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1η Συνεδρίαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 1/2018 συνεδρίασης
Της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 1
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών Δήμου Λευκάδας σήμερα στις 16
Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης μετά την αριθμ.313 /8-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη (σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής).
Παρόντες
Απόντες
1.Περδικάρης Αθανάσιος,Πρόεδρος
1.Γληγόρης Κώστας
2.Καββαδάς Αγγελος
2.Γληγόρη Ασπασία
3.Γράψας Νικόλαος
3.Κατωπόδης Ζαχαρίας
4.Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4.Σκιαδαρέσης Σωτήρης
5.Γαζής Διονύσιος
5.Παξινός Δημήτρης
6.Γράψα Γεωργία
6.Κατωπόδης Παναγιώτης
7.Γαρύφαλλος Δημήτρης
7.Καββαδάς Θωμάς
8.Βερύκιος Κώστας
8.Σολδάτος Πάνος
9.ΜπάρλαςΗλίας(αναπληρ.μέλοςτουκ.ΚατωπόδηΖαχαρία)
9.ΚαββαδάΑικατερίνη
9.Κατωπόδης Ζαχαρίας
10.Ζουριδάκης Ευτύχιος (αναπληρ. μέλος)
11.Θερμός Μανώλης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το αρθρο 5 παραγρ. 5 του Κανονισμού
της Επιτροπής Τουρισμού δηλαδή σε σύνολο (19) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω (11)
μέλη , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Σταματέλου Ανθούλα, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 1ο: «Απολογισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας έτους 2017».
Εισηγητής : Αθανάσιος Περδικάρης Αντιδήμαρχος,Πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις τουριστικές
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017:
Εξειδικεύοντας τους άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη
του Δήμου Λευκάδας, που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την 152/2015 απόφασή
του, οι δράσεις του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου κινήθηκαν ακολούθως:
• 1) Εστάλη στον ΕΟΤ ο προγραμματισμός της τουριστικής προβολής του 2017 και έλαβε
την έγκρισή του.
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2) Ο Δήμος Λευκάδας παρείχε χορηγία για την δημιουργία της ταινίας μεγάλου μήκους
του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου "Τα δάκρυα του βουνού", που γυρίστηκε
μέσα στο 2017 ως επί το πλείστον στη Λευκάδα.
Η ταινία διαδραματίζεται στις αρχές του 1900 καταγράφοντας το ταξίδι της επιστροφής
μαστόρων πέτρας, αποκλεισμένων από τα χωριά τους εξαιτίας ενός μακροχρόνιου
πολέμου, σε μια δική τους "σύγχρονη Οδύσσεια".
Το κύρος των συντελεστών, η μυθοπλασία της ταινίας και τα τοπία της ορεινής κυρίως
Λευκάδας που θα προβάλλονται καθιστούν την ταινία έναν "πρεσβευτή" της Λευκάδας,
γι αυτό και η στήριξη και χορηγία του Δήμου ήταν η μέγιστη δυνατή στα πλαίσια των
δυνατοτήτων μας.
Επαφές για γυρίσματα ταινίας στη Λευκάδα με Κινέζους συντελεστές
Στα πλαίσια των επαφών που έχουμε αναπτύξει με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
στους τομείς του τουρισμού και των επενδύσεων, επισκέφτηκε τη Λευκάδα Κινέζικο
κινηματογραφικό συνεργείο προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες για την
δημιουργία ταινίας με φόντο τη Λευκάδα.
Το συνεργείο αποτελούμενο από τον επικεφαλής της παραγωγής κ. Huang Wenghua και
τον σκηνοθέτη Fabio Liu Haiping ξεναγήθηκε στην περιοχή μας και τους δόθηκαν
πληροφορίες και υλικό.
Παροχή διευκολύνσεων για τα γυρίσματα ταινίας - ντοκυμαντέρ στο Φάρο στο Δουκάτο.
Επαφές και διευκόλυνση για άδεια σε ιδιώτη ομογενή για τα γυρίσματα ντοκυμαντέρ
για τον Ωνάση και το Σκορπιό.
Επαφές με Βέλγους για γύρισμα ταινίας στη Λευκάδα.
3) Προβήκαμε στη δημιουργία των κλειδοθηκών με τον "Πήγασο" και ενσωματωμένο
οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες και τον τουριστικό οδηγό του Δήμου σε
ηλεκτρονική μορφή σε usb stick. Ένα πρωτότυπο αναμνηστικό δώρο που κατά κοινή
ομολογία λειτουργεί θετικά στους αποδέκτες.
Το υλικό του Δήμου Λευκάδας, έντυπο και ηλεκτρονικό, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
δόθηκε σε ελληνικές και ξένες αντιπροσωπείες που επισκέφτηκαν τη Λευκάδα, από
Ισραήλ, Κίνα, Χογκ Κογκ, εστάλη στον ΕΟΤ Ιταλίας, σε τουριστικούς πράκτορες,
κυβερνητικούς, εκπαιδευτικούς από Ιταλία που επισκέφτηκαν τη Λευκάδα, σε
επενδυτές από την Κίνα και το Χογκ Κογκ που επισκέφτηκαν τη Λευκάδα, Αυστριακούς
και Τούρκους δημοσιογράφους και blogger, στην έκθεση HELEXPO MARUSSI μέσω της
ΠΕΔΙΝ, στην έκθεση στο Περιστέρι μέσω της ΠΕΔΙΝ, σε συλλόγους, σωματεία, σε email
τουρισμού σε μεμονωμένους τουρίστες από το εξωτερικό, αλλά και τουριστικούς
πράκτορες της Λευκάδας, σε πρέσβεις και προσωπικότητες που συμμετείχαν στο
Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ 2017, στην Αθήνα στην Επτανησιακή Γαστρονομία 13
Μαρτίου, στην Ηλιούπολη σε σχετική εκδήλωση για την Πλατεία Λευκαδίων, στο
Επτανησιακό Πολιτιστικό Διήμερο, σε δημοσιογράφους εφημερίδων και sites, όπως η
ιστοσελίδα news247, σε επίσημους προσκεκλημένους και επισκέπτες, στο έντυπο "Ακτή
Μιαούλη"- προορισμός Λευκάδα , σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώθηκαν, σε
αθλητικά γεγονότα, όπως ο Ημιμαραθώνιος Λευκάδας και σε πολλούς άλλους που
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την επιρροή της κοινής γνώμης, για την επιλογή της
Λευκάδας ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού.
Σύνολο διανεμήθηκαν 250 κλειδοθήκες με τον Πήγασο και το usb stick και περίπου 800
έντυπα του τουριστικού οδηγού του Δήμου Λευκάδας.
4) Το γραφείο Τουρισμού επιμελήθηκε την διαφημιστική καταχώριση, έντυπη και
ηλεκτρονική, της εφημερίδας "Καθημερινή" στο έντυπο "Ταξίδια" και στο site "Greece
is" μετά από σχετική έγκριση από τον ΕΟΤ.
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Προβήκαμε επίσης σε διαφημιστική καταχώριση ( 9 σελίδων ) σε ειδικό αφιέρωμα για
την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ήταν αφιερωμένη στην Κίνα του περιοδικού
"Travel Magazine" σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε αγγλόφωνη έκδοση. Το υλικό
διανεμήθηκε δωρεάν στους επισκέπτες της έκθεσης. Η διαφήμιση έλαβε έγκριση του
ΕΟΤ.
Αφιέρωμα στη Λευκάδα (2 σελίδων ) στην ειδική αγγλόφωνη έκδοση του περιοδικού
Travel - έκδοση Νοεμβρίου 2017 - που διανεμήθηκε στην Διεθνή Έκθεση Philoxenia της
Θεσσαλονίκης.
5) Προβήκαμε σε επικαιροποίηση των videos Δήμου Λευκάδας, που υλοποιήσαμε την
προηγούμενη χρονιά.
6)Προβήκαμε στη σύσταση νέας Επιτροπής Τουρισμού και σε 4 συνεδριάσεις μέσα στο
2017 της Επιτροπής Τουρισμού.
7) Αποστείλαμε έκθεση - αίτημα προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για υποστήριξη
των δράσεων τουριστικής Προβολής.
Αποστείλαμε έκθεση - αίτημα προς τον ΕΟΤ για να συμπεριληφθεί η Λευκάδα στις
δράσεις του εξωτερικού του Οργανισμού, όπως πρόσκληση και φιλοξενία τουριστικών
πρακτόρων και δημοσιογράφων.
8) Διερευνήσαμε τις δυνατότητες για δημιουργία τουριστικής πύλης, site του Δήμου
Λευκάδας.
9) Πραγματοποιήθηκε σειρά συνεντεύξεων του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου
Τουρισμού σε τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα και έντυπα, sites και blogs του
εσωτερικού (πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας ) και του εξωτερικού
αποκλειστικά για θέματα Τουρισμού, για τις πρωτιές της Λευκάδας, για την Κινέζικη
Αγορά και τις επαφές με κυβερνητικούς και επιχειρηματίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα
γυρίσματα της ΕΡΤ 3, καθώς και την αποστολή χαιρετισμού σε ηλεκτρονική μορφή του
Δημάρχου για την Κινέζικη πρωτοχρονιά.
10) Συμβολή του Γραφείου Τουρισμού σε σημαντικές διοργανώσεις που έγιναν στο Δήμο
και "διαφημίζουν" την περιοχή μας, με κορυφαία την πρόσκληση και επίσκεψη του
ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ακολούθως την μουσική εκδήλωση "Meet Culture" με κορυφαίους καλλιτέχνες από την
Κίνα, καθώς και τα εγκαίνια του Μουσείου "Άγγελος Σικελιανός".
Κορυφαίες διοργανώσεις σ' αυτό το πλαίσιο που πρέπει να αναφερθούν είναι: Το
φεστιβάλ Γαστρονομίας, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Λευκάδας μέσω της
Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ και η αναβίωση του εθίμου "Το κομμάτι" το Μεγάλο Σάββατο.
11) Ο Δήμος Λευκάδας συμμετείχε με 5μελή αντιπροσωπεία του στην κορυφαία έκθεση
τουρισμού στο Λονδίνο, την World Travel Market με εξαιρετικά αποτελέσματα επαφών
και διανομής υλικού σε τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους.
12) Συμμετείχαμε στη Philoxenia Θεσσαλονίκης πλαισιωμένοι από τουριστικούς
πράκτορες της περιοχής στους οποίους επίσης παρείχαμε το usb stick για προώθηση
στους πελάτες τους.
13) Συνοψίζοντας το Γραφείο Τουρισμού επιμελήθηκε τα Δελτία Τύπου για τα θέματα
του Τουρισμού, που δημοσιεύονταν σε site σε όλη την επικράτεια και σε έντυπα μέσα
διαφημίζοντας άμεσα το τουριστικό και περιηγητικό προϊόν της περιοχής μας.

Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι γίνανε σημαντικά πράγματα για την
τουριστική προβολή του νησιού μας όχι μόνο από τις προσπάθειες των αιρετών αλλά κυρίως
των υπαλλήλων Γραφείου Τουρισμού του Δήμου, φορέων και τοπικών επιχειρηματιών.
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Τα τελευταία χρόνια η τουριστική προβολή του Δήμου Λευκάδας είναι συστηματική και
στοχευμένη.
Αρχίζουν και μας γνωρίζουν πλέον, έρχονται προτάσεις αλλά πέρα από τις εκθέσεις που
συμμετείχαμε σημασία έχουν οι επαφές που πραγματοποιήσαμε. Μια καλή ιδέα προβολής της
Λευκάδας στις Εκθέσεις ήταν το video το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά και ήταν αποτελεσματικό.
Αυτό που δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο 2017 λόγω γραφειοκρατίας είναι η Τουριστική Πύλη
αλλά θα υλοποιηθεί το 2018.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να
τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποδέχονται τον απολογισμό των δράσεων 2017 όπως
εμφανίζεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2018.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Αθανάσιος Περδικάρης

Τα παρόντα Μέλη
Καββαδάς Αγγελος
Γράψας Νικόλαος
Βερύκιος Κώστας
Γαζής Διονύσιος
Γράψα Γεωργία
Γαρύφαλλος Δημήτρης
Μπάρλας Ηλίας
Θερμός Μανώλης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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