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Στην Λάρισα σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, η 
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με Α.Π. 
29525/05-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αντιδημάρχου Δήμου Λαρισαίων κ. Γεώργιο Σούλτη, η 
οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

'Ήταν  δε παρόντες  από τα μέλη  του οι  κ.:  1)  Γεώργιος  Σούλτης  Αντιδήμαρχος  Λαρισαίων,  ως 
Πρόεδρος, 2) Ειρήνη Παπανικολάου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Λάρισας  και του Συνδέσμου 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων, 3) Αναστάσιος Γούσιος, εκπρόσωπος της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης 
και  Επικοινωνίας  Κεντρικής  Ελλάδας,  4)  Παναγιώτα  Σάρρου,  εκπρόσωπος  του  Θεσσαλικού  Κέντρου 
Ανάπτυξης  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  Επιμελητηρίου  Λάρισας,  5)  κ.  Κωνσταντίνος  Ζώης, 
εκπρόσωπος  του Σωματείου  Ιδιοκτητών Καφετεριών  και  Καφέ Μπαρ Λάρισας,  6)  Ιωάννα  Γεροκώστα, 
εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Πηνειού και Παραποτάμιου Πολιτισμού, 7) Έφη Οικονόμου, Τουριστικός 
Πράκτορας, εμπειρογνώμονας, 8) Βελiσσαρίου Στάθης εμπειρογνώμονας Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας, 9) Νικολέτα Νταγκάρα, Εκπαιδευτικός (Διοίκηση Τουρισμού Πολιτισμού) 
εμπειρογνώμονας  10)  Μπαράς  Νικόλαος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  και  δεν  προσήλθαν  οι:  1)  Κρίκης 
Αθανάσιος,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  2)  Τερζούδης  Χρήστος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  3)  Ζιαζιά  Σουφλιά 
Αικατερίνη,  Δημοτική  Σύμβουλος.  4),  Καμηλαράκη  Μαρία  Δημοτική  Σύμβουλος  5)  Κωστούλας 
Αριστοτέλης, Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, 6) Μπουντίνα Αναστασία, εμπειρογνώμονας, 7) Βλαχάκης 
Γρηγόρης, εκ μέρους του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών – ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας.

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, εισέρχεται στην συζήτηση:
Αρχικά έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο 

Σούλτη, 
α) για τα θέματα που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση και πήραν το 

δρόμο  τους  και  συγκεκριμένα:  ωράριο  επισκέψεων  στις  πολιτιστικές  δομές  του  Δήμου  (Πινακοθήκη, 
Λαογραφικό,  Μύλος  κλπ.),  πρόσβαση  λεωφορείων  στα  ξενοδοχεία  εντός  των  πεζοδρόμων  καθώς  και 
καθορισμός  σύντομων  στάσεων  τουριστικών  λεωφορείων  για  αποβίβαση  και  επιβίβαση,  ειδικές 
διαγραμμίσεις. 

β)  την  πρόθεση της  δημοτικής  αρχής  να  συγκαλέσει  Ειδική  Συνεδρίαση όλων  των  Δήμων του 
Νομού με σκοπό την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων και ενεργειών. Αυτή η πρωτοβουλία θα γίνει σε 
συνεργασία με την ΠΕΔ και την Αντιπεριφέρεια Λάρισας. 

γ) δημιουργία τουριστικού υλικού για την πόλη (ηλεκτρονικό και έντυπο)
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κ.  Ειρήνη Παπανικολάου εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. 

Λάρισας και ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η Ένωση Ξενοδόχων ετοιμάζει ένα δίφυλλο έντυπο το οποίο θα 
περιλαμβάνει προτεινόμενες περιπατητικές διαδρομές στην πόλη. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η Ιωάννα Γεροκώστα εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Πηνειού και 
Παραποτάμιου Πολιτισμού και αναφέρθηκε: στην ανάγκη καταγραφής των ρευμάτων τουρισμού στην πόλη 
και ανάλογα με αυτά να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις από την Επιτροπή.

Στη συνέχεια  έλαβε  το λόγο ο κ.  Αναστάσιος  Γούσιος,  εκπρόσωπος της  Ένωσης Επιχειρήσεων 
Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας ο οποίος πρότεινε να καθοριστεί μια στάση επιβίβασης 
και αποβίβασης επισκεπτών στην οδό Μανωλάκη (στο ύψος της Ηφαίστου δεξιά) για να εξυπηρετούνται οι 
επισκέπτες του αρχαίου θεάτρου. Επίσης ζήτησε να αναλάβει ο Δήμος πρωτοβουλία ώστε να ενημερωθούν 
φορείς του τουρισμού ότι στο Δήμο Λαρισαίων λειτουργεί Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης γιατί γίνονται 
διοργανώσεις όπως ενημερωτικά συνέδρια, ειδικές ημερίδες και δράσεις για τις οποίες η Επιτροπή θα πρέπει 
και  να  ενημερώνεται  και  να  συμμετέχει.  Ακόμη  ανέφερε  ότι  η  Επιτροπή  θα  πρέπει  να  εξετάσει  το 
ενδεχόμενο από εδώ και στο εξής οι  συνεδριάσεις  της να είναι  θεματικές π.χ.  εναλλακτικός τουρισμός, 
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συνεδριακός  τουρισμός,  σχολικός  τουρισμός  ώστε  να γίνονται  κάθε φορά συντονισμένες  ενέργειες.  Να 
προσδιοριστούν οι τομείς ενδιαφέροντος και να συγκεκριμενοποιηθούν οι δράσεις. 

Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  ο  κ.  Βελiσσαρίου  Στάθης  εμπειρογνώμονας  Πρόεδρος  Τμήματος 
Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας ο οποίος τόνισε τις σημαντικές δυνατότητες που έχει η πόλη μας  
στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε πτυχιακή εργασία που υλοποιείται  
αυτή τη στιγμή από φοιτήτρια στο Τμήμα του και η οποία μετά τη δημοσίευσή της θα είναι αξιοποιήσιμη  
από την Επιτροπή.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Νικόλαος Μπαράς, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος τόνισε ότι η 
Λάρισα πρέπει να αναζητήσει και να βρει τρόπους να εκμεταλλευτεί το διερχόμενο από την πόλη τουρισμό 
που  κατευθύνεται  κυρίως  προς  Μετέωρα.  Τα  Μετέωρα  είναι  καθιερωμένος  ημερήσιος  τουριστικός 
προορισμός για τουρίστες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Η  κ.  Νικολέτα  Νταγκάρα,  Εκπαιδευτικός  (Διοίκηση  Τουρισμού  Πολιτισμού)  εμπειρογνώμονας, 
τόνισε ότι ένα σημαντικό μειονέκτημα για την αξιοποίηση αυτού του διερχόμενου τουρισμού είναι ότι η 
αγορά της Λάρισας είναι κλειστή τα Σάββατα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η Λάρισα θα μπορούσε να  
είναι  για  τους  διερχόμενους  τουρίστες  μια  άριστη  ευκαιρία  για  βόλτα  και  ψώνια.  Επίσης  ανέφερε  ένα 
παράδειγμα καλής πρακτικής για προσέλκυση επισκεπτών σε διοργανώσεις και γεγονότα από το Ελατοχώρι, 
κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού όπου έγινε ένα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής, παρόλο 
που η περιοχή αποτελεί κυρίως χειμερινό προορισμό. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ τα ξενοδοχεία και οι  
ξενώνες της περιοχής πρόσφεραν διαμονή μόνο με 10 ευρώ και αυτό φυσικά συνέβαλε στην προσέλκυση 
επισκεπτών. 

Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  η  κ.  Παναγιώτα  Σάρρου  εκπρόσωπος  του  Θεσσαλικού  Κέντρου 
Ανάπτυξης  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  Επιμελητηρίου  Λάρισας  η  οποία  ανέφερε  ακόμη  ένα 
παράδειγμα καλής πρακτικής το φεστιβάλ influence που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα.

 Στο  τέλος  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  και  Αντιδήμαρχος  κ.  Γεώργιος  Σούλτης  ανέφερε  ότι 
δυστυχώς η Λάρισα παραμένει εκτός από μεγάλα γεγονότα και πρέπει αυτό να το ανατρέψουμε. Ο Δήμος 
οφείλει να γίνει ο καταλύτης και ο συντονιστής πρωτοβουλιών και δράσεων που θα βάλουν την Λάρισα σε 
κεντρική θέση μέσα στο τουριστικό τοπίο της χώρας. Επίσης αναφέρθηκε στη διεκδίκηση της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας και τις προθέσεις της δημοτικής αρχής προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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