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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό
1791/13-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο
95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην
Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το 1ο θέμα:

Αριθ. Απόφ. 80/2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
H Αντιδήμαρχος εισηγούμενη το θέμα είπε:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1080/30-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά στις
κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο
άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ/230 Α) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους καταρτίζεσαι το ετήσιο
πρόγραμμα τουριστικής προβολής του επόμενου έτους από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και
Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής) για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής είτε αυτές υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με
ανάδοχο.
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις προβολής όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο
Τουρισμού και τον ΕΟΤ «Στρατηγική προβολής και Διαφήμισης του ΕΟΤ» και «Στρατηγική προβολής
και προώθησης του ΕΟΤ στο διαδίκτυο» και το νέο Εγχειρίδιο Τουριστικής Ταυτότητας που αφορά στο
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νέο λογότυπο του ΕΟΤ, σύμφωνα με το οποίο γίνεται η σωστή εφαρμογή και χρήση του λογοτύπου στο
σύνολο του προωθητικού υλικού, τις γενικότερες τάσεις σε σχέση με την επικοινωνία στον τομέα του
Τουρισμού, το γεγονός ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται το ενιαίο του χαρακτήρα του προγράμματος και η
εναρμόνιση κατά το δυνατόν με το ευρύτερο πρόγραμμα της Περιφέρειας και της χώρας, το παρεχόμενο
τουριστικό προϊόν και τις προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, τις αγορές-στόχους στις οποίες απευθυνόμαστε,
την ευρύτερη στρατηγική επικοινωνίας του Δήμου Ελαφονήσου, τα διαθέσιμα εργαλεία όπως αυτά
δημιουργήθηκαν και αξιοποιήθηκαν για πρώτη φορά μέσα στο 2013, το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό
και πόρους, αλλά και τους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τις σημερινές συνθήκες προτείνουμε για
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ελαφονήσου
για το έτος 2014, ώστε αυτό να προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την
παροχή σύμφωνης γνώμης και την εφαρμογή της ορθής διαδικασίας.
Μέσα στο 2013 δημιουργήθηκαν τα επικοινωνιακά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν στο εξής για την
προβολή της Ελαφονήσου ως προορισμού με την ομόφωνη έγκριση του ΔΣ σύμφωνα με την υπ.΄αριθμ.
ΔΣ 76/2012 και συγκεκριμένα, ολοκληρωμένη επικοινωνιακή ταυτότητα (ονοματοθεσία περιοχής),
ειδικά σχεδιασμένο λογότυπο που αποτελεί το έμβλημα της περιοχής και σχετικού brand manual που
εξυπηρετεί την ορθή εφαρμογή του, βασικό εικαστικό για την ικανοποίηση αναγκών εφαρμογής σε όλα
τα έντυπα και media. Έχει συλλεχθεί , έχει επεξεργαστεί και είναι διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό, έχει
συνταθεί το απαραίτητο υλικό (κειμένων-περιγραφές, οδηγίες, μεταφράσεις) που θα χρησιμοποιηθεί στο
σύνολο της επικοινωνιακής προβολής, ηλεκτρονικής και έντυπης και στις προωθητικές ενέργειες, έχει
γίνει η ψηφιοποίηση παλιότερου φωτογραφικού υλικού και η ταυτοποίηση του με τα κείμενα. Ο Δήμος
Ελαφονήσου, προέβη στη δημιουργία και παραγωγή 8σελιδου θεαματικού εντύπου, εγκεκριμένου
ομόφωνα με την υπ’αριθμ. 76/2012 απόφαση ΔΣ και τα 10088/9-5-13 και 11939/30-5-2013 έγγραφα του
Υπ. Τουρισμού., το οποίο και διενεμήθη στο διεθνές συνέδριο «Ποσειδώνια 2013» με θέμα το θαλάσσιο
τουρισμό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου μας σε εκθέσειςσυνέδρια με στοχευμένο κοινό, και σύμφωνα με την ομόφωνη έγκριση, υπ’αριθ. απόφαση ΔΣ 33/2013.
Για τις ανάγκες προβολής στην εν λόγω ενέργεια έγινε παραγωγή επιπλέον προωθητικού υλικού τύπου
banners, που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω προωθητικές ενέργειες. Ακόμη, διενεμήθη ενδεικτική
ποσότητα φυλλαδίων στο Κέντρο Πληροφοριών του ΕΟΤ στην Ακρόπολη, στο Φεστιβάλ Αγροτουρισμού
στην Επίδαυρο, ενώ συνόδευσαν και τις προσκλήσεις της 6ης & 9ης Ιουλίου (ειδικό κοινό). Παράλληλα,
απεστάλη στην Περιφέρεια για την ικανοποίηση αναγκών της Περιφέρειας και σε ΜΜΕ σε Ελλάδα και
εξωτερικό σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ επικοινωνήθηκε σε ηλεκτρονικά και άλλα μέσα.
Ακόμη, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση-διορθωση και επικοινωνία πληροφορίας σχετικά με την περιοχή
και τον προορισμό «Ελαφόνησος» και τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες, διόρθωση παλιότερης μη
έγκυρης πληροφορίας για θέματα όπως τοπωνύμια και οδηγίες πρόσβασης τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε
τουριστικούς οδηγούς και νέα κανάλια επικοινωνίας. Ο Δήμος Ελαφονήσου συνεργάστηκε και με την
Περιφέρεια με στόχο την επικοινωνία σωστής και έγκυρης πληροφορίας που αφορά στον προορισμό
Ελαφόνησος στο πλαίσιο της έντυπης επικοινωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τέλος ενισχύθηκε η
επικοινωνία των τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων που αποτελούν βασικό μέρος του παρεχόμενου
τουριστικού προϊόντος, μέσα από εναλλακτικά κανάλια προώθησης (Υπ. Πολισμού, κτλ).
Τονίζεται δε, ότι οι λίγες αλλά στοχευμένες ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα βασίζονται
σε συγκεκριμένη στρατηγική, για την οποία όπως και για όλες τις ενέργειες καθώς και το σχετικό
εικαστικό, υπάρχει η ομόφωνη έγκριση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η διατήρηση της περιοχής στην αγορά των προορισμών ως
παραδοσιακός αυθεντικός προορισμός του ήλιου και της θάλασσας στην καλύτερή του μορφή και ο
εμπλουτισμός του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η συνέχεια της επικοινωνίας και προβολής των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής που είναι τα μνημεία φύσης και πολιτισμού, ο θαλάσσιος και
υποθαλάσσιος πλούτος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενέργειες καθ όλη τη διάρκεια του έτους, η
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αλιευτική παράδοση και η τοπική κουζίνα-γαστρονομία και η τοποθέτησή της ως κοντινός προορισμός
τριημέρου και Σαββατοκύριακου για το κοινό της Λακωνίας και της Πελοποννήσου κυρίως κατά την
Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Βασικός στόχος για τη φετινή χρονιά είναι η επικοινωνία και τοποθέτηση της
Ελαφονήσου στο χάρτη των προορισμών γαμήλιων και άλλων εκδηλώσεων (wedding destination) τόσο
στην ελληνική, όσο και τη διεθνή τουριστική αγορά.
Επιμέρους σκοπό αποτελεί η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών δεικτών υπηρεσιών και προϊόντων σε όλο
το φάσμα του τουρισμού και οι συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και τους επαγγελματικούς φορείς
τουρισμού του τόπου (Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Σύλλογος Επαγγελματιών – Εστιατόρων)
για την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, τον εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος
και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στις εναλλακτικές μορφές με προϋπόθεση την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, το σεβασμό στην τοπική κοινωνία και τη διατήρηση της
φυσιογνωμίας της περιοχής και της αυθεντικότητας της φιλοξενίας.
Για την ικανοποίηση των παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η ηλεκτρονική επικοινωνία και το
διαδίκτυο, ενώ θα αξιοποιηθούν συνεργαζόμενοι φορείς, τα εργαλεία επικοινωνίας του ΕΟΤ και
συνέργειες με στοχευμένο δίκτυο πληροφόρησης. Ως εκ τούτου το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής
Προβολής της Ελαφονήσου για το 2014 διαμορφώνεται ως εξής:
1. On line
- Ολοκλήρωση και προώθηση ειδικού τουριστικού destination portal elafonisos.gr μέσα από το οποίο θα
προκύπτει και θα εφαρμόζεται η στρατηγική και οι επιμέρους κατευθύνσεις
- Αξιοποίηση social media (YouTube και flicker)
- Συνεργασία με ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας και εξειδικευμένες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες
- Προβολή μέσα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίας του ΕΟΤ πχ ιστοσελίδα visitgreece.gr με
ανάρτηση θεματικών άρθρων και περιγραφή βιωματικών εμπειριών, εικόνες, και πολιτιστικά γεγονότα,
καθώς και μέσα από το σχετικό newsletter του οργανισμού (όπως συμφωνήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση
μας με στελέχη του ΕΟΤ).
2. Παραγωγή προωθητικού υλικού
- Επανεκτύπωση έντυπου θεματικού φυλλαδίου
- Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 30’’και προώθησή του μέσω διαδικτύου (σε συνεργασία με
φορείς)
3. Δίκτυα Πληροφόρησης - Συνεργασίες - Διεύρυνση Πληροφόρησης
- Συνεργασία με δίκτυα παροχής τουριστικών πληροφοριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Περιφέρεια,
ΕΟΤ, Travel Daily Νews, κλπ.)
- Επικοινωνία με Μ.Μ.Ε - τουριστικές εκπομπές, αποστολή προωθητικού υλικού τουριστικά γραφεία,
συλλόγους, απόδημους, ΜΚΟ, συνέδρια, εκδηλώσεις, κλπ.
4.Επιλεκτικές θεματικές καταχωρήσεις και publis σε ειδικά έντυπα τουριστικού περιεχομένου και
αντίστοιχα portal
5.Συμμετοχή σε Εκθέσεις
ενδεικτικά:
- Διεθνής Έκθεση «National Weddings Show» Αγγλία, Σεπτέμβριος 2014 (ως συνεκθέτης)
Ενέργειες για τις οποίες δεν απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα
με την υπ’ άριθμ. 1080/30-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού, Μέρος IV, όπως:
- Οργάνωση fam trips - πρόγραμμα φιλοξενίας τουριστικών δημοσιογράφων σε συνεργασία με την
Περιφέρεια
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- Ενέργειες φιλοξενίας τουριστικών παραγόντων και προσωπικοτήτων που συμβάλλον στην προώθηση
του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
Συμμετοχή σε ενέργεια που δεν είναι αμιγώς τουριστικού περιεχομένου, εξυπηρετούν ωστόσο ανάγκες
τουριστικής προβολής:
- Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Καθοριστικής σημασίας τοπικές εκδηλώσεις είναι:
α). η εθνικής και θρησκευτικής σημασίας τοπική “Γιορτή 6ης & 9ης Ιουλίου” (πολιτισμός, ιστορία και
παράδοση)
β). η πολιτιστικής σημασίας γιορτή θεσμός για την Ελαφόνησο “Η Γιορτή του Ψαρά” (προβολή
αλιευτικής-ναυτικής κουλτούρας)
γ). η πολιτιστικής σημασίας τοπική γιορτή “ο Γάμος της Σαρακοστής” (τοπική παράδοση -πολιτισμός)
Επιπλέον,
Έκθεση εικαστικών και έργων τέχνης, έκθεση φωτογραφίας
Μουσικές και μουσικοχορευτικές βραδιές - Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ημερίδες, σεμινάρια, ή άλλες
ειδικές εκδηλώσεις με στόχο την εσωτερική επικοινωνία και εκπαίδευση των τουριστικών
επιχειρηματιών.
Λοιπές ενέργειες
- Λειτουργία ασύρματου δικτύου
- Λειτουργία σημείου ενημέρωσης info-kiosk στο λιμάνι
- Δημιουργία πινακίδων κατεύθυνσης εντός διοικητικών ορίων Δήμου ανάδειξης περιοχών – σημείων
ειδικού ενδιαφέροντος
Προϋπολογισμός ενεργειών επικοινωνίας
Κ.Α.00.6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων «Τουριστική προβολή του Δήμου» ποσόν 7.000,00€
Ο κωδικός αυτός θα καλύψει γενικώς: Καταχωρίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ-Προμήθεια
εκτύπωση Τουριστικών Φυλλαδίων-Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό- Παραγωγή
προωθητικού βίντεο.
Οι παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνουν το σύνολο των δυνητικών ενεργειών Τουριστικής Προβολής, η
υλοποίηση του οποίου θα εξαρτηθεί από τις διατιθέμενες πιστώσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 περί ΚΔΔ πιστώσεις που αφορούν στις παραπάνω ενέργειες θα είναι
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2014 και
μπορεί να διατεθούν με απόφαση του ΔΣ για την πληρωμή δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων την
τουριστική προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο του Δήμου. Πιστώσεις αναφέρονται για την παραγωγή του
απαραίτητου προωθητικού υλικού (π.χ. εκτυπώσεις) που θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των ενεργειών
και πιστώσεις για τη συμμετοχή σε ενέργειες (καταχωρήσεις, εκθέσεις, κτλ). Οι λοιπές όπως Δελτία
Τύπου, αρθρογραφία σε τουριστικά blogs, δημιουργικά-εικαστικά, portal κ.α. υλοποιούνται από το
προσωπικό του Δήμου. Επίσης για κάθε μία από τις ενέργειες, η οριστικοποίηση και τελική μορφή τους
όπως: portal, τελικά εικαστικά καταχώρησης, κτλ, θα περνάει από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου
και κατόπιν θα εφαρμόζεται η διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου
Ελαφονήσου έτους 2014, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να προωθηθεί εγκαίρως για την ορθή
εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Τουρισμού και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ελαφονήσου έτους 2014, όπως
περιγράφηκε στην εισήγηση της Αντιδημάρχου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαρ.Λιάρος συμφωνεί στην τουριστική προβολή αλλά διαφωνεί σε ό,τι έχει
γίνει μέχρι τώρα, γιατί είναι μεροληπτικό και έχει γίνει αλαλούμ.
Η απόφαση έλαβε α.α. 80/2013 και αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το Πρακτικό 18/20-12-2013

το οποίο αφού

συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

