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ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
1η Συνεδρίαση 2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 1ης/2019 συνεδρίασης
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 1/2019
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών Δήμου Λευκάδας σήμερα
στις 16 Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης μετά την αριθμ. 660 /11-012019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής).
Παρόντες
1. Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Καββαδάς Άγγελος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Γαζής Διονύσιος
5. Γληγόρη Ασπασία
6. Γαρύφαλλος Δημήτρης
7. Καββαδάς Θωμάς
8. Μελά Μαρία
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Σολδάτος Πάνος
11. Κατηφόρης Σοφοκλής (Αναπλ/κός Νικ. Γράψα)

Απόντες
1. Γληγόρης Κώστας
2. Κατωπόδης Ζαχαρίας
3. Βερύκιος Κων/νος
4. Κατωπόδης Παναγιώτης
5. Καββαδά Αικατερίνη
6. Παξινός Δημήτρης
7. Σκιαδαρέσης Σωτήρης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. 5 του
Κανονισμού της Επιτροπής Τουρισμού δηλαδή σε σύνολο (18) 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 2ο: «Απολογισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας 2018».
Εισηγητής : Αθανάσιος Περδικάρης Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις
δράσεις, σε επίπεδο τουριστικής προβολής του Δήμου μας, που υλοποιήθηκαν το
έτος 2018, αναφέροντας τα εξής :
Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη
του Δήμου Λευκάδας που ψήφισε το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την 152/2015
Απόφασή του, υλοποιήθηκαν από το Γραφείο Τουρισμού συγκεκριμένες
εγκεκριμένες δράσεις (18/2018 Απόφαση Δ. Σ.), στην προσπάθεια εξειδίκευσης των
αξόνων που έχουν αποφασισθεί.
Προμετωπίδα των δράσεών μας και εφέτος ήταν η στόχευση για «ποιοτικότερο
τουρισμό» και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως άλλωστε επιθυμεί
κάθε τουριστικός προορισμός και επιδιώκει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.
Στο Συμπόσιο-Αφιέρωμα των Γιορτών Λόγου και Τέχνης με θέμα «Λευκάδα και
Τουρισμός 1950 – 2018» (Αύγουστος 2018) είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε, να
συζητήσουμε, να αναλύσουμε και να καταγράψουμε σημαντικές παρεμβάσεις –
προτάσεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα όλη αυτή την περίοδο.
Δραστηριοποιηθήκαμε σ’ ένα ενιαίο μέτωπο δράσεων με στόχο το καλύτερο δυνατό
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιθυμητό αποτέλεσμα :
Με το σχεδιασμό, την προώθηση των διαδικασιών, το πρωτόκολλο
συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και την υποβολή πρότασης για την
εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών, μέσω της Ο.Χ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2014-2020,
προϋπολογισμού 24.000.000 ευρώ.
Την υποβολή πρότασης για υλοποίηση της πράξης « Τρισδιάστατος
Τουριστικός Οδηγός Προβολής – Ανάπτυξης της Πολιτιστικής και Φυσικής
Κληρονομιάς Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την
δημοσίου χαρακτήρα «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε.» (ENTERPRISE GREECE)για την επενδυτική και αδειοδοτική
ωρίμανση του έργου «Τουριστικός Λιμένας – Μαρίνα Βλυχού Νήσου
Λευκάδας».
Την υποβολή πρότασης «Ανάπτυξη & Λειτουργία ΙχθυοτροφικούΟικοτουριστικού Πάρκου στο Μικρό Ιχθυοτροφείο Λευκάδας»
προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
Με προτάσεις-παρεμβάσεις στον Φορέα Διαχ/σης Αμβρακικού Κόλπου
Λευκάδας, σχετικά με την υποβολή της πρότασης «Διαχ/ση Ανθρώπινων
Δραστηριοτήτων Συμβατών με την Προστασία & Ανάδειξη Ειδών & Οικοτόπων
στην Ευρύτερη Θαλάσσια Περιοχή της Λευκάδας» προϋπολογισμού 258.780
ευρώ
Με την ωρίμανση, την χρηματοδότηση και την εκτέλεση σημαντικών έργων
υποδομής για εξάλειψη σοβαρών χρόνιων προβλημάτων και ομαλή
διαβίωση επισκεπτών και δημοτών μας αλλά και τον σχεδιασμό άλλων νέων.
Με την διοργάνωση πολλών και ποικίλων εκδηλώσεων όλη τη διάρκεια του
έτους (Πολιτιστικές, Αποκριάτικες, Πασχαλινές, Φολκλορικές, Γαστρονομικές),
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Με δράσεις ανάδειξης και προώθησης της Ιστορίας μας και του Πνευματικού
μας Πλούτου (Αρχαίο Θέατρο, Μουσείο Σικελιανού, Μουσείο Ενθυμημάτων
Φεστιβάλ, Μουσείο Λευκάδιου Χέρν, κλπ).
Με επαφές και συναντήσεις με επιχειρηματίες και επενδυτές.
Με τη λειτουργία του νέου σύγχρονου Τουριστικού Περιπτέρου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Με την διάθεση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού σε επιφανείς ή
τιμώμενους επισκέπτες μας, σε επιχειρηματίες, σε τουριστικούς πράκτορες,
σε εκπροσώπους ΜΜΕ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αντιμετωπίσαμε τον τομέα αυτό ως ενιαίο σύνολο με πολλές πτυχές, γιατί έτσι
απαιτείται. Επιζητάμε και επιδιώκουμε να αναστραφεί το υπάρχον μονοδιάστατο
μοντέλο του μαζικού τουρισμού µε το δίπτυχο «ήλιος-θάλασσα» µε το πέρασμα στην
ήπια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που θα προστατεύει την μοναδικότητα και
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των περιοχών του Δήμου μας.
Ενδεικτικά και ειδικότερα μπορούμε να αναφερθούμε στις δράσεις:
Συμμετοχή και εξαιρετική η παρουσία του Δήμου μας, σε συνεργασία με την
ΔΕΠΟΚΑΛ, το Πνευματικό Κέντρο, τη Λέσχη Γαστρονομίας Λευκάδας και την
ΠΕΔ-ΙΝ στη μεγάλη Διεθνή Έκθεση «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ – Ελλάδα:
Πολιτισμός – Τουρισμός – Οίνος – Γαστρονομία», που πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια του 16ουΕυρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρονομίας και Οίνου, στο
Ζάππειο Μέγαρο 19 - 21 Οκτωβρίου. Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι
από 300 αρχιμάγειροι και επαγγελματίες της διεθνούς γαστρονομίας, τα μέλη
των πάνω από 100 διεθνών λεσχών και ενώσεων αρχιμαγείρων –
γαστρονόμων ενώ υπήρξε μεγάλη προσέλευση κοινού. Στο εντυπωσιακό
περίπτερο του Δήμου μας, το οποίο επισκέφθηκαν πολλοί επίσημοι,
εκατοντάδες σύνεδροι και πολυάριθμοι επισκέπτες, παρουσιάστηκαν και
αναδείχθηκαν με διαδραστικό τρόπο οι σημαντικότερες πτυχές της
πολιτιστικής, τουριστικής και γαστρονομικής ζωής των νησιών μας (προβολή
βίντεο, μουσική εκδήλωση, γαστρονομική παρουσίαση παραδοσιακών
λευκαδίτικων πιάτων και προϊόντων, ομιλίες-παρουσιάσεις για τη Λευκάδα
και τα προϊόντα της).
Αποστολή υλικού για εναλλακτικό τουρισμό στην ιστοσελίδα
http://www.ecotourism-greece.com/.
Αποστολή υλικού στο νέο ταξιδιωτικό site της LIQUID MEDIΑ (προβολή και
στο εξωτερικό).
Προώθηση e-mail στην Ένωση Ξενοδόχων για επίσκεψη από Κίνα 480 ατόμων
(από Henan Changxu Import & Export Trading Co., Ltd.)
Αποστολή στοιχείων και υλικού στο Ελληνικό Κέντρο Τουρισμού στην
Ουκρανία. Το υλικό δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού
Κέντρου Τουρισμού στο Facebook και προωθήθηκε στα 5.000 τουριστικά
γραφεία της Ουκρανίας, σε πανεπιστήμια και δήμους.
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Συμμετοχή με αποστολή υλικού στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 μέσω της ΠΕΔ-ΙΝ.
Υλικό στην έκθεση στο Ισραήλ, σε συνεργασία με επιχειρηματίες τουρισμού
της Λευκάδας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Επαφές και ενημέρωση bloggers από Αγγλία για πιθανότητα επίσκεψής τους
στη Λευκάδα.
Αποστολή υλικού για δημοσίευση στο περιοδικό GREC14NMAGAZINE ONECOUNTRY- ONEMAGAZINE το επίσημο περιοδικό της FraportGreece που
διανέμεται στα αεροδρόμια όλης της χώρας (έντυπη και ηλεκτρονική
έκδοση). προς ενημέρωση. των ταξιδιωτών απ' όλο τον κόσμο για δράσεις
που πραγματοποιούνται στο Δήμο Λευκάδας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
(εκατομμύρια αναγνώστες και χρήστες του internet, σε ελληνική και αγγλική
έκδοση).
Επικαιροποίηση των videos του Δήμου Λευκάδας, μετά την σύμφωνη γνώμη
που λάβαμε από τον ΕΟΤ με την προσθήκη νέου υλικού.Τα videos
προωθούνται σε σελίδες τουριστικού περιεχομένου, bloggers και
δημοσιογράφους που ζητάνε υλικό από το Γραφείο Τουρισμού καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους.
Συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για έκδοση υλικού - θεματικού
περιεχομένου και δημιουργία θεματικών βίντεο.
Συνεργασία με ΠΙΝ και Ένωση Ξενοδόχων για υλικό για το Infokiosk.
Συνεργασία με ΕΟΤ Ιταλίας με οπτικοακουστικό υλικό και επισκέψεις σε
συνεργασία με την ΠΙΝ.
Επαφές με Κινέζους επιχειρηματίες και επενδυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους.
Επίσκεψη στη Λευκάδα του Έλληνα Πρέσβη στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας,
κ. Λεωνίδα Ροκανά και του Εμπορικού και Οικονομικού Ακόλουθου της
Ελλάδας στο Πεκίνο, κ. Εμμανουήλ Στάντζου. Μια βαρύνουσα επίσκεψη με
προεκτάσεις συνεργασίας πολλά υποσχόμενες ανάμεσα στη Λευκάδα και την
τεράστια κινέζικη αγορά, στην οποία έχουμε στραφεί τα τελευταία χρόνια με
στοχευμένες ενέργειες.
Διανομή υλικού του Δήμου, μέσω του ξενοδοχειακών μονάδων της
Λευκάδας, σε διασημότητες της εγχώριας showbiz.
Αποστολή υλικού στον ΕΟΤ Ιταλίας – visitgreece Ιταλίας και σε
διαπιστευμένους δημοσιογράφους.
Υλικό, οπτικοακουστικό και έντυπο σε Αυστριακούς δημοσιογράφους που
επισκέφτηκαν το Δήμο μας.
Υλικό σε υπηρεσίες και συλλόγους του Δήμου μας για τις επαφές τους με
φορείς και Συλλόγους της χώρας.
Επαφές και υλικό σε διπλωμάτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες που
επισκέπτονται το Δήμο μας.
Επαφές για την παραγωγή τηλεοπτικής σειράς 6 ντοκιμαντέρ για τον Ιωάννη
Καποδίστρια, που θα πραγματοποιηθούν για λογαριασμό του τηλεοπτικού
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σταθμού COSMOTEHISTORY.Την υλοποίηση των ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει η
εταιρεία WCA PRODUCTIONS AE, που απευθύνθηκε στο Δήμο Λευκάδας
ζητώντας την παροχή βοήθειας, η οποία και δόθηκε από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του και από Πολιτιστικούς Συλλόγους που υποδείχθηκαν.
Επίσκεψη στη Λευκάδα 15 Κινέζων εκπροσώπων του HeroseClub, οργανισμού
με 6 παραρτήματα. Ιδρύθηκε από μια ομάδα γυναικών που ηγούνται στην
κινέζικη βιομηχανία, αλλά και διασημοτήτων με σκοπό να βοηθούν και να
προωθούν την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Κίνα.
Επίσκεψη Ιταλών δημοσιογράφων στη Λευκάδα για λογαριασμό τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Υποδοχή ομάδας παιδιών αποδήμων Λευκαδιτών απ’ όλο τον κόσμο.
Υποδοχή και υλικό σε Συνέδρους Συλλόγων που επιλέγουν τη Λευκάδα για τα
σεμινάρια και συνέδριά τους (Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων,
Συνέδριο Νοσηλευτών).
Παρουσία του Δήμου στην απονομή των φετινών Apollo Awards 2018 σε
Λευκαδίτες επιχειρηματίες, από την εταιρεία Apollo Travel Group στο «Porto
Galini» και επαφή με την Εμπορική Διευθύντρια της Apollo κ. Nina Hornewall.
Όλες οι δράσεις μας είναι σε εναρμόνιση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Στηριζόμαστε στη βοήθειά της, στη χρηματοδότηση δράσεων και στην τεχνογνωσία
της με στόχο πάντα την περαιτέρω εξειδίκευση της τουριστικής μας ταυτότητας.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του απολογισμού δράσεων του Δήμου
Λευκάδας για το 2018, ολοκληρώθηκε το πρώτο θέμα και ο Πρόεδρος προχώρησε
στη παρουσίαση του επόμενου θέματος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αθανάσιος Περδικάρης

Τα παρόντα μέλη

Καββαδάς Άγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Γαζής Διονύσιος
Γληγόρη Ασπασία
Καββαδάς Θωμάς
Μελά Μαρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σολδάτος Πάνος
Γαρύφαλλος Δημήτρης
Κατηφόρης Σοφοκλής
(Αναπλ/κός Ν. Γράψα)
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