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Στην Λάρισα σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2015,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 13:00,  στο Δημοτικό 
Κατάστημα, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση,  
ύστερα από την με Α.Π. 88419/24-11-2015 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)  Ιωάννα Γεροκώστα,  εκπρόσωπος του Συλλόγου  Φίλων Πηνειού και 
Παραποτάμιου  Πολιτισμού,  6)  Έφη  Οικονόμου,  Τουριστικός  Πράκτορας,  εμπειρογνώμονας,  7) 
Στάθης  Βελισσαρίου  εμπειρογνώμονας  Πρόεδρος  Τμήματος  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  ΤΕΙ 
Θεσσαλίας,  8)  Νικολέτα  Νταγκάρα,  Εκπαιδευτικός  (Διοίκηση  Τουρισμού  Πολιτισμού) 
εμπειρογνώμονας  9) Ελένη Λιάγκουρα, εκ μέρους του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών – ΕΣΥΝΕ 
Θεσσαλίας,  και  δεν  προσήλθαν  οι:  1)  Αθανάσιος Κρίκης,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  2)  Χρήστος 
Τερζούδης,  Δημοτικός  Σύμβουλος  3)  Αικατερίνη  Ζιαζιά  Σουφλιά,  Δημοτική  Σύμβουλος,  3) 
Νικόλαος  Μπαράς,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  4)  Αναστασία  Μπουντίνα,  εμπειρογνώμονας,  5) 
Αλέξανδρος Σακελλάρης Πρόεδρος ιδιοκτητών καφετεριών και μπαρ Νομού Λάρισας, 6)  Μαρία 
Καμηλαράκη Δημοτική Σύμβουλος 7) Αριστοτέλης Κωστούλας, Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων 

Στην συνάντηση συμμετείχε και η κ.  Έλλη Βάζου η οποία εκδήλωσε και ενδιαφέρον να 
συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, εισέρχεται στην συζήτηση:
Αρχικά έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Αντιδήμαρχο κ. 

Γεώργιο Σούλτη, 
α)  για  την  πορεία  των  ενεργειών  σχετικά  με  την  υπογραφή  «Συμφώνου  Συνεργασίας 

Τουριστικής Ανάπτυξης μεταξύ των Δήμων του Νομού Λάρισας». 
β) για την πορεία των ενεργειών σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (θέσεις στάσης για 

τουριστικά λεωφορεία, σηματοδότηση διαδρομών σε πεζοδρόμους κ.α.) που αιτήθηκε η Επιτροπή 
στο Δήμο.

γ) για το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου 
δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στο δίκτυο «Ελλήνων γεύσεις εκλεκτές» στο 

οποίο συμμετέχουν 50 Δήμοι, 20 αναπτυξιακές και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μεγάλο δίκτυο στον 
αγροτοδιατροφικό τομέα με τις δράσεις του.

Ο κ. Τάσος Γούσιος καθώς και  η κ. Ειρήνη Παπαϊωάννου εξέφρασαν την άποψη ότι το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι μεν πλούσιο ωστόσο του λείπει η εξωστρέφεια που θα έπρεπε να 
έχει ώστε να προσελκύσει  κόσμο από άλλες πόλεις.  Η Λάρισα λειτουργεί ως παράλληλος πόλος 
έλξης με την γειτονική πόλη των Τρικάλων και σ’ αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη διάσταση.

Η κ.  Ιωάννα Γεροκώστα,  εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Πηνειού και  Παραποτάμιου 
Πολιτισμού, κατέθεσε την πρόταση να αναληφθεί δράση για την προώθηση των τοπικών προϊόντων 
και την προβολή τους σε Συμπόσια, Συνέδρια κτλ. Η συμμετοχή στο «Ελλήνων γεύσεις εκλεκτές» 
είναι μια πράξη εξωστρέφειας και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι αξιοποίησης για την προώθηση των  
τοπικών προϊόντων.
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Στη συνέχεια ο κ. Στάθης Βελισσαρίου εμπειρογνώμονας Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας ενημέρωσε σχετικά με τις δράσεις που έχει κάνει το ΤΕΙ Θεσσαλίας 
για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.

Επίσης η κ. Παναγιώτα Σάρρου ενημέρωσε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχει  
ξεκινήσει  το  Επιμελητήριο  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  με  το  Δίκτυο  Επιχειρήσεων  Ολύμπου 
Κισσάβου.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του 2016: Απόκριες 
(συμπληρωματικά  στον  Τύρναβο)  Παζάρι,  Φεστιβάλ  Πηνειού  ενώ  ως  δύο  επαναλαμβανόμενες 
σημαντικές  αθλητικές  διοργανώσεις  επισημάνθηκαν:  ΣΕΓΑΣ  και  κολυμβητικοί  αγώνες 
«Ιπποκράτεια».  Επίσης  υπάρχουν  σε  εξέλιξη  ενέργειες  ώστε  να  λάβει  χώρα  στη  Λάρισα  η  
Πανελλήνια διοργάνωση Handball.

Ο κ. Στάθης Βελισσαρίου επίσης έκανε την πρόταση να διοργανωθεί στη Λάρισα το επόμενο 
Φεστιβάλ Ρομποτικής. 

Ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση.
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 έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για εξωστρέφεια οι οποίες όμως θα ευδοκιμήσουν αν 
όλοι οι φορείς συμμετέχουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρθηκε επίσης στο Σχέδιο Μάρκετινγκ 
το οποίο ολοκληρώνεται  και  θα παρουσιαστεί  σύντομα σε ειδική εκδήλωση και περιλαμβάνει  7 
τεύχη, 7 τομείς. 

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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