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                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063 532, 213 2063 718,  
          213 2063 775 
fax :   213 2063 533 
e-mail: ssona@patt.gov.gr 
 
Συνεδρίαση 44η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 375/2013  
 
 Σήµερα 3/12/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου  
Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 233241/27-11-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 27/11/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 1ο     
Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Ολοκληρωµένου Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού & Επικοινωνιακού Σχεδίου (ΟΠΕΕΣ) και αποτελέσµατα 
πορείας υλοποίησης του έργου: «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής 
Προβολής Περιφέρειας Αττικής». 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα ενός (61) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως 
εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα.  
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής 
Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, 
Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας 
Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, 
Ηλίας Ιωάννης,  Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου 
Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, 
Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος 
Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα 
Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης 
Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη 
Άννα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος 
Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σµέρος Γεώργιος,  Σπονδυλίδης Αθανάσιος, 
Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς 
Γεώργιος,  Χάγιος Άγγελος.  
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αµανατίδης Νικόλαος, Αφεντούλη ∆έσποινα, 
Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Ζαφειρίου Ελένη, Καραµανλή Άννα, 
Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαρούγκα 
Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας Κων/νος, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Χολέβα 
Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής  Σταυρούλα Καπελούζου και Ευτυχία Παπαδηµητρίου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 232027/26-11-2013 εισήγηση της 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Τσάτσου -Παπαδηµητρίου, η οποία έχει σταλεί µαζί 
µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»  
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2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

3. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής» 

4. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» 

5. Tην µε αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 
2494/Β/4-11-2011) «Έγκριση Tροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

6. Τον Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (Φ.Ε.Κ. 
267Α’/3-12-2007) 

7. To Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α/14-10-2006) «Ανάπτυξη ιαµατικού 
τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ειδικότερα το άρθρο 30 που αφορά 
στην παροχή σύµφωνης γνώµης από το Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης σε προγράµµατα Τουριστικής Προβολής που 
υλοποιούνται από φορείς του ∆ηµοσίου 

8. Την µε Α.Π. 4006/9.7.2009 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Αττικής περί ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα 
Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής 2010 – 2015» στο ΠΕΠ 
«ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» 

9. Την υπ’ αριθµ. 149/2011 µε ηµεροµηνία 1/7/2011 Πράξη του Ζ’ 
Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

10. Την µε Α.Π. 3174/16.9.2011 Προέγκριση ∆ιαδικασίας Ανάθεσης & 
Σχεδίου Σύµβασης του εν θέµατι έργου από την Ε∆Α 

11. Την εγκύκλιο 15566/23.11.2011 της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού 
του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού που αφορά κατευθύνσεις 
για την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας παροχής σύµφωνης γνώµης, 
που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 περί τουριστικής 
προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα 

12. Την µε Α.Π. 14287/1.2.2012 υπογεγραµµένη σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας McCann 
Erickson ∆ιαφηµιστική Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση του εν θέµατι έργου 

13. Την 64576/8.2.2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί Ορισµού 
Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του εν θέµατι 
έργου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 177430/13.9.2013  και 
ισχύει 

14. Την 233/2012 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε το  ΟΠΕΕΣ του έργου : «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα 
Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής», ενταγµένου στο ΠΕΠ 
«ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» 

15. Το υπ’ αριθµ. 13941/9.10.2012 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισµού 
µε το δόθηκε η σύµφωνη γνώµη για το ΟΠΕΕΣ 

 
 

Το έργο µε τίτλο: «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής 
Περιφέρειας Αττικής» είναι ενταγµένο στο Ε.Π. «Αττική 2007 – 2013» µε 
την 4006/9.7.2009 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρεια Αττικής 
και υλοποιείται µε την 14287/1.2.2012 υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας McCann Erickson 
∆ιαφηµιστική ΑΕΕ και ολοκληρώνεται τον 9/2015.  
Σύµφωνα µε την σύµβαση, σκοπός του έργου αποτελεί η ολοκληρωµένη 
προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής, ως συνόλου 
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προορισµών, που δικτυώνονται θεµατικά και αποτελούν 
αλληλοσυµπληρούµενα στοιχεία ενός συνεκτικού συνόλου. ∆ίνεται 
ιδιαίτερη έµφαση στην διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και στην 
άµβλυνση της εποχικότητας, την δηµιουργία δικτύων εναλλακτικού 
τουρισµού, στην επέκταση του τουριστικού ρεύµατος και στην αναβάθµιση 
της θέσης της Αθήνας στο παγκόσµιο δίκτυο «τουρισµού πόλης». Η 
προβολή της Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη δηµιουργία µιας συνολικής 
εικόνας, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της, τα οποία την 
διαφοροποιούν από άλλους τουριστικούς προορισµούς και την καθιστούν 
ελκυστική και ανταγωνιστική.  
Για τις ανάγκες του έργου έχει εκπονηθεί Ολοκληρωµένου Περιφερειακού, 
Επιχειρησιακού & Επικοινωνιακού Σχεδίου (ΟΠΕΕΣ), το οποίο 
επικαιροποιείται οπωσδήποτε µία (1) φορά ετησίως και περιλαµβάνει : 
Α). την ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος, µε προσέγγιση 
της συµπεριφοράς των αγορών – στόχους και τον σχεδιασµό των 
ανταγωνιστικών προορισµών.  
Β). την τεκµηρίωση της Στρατηγικής της Τουριστικής προβολής για την 
Περιφέρεια – κύρια τουριστικά προϊόντα και χώρες στόχοι – καθώς και 
τους στόχους του προγράµµατος 
Γ). το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Marketing Plan) που ικανοποιεί την 
παραπάνω στρατηγική και περιέχει µίγµα προωθητικών µέσων σε διεθνές 
και εθνικό επίπεδο. 
∆). ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας που διεξάγεται δύο (2) φορές τον 
χρόνο στο Αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» σε εισερχόµενους τουρίστες των 
χωρών στόχων του έργου. 
Το ΟΠΕΕΣ εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο µε την 233/2012 
Απόφασή του και δόθηκε η σύµφωνη γνώµη από το Υπουργείο 
Τουρισµού µε το υπ’ αριθµ. 13941/9.10.2012 έγγραφό του, όπως ορίζουν 
οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3498/2006. 
Οι προωθητικές και επικοινωνιακές ενέργειες του έργου, όπως αναλύονται 
και  τεκµηριώνονται στο ΟΠΕΕΣ είναι:  
1. ∆ηµιουργία Περιφερειακής Τουριστικής Ταυτότητας 
2. Στρατηγική Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας & Master Plan 
3. ∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου 
4. Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού 
5. ∆ηµιουργία & Παραγωγή Προωθητικού Υλικού 
6. Προσκλήσεις ∆ηµοσιογράφων, Επαγγελµατιών του Τουρισµού και 
7. Οργάνωση Συµµετοχής της Περιφέρειας σε Τουριστικές Εκθέσεις 
Εξωτερικού & ∆ιοργάνωση Σηµαντικών Εκδηλώσεων στο Εσωτερικό. 
 
Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί οι παρακάτω δράσεις: 
 

 
1. ∆ηµιουργία Περιφερειακής Τουριστικής Ταυτότητας 

• Έχει παραχθεί το λογότυπο µε το motto και slogan της επικοινωνιακής 
καµπάνιας του έργου, ελληνικά και αγγλικά, µε τεχνικές λεπτοµέρειες 
που αναφέρονται στην µελέτη εφαρµογής. Αποτελεί τη νέα τουριστική 
ταυτότητα της Περιφέρειας και παρουσιάζεται απαραιτήτως σε όλο το 
παραγόµενο υλικό του προγράµµατος. 
 

2. Στρατηγική Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας & Master Plan 

• Τηλεόραση: 
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Προβολή για 4 µήνες συνολικά στο διεθνές τουριστικό κανάλι Travel 
Channel (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2012 & Φεβρουάριος- Μάρτιος 
2013), των  8 videos της Περιφέρειας Αττικής.  
Προβολή διαφηµιστικού µηνύµατος στο travel channel, συνολικά 280 
φορές. 
Παραγωγή από το ίδιο το κανάλι 4 οδοιπορικών στην Περιφέρεια 
Αττικής οι οποίες προβλήθηκαν το ίδιο διάστηµα στο Τravel Channel 
µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η προβολή του 
προορισµού.  
Εµφάνιση των θεµατικών αυτών 240 φορές. 

• Τύπος: 
11 διαφορετικά θέµατα διαφηµιστικών καταχωρήσεων σε 16 
καταξιωµένα έντυπα και εφηµερίδες εξωτερικού που καλύπτουν τις 4 
αγορές – στόχους (Μεγ. Βρετανία, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία) την 
άνοιξη 2013. 
Ανάµεσα στα έντυπα που είχε προβολή η Περιφέρεια ήταν: το 
National Geographic µε αναγνωσιµότητα 2.076.000, τα έντυπα των 
εφηµερίδων Guardian και Independent µε αναγνωσιµότητα 1.691.000 
ανά τεύχος, το High Life (τεύχος της British Airways) µε 
αναγνωσιµότητα 3.200.000. Στην Γαλλική αγορά είχε παρουσία στα 
έντυπα Cote Sud, L’Express, Le Figaro, air France magazine 
συνολική αναγνωσιµότητα των µέσων περίπου 8.400.000. Στην 
Γερµανία, εµφανίστηκε σε αντίστοιχα περιοδικά όπως GEOSaison, 
Abenteuer & Reisen, Lufthansa µε αναγνωσιµότητα µέσων 4.700.000 
και στην Ιταλία στα DOVE, QUI TOURING, Alitalia, GEO µε συνολική 
αναγνωσιµότητα περιοδικών 3.300.000. 

• ∆ιαφήµιση στο ∆ιαδίκτυο: 
Προβολή σε αναγνωρισµένες διεθνείς ιστοσελίδες τουριστικού αλλά 
και γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως το yahoo, msn, skype και άλλες 
τουριστικές ιστοσελίδες. Οι εµφανίσεις του διαφηµιστικού µηνύµατος 
της Περιφέρειας στις ιστοσελίδες αυτές ανήλθαν στις 75.000.000. 
 

3. ∆ηµιουργία & ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου 

• Portal: 
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της τουριστικής ιστοσελίδας της 
Περιφέρειας athensattica.com και .gr. Η τεχνική και δηµιουργική 
κατασκευή του portal βασίστηκε σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν 
σε αντίστοιχες ιστοσελίδες του εξωτερικού. 

• Περιεχόµενο Portal: 
Αρχικά η ιστοσελίδα ήταν διαθέσιµη σε ελληνικά και αγγλικά, µε 
περιεχόµενο 150.000 λέξεων, που στην συνέχεια µεταφράστηκε  και 
σήµερα η ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη σε 6 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, γερµανικά και ιταλικά). 
Σε εβδοµαδιαία βάση το περιεχόµενο του portal εµπλουτίζεται µε 
αφιερώµατα, προτάσεις και εκδηλώσεις. 
Πραγµατοποιούνται συνεχώς και οι µεταφράσεις του νέου 
περιεχοµένου σε όλες τις γλώσσες. 
Επειδή η ιστοσελίδα καλύπτει σηµεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα 
από κάθε άκρη της Περιφέρειας Αττικής, έχει πραγµατοποιηθεί 
συµπληρωµατική φωτογράφηση προκειµένου να καλυφτεί µε 
πρωτότυπο υλικό κάθε αναφερόµενο σηµείο και αξιοθέατο µε 
παραπάνω από 1 φωτογραφίες. Τα δικαιώµατα όλου αυτού του 
υλικού ανήκουν αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής.  

• Επισκεψιµότητα portal: 
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Από τον Ιανουάριο που ξεκίνησε µέχρι σήµερα έχουν επισκεφθεί την 
ιστοσελίδα 215.000 µοναδικοί χρήστες. 

• Παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (αφορά την χρονική 
περίοδο 1/2013 µέχρι σήµερα):  

� Λογαριασµός της Περιφέρειας στο Facebook µε 8.400 likes και 
αναρτήσεις (posts) καθηµερινά 

� Instagram µε 422 followers και καθηµερινή ανανέωση 
περιεχοµένου φωτογραφιών από την Περιφέρεια Αττικής 

� Pinterest µε 402 likes  
� Κανάλι στο Youtube µε 109 συνδροµητές και 26.000 προβολές. 

 

• ∆ιαγωνισµοί: 
� Υλοποίηση µε επιτυχία του πρώτου διαγωνισµού στο facebook 

µε νικητές ένα ζευγάρι Άγγλων οι οποίοι επισκέφθηκαν και 
φιλοξενήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής. 

� Κατά την διάρκεια προβολής των videos στο travel channel, 
πραγµατοποιήθηκε διαγωνισµός στην ιστοσελίδα του καναλιού 
στον οποίο συµµετείχαν συνολικά 12.000 άτοµα. Οι 2 νικητές 
του διαγωνισµού (ένα ζευγάρι από την Ρουµανία και µια 
οικογένεια από την Αγγλία), φιλοξενήθηκαν από την Περιφέρεια 
Αττικής. Η βάση δεδοµένων που προέκυψε από τον 
διαγωνισµό αξιοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτείται να 
ενισχυθεί η προβολή των δράσεων της Περιφέρειας. 
 

• Άλλες ηλεκτρονικές εφαρµογές 
Πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή CLIC2C στις καταχωρήσεις που 
προβλήθηκαν στα έντυπα του εξωτερικού καθώς και στα έντυπα/ 
τουριστικούς οδηγούς. Η εφαρµογή αυτή είναι ένα καινοτόµο και 
βραβευµένο application που συνδέει τον κόσµο της έντυπης επικοινωνίας, 
µε αυτόν της κινητής τηλεφωνίας, ζωντανεύοντας στο κινητό τηλέφωνο 
κάθε µορφής έντυπο περιεχόµενο. Ο χρήστης σκανάρει µε την οθόνη του 
κινητού του την καταχώρηση της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάρχει το 
CLICΚ2C εικονίδιο και αυτόµατα µπορεί να δει το οπτικοακουστικό υλικό 
που έχει αναπτυχθεί από την Περιφέρεια.  

 
4. Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού 

• ∆ηµιουργία 11 θεµατικών διαφηµιστικών ταινιών σε έξι γλώσσες, 
διάρκειας περίπου 60’’ και 90’’, στις οποίες προβάλλονται οι θεµατικές 
ενότητες του προγράµµατος καθώς και όλα τα νησιά της Περιφέρειας 
Αττικής.  Η µουσική κάλυψη είναι πρωτότυπη, αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του προγράµµατος. Τα πλήρη δικαιώµατα των ταινιών αυτών, 
ανήκουν στην Περιφέρεια και µπορούν να προβληθούν σε 
οποιαδήποτε µέσο.  Οι διαφηµιστικές αυτές ταινίες προβάλλονται στο 
κανάλι youtube και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας σε µόνιµη βάση. 

• Προβολή του οπτικοακουστικού υλικού δωρεάν στις οθόνες του Αττικό 
Μετρό. 

 
5. ∆ηµιουργία & Παραγωγή Προωθητικού Υλικού 

• ∆ηµιουργία και Παραγωγή γενικού τουριστικού οδηγού 84 σελίδων, 
έγχρωµου µε πρωτότυπα κείµενα και φωτογραφίες σε τέσσερις 
εκδόσεις, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερµανικά 
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• ∆ηµιουργία και Παραγωγή εντύπου µε αξιοθέατα 35 σελίδων 
έγχρωµου µε πρωτότυπα κείµενα και φωτογραφίες, σε τέσσερις 
εκδόσεις, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερµανικά 

• Με την έναρξη της διανοµής του προωθητικού υλικού στα 
αναφερόµενα στο ΟΠΕΕΣ κανάλια διανοµής, προέκυψαν αιτήµατα 
από επιπλέον φορείς καθώς και η ανάγκη για εκµετάλλευση 
σηµαντικών επιπλέον σηµείων για την διανοµή όπως το Αεροδρόµιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτσι, ύστερα από αξιολογήσεις και έρευνες τα 
έντυπα της Περιφέρειας Αττικής διανέµονται επίσης στα παρακάτω 
σηµεία: 
� Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού διανέµονται από τα 

Μουσεία: Ακρόπολης, Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και 
Νοµισµατικό.  

� στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος µε την εντυποδιανοµή για 
συγκεκριµένο διάστηµα στις αφίξεις από τις χώρες - στόχος του 
προγράµµατος καθώς και στο info point του ∆ήµου Αθηναίων. 

• Μέχρι σήµερα έχουν διανεµηθεί συνολικά 115.370 αντίτυπα και από 
τους οδηγούς. 

• Έχουν παραχθεί επίσης τα folders, τα Post cards και οι αφίσες του 
προγράµµατος, τα οποία έχουν ήδη διανεµηθεί µέσω της έκθεσης 
WTM στο Λονδίνο. 

• Έχει επίσης παραχθεί η πολυτελής έκδοση του λευκώµατος της 
Περιφέρειας µε πρωτότυπο υλικό που αναδεικνύει  το concept της 
καµπάνιας (LIVE) µέσα από τις οµορφιές του τόπου. Μέχρι σήµερα 
έχουν διανεµηθεί 500 τεµάχια. 

• Επίσης, έχει ολοκληρωθεί και η παραγωγή του Press kit (κατασκευή 
που περιέχει το λεύκωµα, view master και usb stick). Έχουν 
διανεµηθεί 100 τεµάχια (στην παρουσίαση του προγράµµατος και 
στην έκθεση του Λονδίνου) 
 

6. Προσκλήσεις ∆ηµοσιογράφων & Επαγγελµατιών Τουρισµού 

• ∆ιοργανώθηκε η παρουσίαση του προγράµµατος στα µέσα του 
εσωτερικού, σε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο 2013, και 
συµµετείχαν 500 προσκεκληµένοι από πολλά ελληνικά µέσα. 
Μοιράστηκε δηµοσιογραφικό υλικό του προγράµµατος καθώς και 
Λεύκωµα.  

• Πραγµατοποιείται συνεχής συγγραφή ∆ελτίων Τύπου που προωθεί 
στα ελληνικά και ξένα µέσα, τις ενέργειες του προγράµµατος και τα 
αποτελέσµατα αυτών.  

• Συνεχής παρακολούθηση δηµοσιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό 

• Κάλυψη γεγονότων του Προγράµµατος (νικητές travel channel, 
παρουσίαση προγράµµατος, εκθέσεις στο εξωτερικό κτλ) 
 

7. Οργάνωση Συµµετοχής της Περιφέρειας σε Τουριστικές Εκθέσεις 
του Εξωτερικού & ∆ιοργάνωση Σηµαντικών Εκδηλώσεων στο 
Εσωτερικό 

• Συµµετοχή της Περιφέρειας στην WTM, ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση 
στο Λονδίνο, που προσελκύει επισκέπτες από 185 χώρες και 
πραγµατοποιήθηκε από 4 – 7 Νοεµβρίου. Συµµετείχαν 5.000 εκθέτες 
και οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 46.000. Η Περιφέρεια συµµετείχε µε 
δικό της stand µέσα στο περίπτερο του ΕΟΤ, όπου διανέµονταν τα 
έντυπα, πληροφοριακό υλικό για την Αττική, και προβάλλονταν τα 
διαφηµιστικά σποτάκια του προγράµµατος στις οθόνες του ελληνικού 
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περιπτέρου. Σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής – 
Αθηνών & Αργοσαρωνικού, γίνονταν καθηµερινοί διαγωνισµοί, µε 
δώρο ταξίδι στην Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η 
Αντιπεριφερειάρχης κα Παπαδηµητρίου, παρουσίασε το πρόγραµµα 
σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την συνολική παρουσίαση της 
τουριστικής προβολής της Ελλάδας, που οργανώθηκε από τον ΕΟΤ 
και την ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου και την παρακολούθησαν 
πάνω από 300 δηµοσιογράφοι. Παραχωρήθηκε επίσης αποκλειστική 
συνέντευξη στο διεθνές τουριστικό κανάλι Travel Channel που θα 
προβληθεί σε 18 χώρες καθώς και στον ANT1  και στο HellenicTV 
International.  

• Στην ενέργεια αυτή περιλαµβάνονται δράσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν εντός της Περιφέρειας Αττικής και οι οποίες 
προσελκύουν επισκέπτες ή βοηθούν στην διάδοση του τουριστικού 
προϊόντος της Αττικής στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω στοχευµένη δράση: 
� Photo booth στις αναχωρήσεις του Αεροδροµίου «Ελ. Βενιζέλος» 

προς το εξωτερικό. Στην ενέργεια αυτή, που διήρκησε 1 µήνα, οι 
επισκέπτες που αναχωρούσαν από την Περιφέρεια Αττικής 
µπορούσαν να τραβήξουν φωτογραφία µε φόντο τα αγαπηµένα 
τους αξιοθέατα στην Περιφέρεια. 
Την φωτογραφία την κρατούσαν ως αναµνηστικό και µπορούσαν 
να την µοιραστούν και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η τροποποίηση του ΟΠΕΕΣ, πραγµατοποιείται 
οπωσδήποτε µια φορά τον χρόνο, και περιλαµβάνει αλλαγές που έχουν 
προκύψει στην διεθνή τουριστική ανάλυση, στοιχεία και αποτελέσµατα 
από τουριστικές µελέτες καθώς και από τα αποτελέσµατα της έρευνας που 
πραγµατοποιείται στο αεροδρόµιο «Ελ/ Βενιζέλος». Η παρούσα 1η 
Τροποποίηση περιλαµβάνει τις παρακάτω αλλαγές από το αρχικά 
εγκεκριµένο ΟΠΕΕΣ: 

 
Στην ενέργεια:  «∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικού 

Περιεχοµένου»: 

• Προτείνεται να εµπλουτιστεί η θεµατολογία που καλύπτουν τα 
δηµιουργικά banners που αφορούν στο πλάνο εσωτερικού της 
Περιφέρειας Αττικής.  Πολιτισµός, νησιά Περιφέρειας, 
Χριστούγεννα, Μαραθώνιος και άλλα θέµατα, θα προβάλλονται 
ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το πλάνο 
εσωτερικού θα είναι στον αέρα. 

• ∆ηµιουργία νέας κατηγορίας στο site map του Portal, µε ονοµασία 
«LIVE IT LIKE A LOCAL»/ «ΑΤΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ», στην οποία 
αναρτώνται σε εβδοµαδιαία βάση πρωτότυπα δηµοσιογραφικά 
κείµενα ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος.  

• Mobile Application: προτείνεται στη λίστα µε τις παροχές που 
προσφέρει ο ηλεκτρονικός αυτό οδηγός της Περιφέρειας να 
προστεθούν οι εφαρµογές routes/ δροµολόγηση, Athens live/ 
δρώµενα, wish list/ αγαπηµένα, νησιά Περιφέρειας µε 
φωτογραφίες, ώστε να δίνονται συγκεκριµένες προτάσεις στους 
τουρίστες που θα τον χρησιµοποιήσουν 
 

Στην ενέργεια: «∆ηµιουργία και Παραγωγή Προωθητικού Υλικού»: 

• Ανατύπωση Γενικού Τουριστικού Οδηγού: 
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Με δεδοµένο τα αποτελέσµατα της µέχρι τώρα διανοµής των 
εντύπων που έχουν παραχθεί και λίγο πριν την ανατύπωση του 
οδηγού, έχει προκύψει ότι τα περισσότερα έντυπα που έχουν 
µοιραστεί είναι αυτά στην αγγλική γλώσσα. 
Έτσι λοιπόν προτείνεται στην ανατύπωση του γενικού τουριστικού 
οδηγού ο διαχωρισµός των τεµαχίων ανά γλώσσα να τροποποιηθεί 
αυξάνοντας τα αγγλικά τεµάχια και µειώνοντας  αυτά στις 
υπόλοιπες γλώσσες. 

• Έντυπα Νησιών: 
Σε συνέχεια της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για την συγγραφή 
των κειµένων των εντύπων των νησιών, προέκυψε η ανάγκη να 
καλυφθεί περισσότερη πληροφορία και περιεχόµενο. Έτσι, 
προτείνεται σε αντικατάσταση των τεσσάρων (4)  16σέλιδων 
εντύπων, να παραχθεί 1 έντυπο µε περισσότερες σελίδες που θα 
αφορά όλα τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής (Ύδρα, Σπέτσες, 
Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Μέθανα – Τροιζήνα, Σαλαµίνα, Κύθηρα, 
Αντικύθηρα).  
 

• Επιπλέον παραγωγή: 
Προτείνεται η παραγωγή επιπλέον USB sticks λόγω του ότι µετά 
την διανοµή των προγραµµατισµένων τεµαχίων (200) αλλά και 
κυρίως µετά από εκδηλώσεις όπως η έκθεση στο Λονδίνο, 
διαπιστώθηκε ότι αποτελεί πολύ εύχρηστο µέσο στο οποίο 
µπορούν να βρίσκονται συγκεντρωµένα όλα τα υλικά της 
Περιφέρειας (οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, ενηµερωτικό 
υλικό).  

 
Στην ενέργεια: «Προσκλήσεις ∆ηµοσιογράφων & Επαγγελµατιών 
Τουρισµού» 

• Προτείνεται η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ∆ιάσκεψη 
Κορυφής που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάρτιο στην Αθήνα. 
Η συγκεκριµένη ∆ιάσκεψη αποτελεί µία πολύ σηµαντική ευκαιρία 
για την Αττική, αφού θα παρευρίσκονται εξέχουσες 
προσωπικότητες και διαµορφωτές γνώµης, από όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους θα µπορούσαµε να 
συστήσουµε την τουριστική πλευρά της Περιφέρειας Αττικής 
προβάλλοντας τους τις οµορφιές της και τις εµπειρίες που µπορούν 
να αποκοµίσουν από την επίσκεψή τους εδώ, είτε αυτή είναι για 
λόγους αναψυχής είτε για επαγγελµατικούς. 
Προτείνεται λοιπόν να βελτιστοποιήσουµε αυτό το µικρό χρονικό 
διάστηµα παραµονής τους εδώ για την ∆ιάσκεψη Κορυφής, µε 
ενέργειες και αναµνηστικά δώρα που θα προβάλλουν το τουριστικό 
προϊόν Περιφέρεια Αττικής. 

 

• Στην ενότητα ταξιδιών εξοικείωσης προτείνεται να προστεθούν 
προσκεκληµένοι από την Ρωσία. Με βάση τα αποτελέσµατα της 
έρευνας που ήδη έχει πραγµατοποιηθεί καθώς επίσης και λόγω της 
συντόµευσης στην έκδοση της VISA σε 48 ώρες για τους Ρώσους 
επισκέπτες, αποδεικνύεται ότι η αγορά της Ρωσίας δείχνει ένα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αττική (µε προτίµηση στις θεµατικές 
ενότητες που καλύπτουν θρησκεία, shopping και  πολιτισµό). 
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Μετά τα παραπάνω  ε ι ση γούµασ τ ε  
 

Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Ολοκληρωµένου 
Περιφερειακού, Επιχειρησιακού & Επικοινωνιακού Σχεδίου 
(ΟΠΕΕΣ) του έργου : «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής 
Προβολής Περιφέρειας Αττικής 2010 - 2015», όπως ορίζεται στον Ν. 
3498/2006. 
  

                            Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 
Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση του Ολοκληρωµένου Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού & Επικοινωνιακού Σχεδίου (ΟΠΕΕΣ) του έργου: 
«Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής 
2010 – 2015», όπως ορίζεται στον Ν. 3498/2006, η οποία έχει ως εξής: 
 

Στην ενέργεια:  «∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικού 
Περιεχοµένου»: 

• Να εµπλουτιστεί η θεµατολογία που καλύπτουν τα δηµιουργικά 
banners που αφορούν στο πλάνο εσωτερικού της Περιφέρειας 
Αττικής.  Πολιτισµός, νησιά Περιφέρειας, Χριστούγεννα, 
Μαραθώνιος και άλλα θέµατα, θα προβάλλονται ανάλογα µε το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το πλάνο εσωτερικού θα είναι 
στον αέρα. 

• ∆ηµιουργία νέας κατηγορίας στο site map του Portal, µε ονοµασία 
«LIVE IT LIKE A LOCAL»/ «ΑΤΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ», στην οποία 
αναρτώνται σε εβδοµαδιαία βάση πρωτότυπα δηµοσιογραφικά 
κείµενα ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος.  

• Mobile Application: στη λίστα µε τις παροχές που προσφέρει ο 
ηλεκτρονικός αυτός οδηγός της Περιφέρειας να προστεθούν οι 
εφαρµογές routes/ δροµολόγηση, Athens live/ δρώµενα, wish list/ 
αγαπηµένα, νησιά Περιφέρειας µε φωτογραφίες, ώστε να δίνονται 
συγκεκριµένες προτάσεις στους τουρίστες που θα τον 
χρησιµοποιήσουν 
 

Στην ενέργεια: «∆ηµιουργία και Παραγωγή Προωθητικού Υλικού»: 

• Ανατύπωση Γενικού Τουριστικού Οδηγού: 
Με δεδοµένο τα αποτελέσµατα της µέχρι τώρα διανοµής των 
εντύπων που έχουν παραχθεί και λίγο πριν την ανατύπωση του 
οδηγού, έχει προκύψει ότι τα περισσότερα έντυπα που έχουν 
µοιραστεί είναι αυτά στην αγγλική γλώσσα. 
Έτσι λοιπόν στην ανατύπωση του γενικού τουριστικού οδηγού ο 
διαχωρισµός των τεµαχίων ανά γλώσσα να τροποποιηθεί 
αυξάνοντας τα αγγλικά τεµάχια και µειώνοντας  αυτά στις 
υπόλοιπες γλώσσες. 

• Έντυπα Νησιών: 
Σε συνέχεια της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για την 
συγγραφή των κειµένων των εντύπων των νησιών, προέκυψε η 
ανάγκη να καλυφθεί περισσότερη πληροφορία και περιεχόµενο. 
Έτσι, σε αντικατάσταση των τεσσάρων (4)  16σέλιδων εντύπων, να 
παραχθεί 1 έντυπο µε περισσότερες σελίδες που θα αφορά όλα τα 
νησιά της Περιφέρειας Αττικής (Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Αγκίστρι, 
Πόρος, Μέθανα – Τροιζήνα, Σαλαµίνα, Κύθηρα, Αντικύθηρα).  
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• Επιπλέον παραγωγή: 
Η παραγωγή επιπλέον USB sticks λόγω του ότι µετά την διανοµή 
των προγραµµατισµένων τεµαχίων (200) αλλά και κυρίως µετά 
από εκδηλώσεις όπως η έκθεση στο Λονδίνο, διαπιστώθηκε ότι 
αποτελεί πολύ εύχρηστο µέσο στο οποίο µπορούν να βρίσκονται 
συγκεντρωµένα όλα τα υλικά της Περιφέρειας (οπτικοακουστικό 
υλικό, φωτογραφίες, ενηµερωτικό υλικό).  

 
Στην ενέργεια: «Προσκλήσεις ∆ηµοσιογράφων & Επαγγελµατιών 
Τουρισµού» 

• Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ∆ιάσκεψη Κορυφής 
που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάρτιο στην Αθήνα. 
Η συγκεκριµένη ∆ιάσκεψη αποτελεί µία πολύ σηµαντική ευκαιρία 
για την Αττική, αφού θα παρευρίσκονται εξέχουσες 
προσωπικότητες και διαµορφωτές γνώµης, από όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους θα µπορούσαµε να 
συστήσουµε την τουριστική πλευρά της Περιφέρειας Αττικής 
προβάλλοντας τους τις οµορφιές της και τις εµπειρίες που 
µπορούν να αποκοµίσουν από την επίσκεψή τους εδώ, είτε αυτή 
είναι για λόγους αναψυχής είτε για επαγγελµατικούς. 
Να βελτιστοποιήσουµε αυτό το µικρό χρονικό διάστηµα 
παραµονής τους εδώ για την ∆ιάσκεψη Κορυφής, µε ενέργειες και 
αναµνηστικά δώρα που θα προβάλλουν το τουριστικό προϊόν 
Περιφέρεια Αττικής. 

 

• Στην ενότητα ταξιδιών εξοικείωσης να προστεθούν 
προσκεκληµένοι από την Ρωσία. Με βάση τα αποτελέσµατα της 
έρευνας που ήδη έχει πραγµατοποιηθεί καθώς επίσης και λόγω 
της συντόµευσης στην έκδοση της VISA σε 48 ώρες για τους 
Ρώσους επισκέπτες, αποδεικνύεται ότι η αγορά της Ρωσίας δείχνει 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αττική (µε προτίµηση στις 
θεµατικές ενότητες που καλύπτουν θρησκεία, shopping και  
πολιτισµό). 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

κ.κ. Κουρούσης Χρήστος, ∆ηµαράς Ιωάννης, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Πιπιλή Αικατερίνη, Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, 
Φλούδα Γεωργία, Κυπριανίδου Ερµιόνη, Χάγιος Άγγελος, Καπάταης 
Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Αλεβίζος Περικλής, 
Αυγερινός Αθανάσιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, 
Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Μανώλης 
Ιωάννης, Σπυρίδων Σπυρίδων. 

 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   
  
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  
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