο πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία» θ. Υξήζηνο
θνύξηεο, είπε όηη γηα ην Ηόλην είλαη έλαο πάξα πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο,
πξνζθέξεη δνπιεηά θαη θέξδνο ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη επνκέλσο δελ είλαη θαη
κεγάιν ζεκείν αληηπαξάζεζεο. Πξέπεη λα επηκείλνπκε γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή
ζηνλ θαζνξηζκό ελόο brand name. Τπάξρνπλ πξννξηζκνί ζηνλ θόζκν όπνπ νη
κηθξόηεξεο πεξηνρέο είλαη κεγαιύηεξεο από ηνλ κεγάιν πξννξηζκό. Γειαδή είλαη
πνιύ κεγαιύηεξν όλνκα ε Κέξθπξα, ε Κεθαινληά, ε Λεπθάδα, ε Εάθπλζνο, ε Ηζάθε
θαη νη Παμνί από ην Ηόλην. Άξα πξέπεη λα θηηάμνπκε έλα εκπνξηθό όλνκα ην νπνίν
καο θάλεη γλσζηνύο ζε όιν ηνλ θόζκν γηα λα καο δίλεη έλα πιενλέθηεκα. Σέηνην
πιενλέθηεκα γηα λα γίλνπκε γλσζηνί ζε όιν ηνλ θόζκν, είλαη ε παγθόζκηα ηζηνξία
ηνπ ΟΓΤΔΑ. ηελ Κέξθπξα έρεη ππάξμεη ε αλάδεημε σο brand name ηνπ νλόκαηνο
ηνπ ΟΓΤΔΑ, ε νπνία μεθίλεζε θαη από ηνλ θ.Σζνπκάλε, ζηέιερνο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Σνπξηζκνύ. Δίρε εκπιαθεί ζηε ζπδήηεζε απηή θαη ην
εξγαζηήξη κειέηεο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα λα ην
αλαδείμεη κε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξν ηελ ηζηνξία ηνπ ΟΓΤΔΑ. Καη λνκίδσ όηη ζα
πξέπεη λα ζηεξηρζεί από όινπο καο νύησο ώζηε λα ππάξμεη έλα θνλδύιη πνζνύ
30.000 – 50.000 επξώ πεξίπνπ πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ην ζέκα απηό θαη λα
αλαδεηρζεί σο brand name ηεο πεξηνρήο καο.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ» θα
Αιεμάλδξα Μπαινύ δήισζε όηη ςεθίδνπλ θαηά.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» θ. Αιέμαλδξνο
Αιεμάθεο ηόληζε όηη ζπκθσλεί κε ηα αλσηέξσ θαη όηη πξέπεη λα δνύκε ην
πξνβιεκαηηθό απηό brand name ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηη κπνξνύκε λα
δηνξζώζνπκε, λα κηιήζνπκε γηα ηνλ ηνπξηζκό ηεο επόκελεο κέξαο γηαηί έρνπλ
αιιάμεη ηα πξάγκαηα θαη λα πάκε έλα βήκα κπξνζηά.

Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Διιεληθή Απγή γηα ην Ηόλην» θ. Ησάλλεο Αηβαηίδεο
δήισζε παξώλ.

-------Παξάιεηςε-----------
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ, απνθάζηζε ηελ έγθξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΗΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΔΝΟΣΖΣΩΝ 2022 ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΦΩΝΖ ΓΝΩΜΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΟΣ ΤΜΦΩΝΑ
ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 46 ηνπ Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΔΚ155/Α΄), σο ε εηζήγεζε.
Μεηνςεθνύλησλ ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ θ.θ. Αιεμάλδξα Μπαινύ,
Υαξάιακπν Υαξαιάκπνπο, Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε θαη Δπγελία Κνιπβά.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 153-25/23-10-2021

Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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