
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 23/10-12-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (10) δέκα του µηνός 

∆εκεµβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 1107/07-12-2018 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

Καρίνας Γεώργιος  

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  5  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

94 

 

 

Ο µάνατζερ της επιχείρησης ∆ουλδέρης Σταύρος, εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παρ.9 Ν.3270/2004 όπως συµπληρώθηκε µε 

το αρθρ. 30 του Ν.3498/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 χρειάζεται 

για τα  διαφηµιστικά προγράµµατα και γενικά ενέργειες (εκθέσεις, διαφηµιστικές καταχωρήσεις 

κλπ.) που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή περιοχών της στο εσωτερικό ή εξωτερικό, 

τα οποία καταρτίζονται από οποιονδήποτε φορέα του στενού ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα  να 

τελούν σε πλήρη εναρµόνιση προς το σχεδιασµό και τους στόχους του προγράµµατος τουριστικής 

προβολής που καταρτίζει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τον Ελληνικό 

Οργανισµό Τουρισµού, γι’ αυτό και θα πρέπει να ζητείται η σύµφωνη γνώµη της Γενικής 

Γραµµατείας Τουρισµού του ΥΠΠΟΤ πριν την υλοποίησή τους. Η ΑΞΤΑ∆Α  ∆ΑΕ είναι φορέας 

του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µονοµοτεχοχική ανώνυµη του ∆ήµου Αριστοτέλη και κρίνουµε 

σκόπιµο να ζητήσουµε την έγκριση του τουριστικού προγράµµατος από τον ΕΟΤ. Για τον λόγο 

αυτό εκπονήθηκε το τουριστικό πρόγραµµα τουριστικής προβολής της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ για το έτος 

2019, το οποίο και σας παρουσιάζω και ζητώ την ψήφισή του, έτσι ώστε να αποσταλεί για έγκριση 

στον ΕΟΤ και να αρχίσει η άµεση υλοποίησή του».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

Πρόγραµµα τουριστικής προβολής 2019 
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θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Την ψήφιση του τουριστικού προγράµµατος τουριστικής προβολής της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ για το έτος 

2019 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης απόφασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 94/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 10-12-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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Ν.Π.Ι.∆.                                                                                                                               

Ε∆ΡΑ : ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ                                                                                            

ΑΦΜ:  998744058                                                                                                 

ΑΡ.ΜΑΕ:  66872/61/B/0017 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆.Α.Ε. 
(Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων ∆ήµου Αριστοτέλη 

∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία) 

για το έτος 2019 
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1. Γενικα στοιχεια 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Άρθρο 1 παρ.9 Ν.3270/2004 όπως συµπληρώθηκε µε το αρθρ. 30 του 

Ν.3498/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του 

Ν.4276/2014 περί σύµφωνης γνώµης του τουριστικού προγράµµατος 

του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τον ΕΟΤ 

• Εγκύκλιος 15566/2011 του Τµήµατος Τουριστικής Προβολής της 

∆ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού του Υπουργείου 

Πολιτισµού και Τουρισµού «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 του στενού 

και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», σύµφωνα µε το οποίο : διαφηµιστικά 

προγράµµατα και γενικά ενέργειες (εκθέσεις, διαφηµιστικές 

καταχωρήσεις κλπ.) που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή 

περιοχών της στο εσωτερικό ή εξωτερικό, τα οποία καταρτίζονται από 

οποιονδήποτε φορέα του στενού ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα πρέπει να 

τελούν σε πλήρη εναρµόνιση προς το σχεδιασµό και τους στόχους του 

προγράµµατος τουριστικής προβολής που καταρτίζει το Υπουργείο 

Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό 

Τουρισµού, γι’ αυτό και θα πρέπει να ζητείται η σύµφωνη γνώµη της 

Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του ΥΠΠΟΤ πριν την υλοποίησή τους.  

• Την 14840/25.10.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισµού, 

σύµφωνα µε την οποία οποιαδήποτε ενέργεια Τουριστικής Προβολής 

από πλευράς των ∆ήµων, ανεξάρτητα αν εκτελείται µε χρηµατοδότηση 

από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα 

υλοποίησής τους, πρέπει να τελεί σε πλήρη εναρµόνιση προς το γενικό 

σχεδιασµό και την εξυπηρέτηση των στόχων του Υπουργείου Τουρισµού. 

Οι φορείς τουριστικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν ετήσιο 

πρόγραµµα τουριστικής προβολής και να υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση 

Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού για την παροχή σύµφωνης 

γνώµης. Το πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των 
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ενεργειών προβολής του φορέα, είτε αυτές θα υλοποιηθούν µε 

αυτεπιστασία είτε µε ανάδοχο.  

• Άρθρ. 75 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 περί αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ. 

• Την υπ αριθµόν 94/2018 απόφαση του ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 

 Στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή 

σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την 

προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία 

θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών». Άρθρ. 75 παρ. 

8 του Ν. 3463/2006. Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων ∆ήµου 

Αριστοτέλη ∆ηµοτική ΑΕ έχει στους καταστατικούς σκοπούς της την 

αξιοποίηση της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και την εκµετάλλευση αυτής 

παντοιοτρόπως (δι' εκµισθώσεως χώρων, εγκαταστάσεων ή καταστηµάτων σε 

τρίτους, ή δι’ απευθείας άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον χώρο 

του τουρισµού, της ξενοδοχείας, της εκµετάλλευσης κάµπινγκ, του 

επισιτισµού, της αναψυχής και διασκέδασης, της εκµετάλλευσης παρκινγκ, της 

οργάνωσης εκδροµών και ταξιδιών και πάσης άλλης συναφούς δράσης). 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι 

µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία, µε κύριο µέτοχο τον ∆ήµο Αριστοτέλη, 

που κατέχει το 100% των µετοχών της. Έδρα της είναι η Ιερισσός και τα γραφεία της 

βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισµού. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στις 

949.600,00 ευρώ. ∆ηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 µετά τον 

Ν.3463/2006, σύµφωνα µε το άρθρο 252 του οποίου κάθε ∆ήµος είχε δικαίωµα να 

συµµετέχει σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., µε τις 

παρακάτω κατηγορίες: 
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α. ∆ηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. 

β. Ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. 

Έτσι λοιπόν, η προϋπάρχουσα ∆ηµοτική Επιχείρηση Σταγείρων-Ακάνθου διαιρέθηκε 

σε δύο επιχειρήσεις κι έγιναν οι: 

                α. ∆ηµοτική κοινωφελής επιχείρηση Σταγείρων-Ακάνθου, µε 

αντικείµενο την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισµό  

                 β. Αξιοποίηση τουριστικών ακίνητων ∆ήµου Σταγείρων-Ακάνθου 

∆ηµοτική ΑΕ, µε σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου, έχοντας 

εµπορική δράση.  

Κατόπιν της εφαρµογής του Καλλικράτη, ήταν η µόνη επιχείρηση που δε 

συγχωνεύτηκε ή καταργήθηκε και παρέµεινε µε την ίδια ακριβώς µορφή και 

σύνθεση που είχε και πριν, µε µόνη αλλαγή την ονοµασία και την προσθήκη νέων 

ακινήτων για εκµετάλλευση.  

 

 

2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ έχει στην κατοχή της τα παρακάτω  περιουσιακά στοιχεία, 

τα οποία της παραχωρήθηκαν από τον ∆ήµο για χρήση, αξιοποίηση κι εκµετάλλευση, 

είτε µε ιδίους πόρους, είτε εκµισθώνοντάς τα: 

• Αίθουσα τρισδιάστατων προβολών Ιερισσού 
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Αποτέλεσε το πρώτο αµφιθέατρο στερεοσκοπικών προβολών στην Ελλάδα το 2004 

κι έκανε την πρώτη ελληνική παραγωγή τρισδιάστατου σλάιντ στην Ελλάδα το 2006. 

Αυτή τη στιγµή προβάλλει µόνο δικές της παραγωγές, οι οποίες γίνονται µε χαµηλό 

κόστος µιας και υπάρχει ήδη  η τεχνογνωσία και ο εξοπλισµός. Η ταινιοθήκη, αυτή 

την στιγµή, έχει τις εξής ταινίες, τις οποίες και προβάλλει: «Οδοιπορικό στο Άγιο 

Όρος», «Θαλασσόκοσµος» (γυρισµένο στο ενυδρείο θαλασσόκοσµος Ηρακλείου Κρήτης), 

οι «µύθοι του Αισώπου» και οι «Άθλοι του Ηρακλή» που είναι παιδικά κινούµενα 

σχέδια. Έχουµε ήδη δροµολογήσει την παραγωγή µιας νέας ταινίας µε θέµα την 

µοναστική  ζωή στο Άγιο Όρος, η οποία και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 

2019 και θα αποτελεί παγκόσµια αποκλειστικότητα. Πρόκειται για µια µεγαλόπνοη 

παραγωγή που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε κάποιες µονές και κελιά του 

Αγίου Όρους και συνδυάζει εντυπωσιακά πλάνα της Αθωνικής Πολιτείας 

κινηµατογραφηµένα µε κάµερα τελευταίας τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης. 

Καθηµερινά πραγµατοποιούνται πρωινές προβολές, αλλά και απογευµατινές και η 

αίθουσα τρισδιάστατων προβολών ανοίγει οποιαδήποτε µέρα και ώρα του χρόνου για 

γκρουπ κατόπιν συνεννοήσεως. Απευθύνεται σε µεµονωµένους τουρίστες, σχολεία, 

ΚΑΠΗ, συλλόγους και οργανωµένα γκρουπ. Το εισιτήριο κυµαίνεται από 4-6 ευρώ, 

ανάλογα την κατηγορία. Συνδυαστικά λειτουργεί στον ίδιο όροφο και ο εκθεσιακός 

χώρος, όπου φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις. Αυτή την στιγµή φιλοξενείται µια 

δική µας έκθεση φωτογραφίας από το Άγιο Όρος. Την αίθουσα διαχειρίζεται η 

ΑΞΤΑ∆Α µε ιδίους πόρους 

Από το 2019 ο εκθεσιακός χώρος του Κέντρου Πολιτισµού της Ιερισσού θα 

φιλοξενήσει έκθεση του διεθνούς φήµης ζωγράφου, αρχιτέκτονα και γλύπτη Μάκη 

Βαρλάµη. Ο εκθεσιακός χώρος του Κέντρου Πολιτισµού της Ιερισσού ανήκει στο 

Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αριστοτέλη η διοίκηση του οποίου 

πρότεινε τη συνεργασία των δύο νοµικών προσώπων του ∆ήµου έτσι ώστε 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προβολή της παραπάνω έκθεσης.  Σε συνεργασία µε το  

Μουσείο Τέχνης Βάλντφιρτελ στη Σρεµς, ο εκθεσιακός του Κέντρου Πολιτισµού 
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Ιερισσού  θα διαµορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να φιλοξενήσει έργα  του µεγάλου 

καλλιτέχνη. Σκοπός του Μουσείου Τέχνης Βάλντφιρτελ είναι η ενηµέρωση για τη 

ζωγραφική, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική και το ντιζάιν, µέσα από εκθέσεις, 

εκδηλώσεις, εργαστήρια και σεµινάρια, αλλά και η λειτουργία του ως φόρουµ 

καλλιτεχνικών ανταλλαγών και διεθνών συνεργασιών, µε έµφαση στην προβολή 

διαφορετικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών πτυχών από ολόκληρη την Ευρώπη. 

Τα έργα του Μάκη Βαρλάµη χαρακτηρίζονται από µια ιδιαίτερη αγάπη για τη 

µοναστική ζωή του Αγίου Όρους, αποτυπώνουν τη µοναδικότητα του εκεί 

µοναχισµού όπως και τη σηµασία του για την Ορθοδοξία. Απώτερος σκοπός µας είναι, 

µέσα από την συνεργασία µε το Μουσείο Τέχνης Βάλντφιρτελ, να µετατρέψουµε το 

Κέντρο Πολιτισµού σε πόλο έλξης αφενός για του κατοίκους του ∆ήµου Αριστοτέλη 

αλλά και αφετέρου για χιλιάδες επισκέπτες που αναµένουµε να επισκεφτούν την 

έκθεση.  

Η συνεργασία αυτή των δύο νοµικών προσώπων του ∆ήµου Αριστοτέλη θα 

βοηθήσει στην καλύτερη τουριστική προώθηση τόσο της νέας τρισδιάστατης 

κινηµατογραφικής παραγωγής όσο και της έκθεσης των έργων του Μάκη Βαρλάµη, 

καθώς  η κεντρική ιδέα τόσο της ταινίας όσο και της έκθεσης είναι η ανάδειξη και η 

κατανόηση της µοναστικής ζωής. Πρόκειται για µια µεγάλη, από κοινού προσπάθεια, 

της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων του ∆ήµου Αριστοτέλη και του 

Αριστοτελείου Πνευµατικού Κέντρου να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονοµιά του 

τόπου και να κάνουν γνωστό σε όλο τον κόσµο το πανανθρώπινο µήνυµα της αγάπης 

µέσα από αυτή τη µυσταγωγική προσέγγιση ενός τόπου Ιερού, ενός τόπου που φέρει 

το όνοµα «Περιβόλι της Παναγίας».  

 

 

 

∆ηµοτικό κάµπινγκ Ιερισσού 
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Το κάµπινγκ ήταν µια εγκαταλειµµένη έκταση, που λειτουργούσε ως κάµπινγκ 

τη δεκαετία ΄70 -΄80. ΑUVκατασκευάστηκε πλήρως το 2003 κVι σήµερα διαθέτει 80 

θέσεις τροχόσπιτων ενώ έχει και δυνατότητα φιλοξενίας 30 σκηνών. Η χωρητικότητά 

του σε επισκέπτες έχει φθάσει έως και 500 άτοµα σε περίοδο αιχµής. Οι τιµές είναι 

διαµορφωµένες σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του ΕΟΤ και είναι ελκυστικές. Αυτή 

την στιγµή έχει πληρότητα 95% και δουλεύει µε µόνιµους πελάτες, οι οποίοι είναι 

χρόνια στο κάµπινγκ και αποτελούν µέρος της τοπικής κοινωνίας. ∆ε διαθέτει 

καταστήµατα, γιατί η πολιτική µας δεν είναι να δηµιουργήσουµε ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, αλλά να φέρουµε κόσµο, ο οποίος στην συνέχεια θα ενισχύσει την τοπική 

αγορά.  

 

 

• ∆ηµοτικό Παρκινγκ  Ουρανούπολης 

Βρίσκεται στην είσοδο του οικισµού της Ουρανούπολης και απέναντι από το 

Γραφείο ∆ιαµονητηρίων για το Άγιο Όρος. Έχει 200 θέσεις στάθµευσης σε χαµηλές 

τιµές και το καλοκαίρι συνήθως είναι sold out. Έλυσε ένα σοβαρό πρόβληµα µε τα 

οχήµατα στην Ουρανούπολη που µέχρι τότε πάρκαραν όπου έβρισκαν και 

δηµιούργησε ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επισκέπτες του Αγίου όρους, που δεν 

ήθελαν να αφήνουν στη µέση του δρόµου τα αυτοκίνητά τους για µέρες.  
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• Ταχύπλοο σκάφος Αµµουλιανής 

Το ταχύπλοο σκάφος ξεκίνησε την λειτουργία του το 2003. Είναι κλειστού τύπου, 

µε δύο 500αρες perkins µηχανές, µέγιστη ταχύτητα τα 20 ναυτικά µίλια και 

χωρητικότητας 25 θέσεων. Εξυπηρετεί κοινωνικό σκοπό, µιας και ξεκινάει 

δροµολόγια από την ώρα που σταµατούν τα δροµολογιακά πλοία έως αργά την νύχτα. 

Ήταν ένα χρόνιο πρόβληµα της Αµµουλιανής, η οποία, µετά την δύση του ηλίου 

αποκοβόταν από την στεριά, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των κατοίκων κι 

επισκεπτών, που δεν διέθεταν 50-100 ευρώ για µια µετακίνηση. Επιπλέον διαθέτει 

εξοπλισµένο ασθενοφόρο και στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει σώσει αρκετές ζωές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Άλσος Αριστοτέλους 

Στο πάρκο του 

Αριστοτέλη, όπου βρισκόταν 

µόνο ο ανδριάντας, 
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τοποθετήσαµε το 2004 όργανα, τα οποία προµηθευτήκαµε από την Γερµανία και 

ανατρέχουν στις θεωρίες που διατύπωσε πρώτος ο Αριστοτέλης.  

Αποτελεί αγαπηµένο προορισµό σχολείων και οργανωµένων tour operators. 

Έχουµε εκδώσει φυλλάδια σε 5 γλώσσες, που εξηγούν τα φαινόµενα που 

πραγµατεύονται στα "Φυσικά" του Αριστοτέλη και από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο 

υπάρχει πάντα προσωπικό για την ασφάλεια και περιποίηση του χώρου. Η τιµή 

εισόδου είναι συµβολική, ίσα-ίσα να καλύπτει κάποια από τα λειτουργικά έξοδα, 

κυρίως µισθοδοσίες προσωπικού. 

 

 Ενοικιαζόµενα ακίνητα 

Επειδή όλες οι παραπάνω δράσεις δεν µπορούν να καλύψουν το λειτουργικό κόστος 

της επιχείρησης, έχουν παραχωρηθεί από το ∆ήµο κάποια ακίνητα για εκµετάλλευση 

και τα οποία η ΑΞΤΑ∆Α ενοικιάζει. Τα ακίνητα που µας παραχωρήθηκαν είναι τα 

εξής: 

• Οικία Μήτσιου διατηρητέο κτίσµα του 1850 που λειτουργεί ως 

παραδοσιακά ενοικιαζόµενα δωµάτια στην Αρναία,  

• Πράσινο χωριό συγκρότηµα ενοικιαζόµενων δωµατίων µε εστιατόριο και 

καφετέρια στην Αρναία 

• Αναψυκτήριο στην Ολυµπιάδα 

• Βeach bar στην Ολυµπιάδα 

• Εστιατόριο-αναψυκτήριο Ξενία στα Σταγειρα iίπλα στο Α΄λσος Αριστοτέλη 

• Beach bar  στην Ιερισσό µε βραβευµένη ακτή µε γαλάζια σηµαία 

• Beach bar  στην Ιερισσό µε βραβευµένη ακτή µε γαλάζια σηµαία 

•  Beach bar  στα νησάκια ∆ρένια 

• Beach bar  στo Στρατώνι 

• Ταβέρνα στην Ιερισσό 

• Αναψυκτήριο στο κέντρο της  Ιερισσού 
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• Beach bar στα Νέα Ρόδα 

 

 
 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στόχος του προγράµµατος είναι ο σχεδιασµός της αποδοτικότερης προβολής των 

δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. και περιλαµβάνει δράσεις 

τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και Εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα µέσα 

προβολής και ενηµέρωσης.  

 Περιλαµβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του τουριστικού 

marketing και είναι προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής 

και τοπικής πραγµατικότητας. Επίσης ακολουθεί πιστά τόσο ετήσιο πρόγραµµα 

τουριστικής προβολής του ∆ήµου Αριστοτέλη όσο και τον ευρύτερο σχεδιασµό για την 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Β.Α. Χαλκιδικής. 

Ο σχεδιασµός του Προγράµµατος είναι σύµφωνος µε την εγκύκλιο υπ’ αρ. 15566 

/2011 του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού / Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού, 

µε θέµα «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας παροχής σύµφωνης 

γνώµης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α’) περί 

τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 

 

4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι βασικοί άξονες του προγράµµατος καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος των διαθέσιµων 

εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Β.Α. 

Χαλκιδικής και των δραστηριοτήτων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. Η σύγχρονη διαφηµιστική 

προσέγγιση για την τουριστική προβολή ενός τόπου και µίας δραστηριότητας 

υλοποιείται µε την δηµιουργία «ταυτότητας».  
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Απαραίτητη είναι η συνέργεια και η συνεπικουρική δράση µε το αντίστοιχο 

πρόγραµµα που εκπονεί ο ∆ήµος Αριστοτέλη για την τουριστική προβολή της 

περιοχής. Πέρα λοιπόν από τα όσα αναφέρονται στο πρόγραµµα του ∆ήµου 

Αριστοτέλη, η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. καλείται να υλοποιήσει και τα παρακάτω: 

• Συµµετοχή σε µεγάλες τουριστικές εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό, µε στόχο την προσέλκυση νέων επισκεπτών 

• ∆ηµιουργία ολοκληρωµένου έντυπου και ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, 

που θα περιλαµβάνει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητές της 

• Συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς τουρισµού και µε το σύνολο των 

τοπικών τουριστικών φορέων για την από κοινού υλοποίηση των 

προωθητικών δράσεων 

• ∆ηµιουργία νέου site για το camping µε δυνατότητα on line κρατήσεων. 

Αναβάθµιση και ανάδειξη της ιστοσελίδας και των social media της ΑΞΤΑ∆Α 

και προώθησή τους για προσέλκυση νέων επισκεπτών, κυρίως εξωτερικού, µε 

εξειδικευµένα εργαλεία όπως το Search Engine Optimization (SEO), το 

Google και τα Social Media 

• ∆ηµιουργία θεµατικών spot προβολής των δραστηριοτήτων για την προβολή 

τους διαδικτυακά  

• ∆ηµιουργία ειδικών αναµνηστικών στα οποία θα προβάλλεται το µήνυµα και 

το λογότυπο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. αλλά και του προορισµού 

• 'Έλεγχος και συµπλήρωση πινακίδων τοπωνυµιών των σηµείων  

ενδιαφέροντος που βρίσκονται οι δραστηριότητες της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α και βελτίωση 

της σήµανσης  

• Λειτουργία και συντήρηση της smartphone application 

"visitaristotelis" ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και προβολής των 

δραστηριοτήτων της ΑΞΤΑ∆Α  και τη στελέχωση µε ανθρώπινο 

δυναµικό για την υποστήριξη αυτή 

• Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Προβολής 

και Ανάδειξης του Τουριστικού Προϊόντος µε χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αντικείµενο του προτεινόµενου 

έργου είναι η δηµιουργία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας που θα 

περιλαµβάνει συνδυασµό µιας ολοκληρωµένης διαδικτυακής πύλης 

(portal) και ενός διαδικτυακού συστήµατος διδιάστατης (2D) και 

τριδιάστατης (3D) απεικόνισης πληροφοριών 
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• Προώθηση της αίθουσας 3d  σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, συλλόγους, 

σχολεία, Κ.Α.Π.Η., σε νέες κοινωνικές οµάδες, αλλά και tour operators 

ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία για την αύξηση της 

επισκεψιµότητας. Η Επιχείρηση διαθέτει µία από τις λίγες στην Ελλάδα, 

αίθουσες τρισδιάστατων προβολών, (για την ακρίβεια ήταν η πρώτη 

που λειτούργησε στην Ελλάδα το 2004) όπου προβάλλονται καθηµερινά 

και κατά τις πρωινές ώρες, αλλά και τις απογευµατινές, και 

Σαββατοκύριακα ταινίες µικρού µήκους και ταινίες 3D. Η ΑΞΤΑ∆Α 

µάλιστα έχει προχωρήσει σε δίκη της παραγωγή ταινίας µε θέµα 

οδοιπορικό στο Άγιο όρος όπου σε παγκόσµια αποκλειστικότητα 

προβάλει τρισδιάστατη ταινία γυρισµένη στο Άγιο Όρος. Από τον 

Φεβρουάριο του 2019 θα προβάλλεται και η νέα τρισδιάστατη ταινία, 

εσωτερικής παραγωγής της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.Α.Ε, αφιερωµένη στη 

µοναστική ζωή στο Άγιο Όρος, που σε συνδυασµό µε την έκθεση µε 

έργα του Μάκη Βαρλάµη που θα φιλοξενηθεί αρχές του έτους στον 

εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πολιτισµού Ιερισσού αναµένουµε να 

αυξήσουµε κατακόρυφα την επισκεψιµότητα του χώρου. 

• Συνεργασία µε εταιρία – εξωτερικούς συνεργάτες για την ανάληψη 

µέρους του προγράµµατος και υλοποίηση του µε στόχο την καλύτερη 

διεκπεραίωση. 

 

 

     5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΕΣ & ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Η εξωστρέφεια αποτελεί τη µοναδική δυνατότητα για µακροπρόθεσµη τουριστική 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν µέσω βαθύτατης οικονοµικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό 

προβλέπεται η συµµετοχή της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. σε συνέργεια µε τον  ∆ήµο Αριστοτέλη 

στις µεγαλύτερες ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το 1ο & 2ο εξάµηνο του 2019 
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και σε συνεργασία µε τον Τουριστικό Οργανισµό Χαλκιδικής και µε άλλους τοπικούς 

φορείς ανάπτυξης.  

• ΕΜΙΤΤ Κωνσταντινούπολη 

• HOLIDAYS & SPA EXPO Σόφια 

• TTR Βουκουρέστι 

• SAJAM TURIZMA Βελιγράδι 

• ΙΤΒ  Βερολίνο 

• ΜΙΤΤ Μόσχα 

• PHILOXENIA Θεσσαλονίκη 

• WTM Λονδίνο 

Η παρουσία µας σε όλες τις παραπάνω εκθέσεις θα γίνει  είτε σε συνέργεια  µε τον µε 

τον ∆ήµο Αριστοτέλη και τον Τουριστικό Οργανισµό Χαλκιδικής , είτε µε άλλους 

φορείς σχετικούς µε την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής µας.   

 

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Στον προϋπολογισµό της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ έχουν εγγραφεί ποσά τα οποία θα διατεθούν 

για την τουριστική προβολή της επιχείρησης. Το συνολικό κόστος της τουριστικής 

προβολής ανέρχεται στο 6% του  προϋπολογισµού της επιχείρησης για το 2019. Κατά 

την τριετία 2015-2017 διατέθηκε ένα ποσό που αντιστοιχούσε στο 2% του 

προϋπολογισµού και παρατηρήσαµε εν µέσω κρίσης µάλιστα µια µεσοσταθµική 

αύξηση της τάξεως του 5-6% στα έσοδα µας. Να αναφέρουµε ότι και για το 2018 

συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία των εσόδων µας. Αξιολογώντας την υφιστάµενη 

κατάσταση τόσο στην οικονοµία της χώρας όσο και της περιοχής και λαµβάνοντας υπ 

όψιν της αυξητικές τάσεις που διαµορφώνονται στον τοµέα του τουρισµού πιστεύουµε 

ότι είναι επιβεβληµένη η περαιτέρω τουριστική προβολή της επιχείρησης. Με αυτή 

µας την ενέργεια εκτός των νέων επισκεπτών που στοχεύουµε να φέρουµε 

προσδοκούµε να πάρουµε κι ένα µερίδιο από την ήδη υπάρχουσα αγορά. Η 

προσδοκώµενη αύξηση εσόδων προσδοκάται  να αγγίξει το 10% υπερκαλύπτοντας τα 

έξοδα που θα γίνουν για την τουριστική προβολή. Παρακάτω στο πίνακα 

παρουσιάζουµε τους κωδικούς την αιτιολογία και το ποσό που θα δεσµευτεί για την 

υλοποίηση του τουριστικού προγράµµατος 2019 της ΑΞΤΑ∆Α ∆ΑΕ. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

64.10.57.001 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ) 
2.000 

64.10.99.001 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
5.000 

64.10.99.011 ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 5.000 

64.01.01.063 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 24.800 
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64.01.01.001 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.500 

 
ΣΥΝΟΛΟ 38.300 

 

Πηγή Χρηµατοδότησης: ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ - ιδία έσοδα από υπηρεσίες που προσφέρει 

σε πελάτες και δηµότες µε αντίτιµο. Με το παρόν δεν επιβαρύνεται ο κρατικός 

προϋπολογισµός 

7. Λογότυπα που θα χρησιµοποιηθούν: 

 

 

 
 

 
 

ΑΔΑ: 692ΞΟΕΥ9-Μ3Φ



 
 

 
 

 

ΑΔΑ: 692ΞΟΕΥ9-Μ3Φ


		2018-12-14T11:14:18+0200
	Athens




