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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                      ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ.

«Έγκριση  λειτουργίας  του
Οργανισμού  Τουριστικής
Προβολής  και  Marketing του  Ν.
Θεσσαλονίκης και ως Οργανισμός
Διαχείρισης  και  Προώθησης
Προορισμού (ΟΔΠΠ)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/26-9-2022
Αριθμ. Απόφασης 59/2022

 Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  26  Σεπτεμβρίου  2022,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  12:30μ.μ.
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,  ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ.   664192 (628)/20-9-2022
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα την 20η Σεπτεμβρίου 2022 αντίστοιχα,  στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,  σε
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα  με
τις προβλέψεις των διατάξεων  α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και
β) του άρθρου 78 του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022).

        Από τα εβδομήντα  ένα (71)  μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου  ήταν : 

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
14. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
16. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Χαλκιδικής)
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Πιερίας)
3. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
4. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
32. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
33. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
34. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
35. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
41. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
42. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
44. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
45. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
46. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
47. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
48. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
49. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
50. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
51. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
52. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
53. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
54. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
55. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
56. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
57. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
58. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
59. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
60. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
61. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
62. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
64. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
65. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίσης  συμμετείχε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση λειτουργίας του
Οργανισμού  Τουριστικής  Προβολής  και  Marketing του  Ν.  Θεσσαλονίκης  και  ως
Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ)» και   ενημέρωσε το Σώμα ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
θέματα που είναι κατεπείγοντα, συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο
αν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση
για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε ομόφωνα  την τοποθέτησή
του εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην αρμόδια εισηγήτρια, η οποία
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου 
1. Tην αριθμ. πρωτ. 224177/405/6-7-2022 εισήγηση  της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Κ.Μ.,  η οποία
έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το  Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»

όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ΄  αριθμ.:  81320+77909/1-12-2016  (ΦΕΚ  4302/τΒ΄/30-12-2016)
Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  «Έγκριση
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρού 4 του Ν. 4875/2021 (Φ.Ε.Κ 250/Α/23-12-2021).
4. Την υπ΄αριθμ.:Την υπ’άριθμ.:Γ.Π.Κ.Μ οικ.61/13.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης. 
5. Την υπ΄ αριθμ.: οικ.59074(1128)/26-01-2022 (ΦΕΚ 288/τ.Β ́/28-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και στην παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

6. Την αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 ΦΕΚ 458/τ.Β ́/07-02-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

7. Tην  υπ΄  αριθ.  πρωτ:  8770/11-01-2017  απόφαση  Προϊσταμένου  Γενικής  Δ/νσης  Ανάπτυξης  &
Περιβάλλοντος περί «Τοποθέτησης υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης».

8. Την υπ΄ αριθ. πρωτ: οικ. 43757/29/6-2-2017 απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης περί
μετακίνησης υπαλλήλων

9. Την 427146(5158)/31-08-2018 Απόφαση περί τοποθέτησης Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Τουρισμού  καθώς  και  την  373258(4629)/26-07-2018  Απόφαση  περί  τοποθέτησης  Αναπληρωτή
Προϊσταμένου του Τμήματος Τουριστικού Σχεδιασμού και Συντονισμού της Δ/νσης Τουρισμού.

10. Την αριθμ.  609723(10985)/28-9-2021 απόφαση περί  ανάθεσης  άσκησης  καθηκόντων Αναπληρωτή
Προϊσταμένου  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ.

11. Το αριθμ.πρωτ.5076/16.3.2022 αίτημα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
Εισηγούμαστε

Την έγκρισή της λειτουργίας του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing του Ν.Θεσσαλονίκης και
ως  Οργανισμός  Διαχείρισης  και  Προώθησης  Προορισμού  (ΟΔΠΠ)  σύμφωνα  με  το  αριθμ.πρωτ
5076/16.3.2022 αίτημα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης: 
“ Πρόσφατα, ο Εθνικός Νομοθέτης, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των σύνθετων προκλήσεων,
που θέτουν ενώπιον των εθνικών τουριστικών προορισμών οι αλλαγές που συντελούνται στη βιομηχανία
του τουρισμού, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποφάσισε, με τον ν. 4875/2021, τη
δημιουργία δύο αλληλένδετων δομών, των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (εφεξής
ΟΔΠΠ) και του Τοπικού ή Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, που δύναται
να συστήσει κάθε ΟΔΠΠ. 
Στο πλαίσιο  αυτό,  απένειμε  στους Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  τη  διαχείριση  και  την
προώθηση τουριστικών προορισμών μέσω, μεταξύ άλλων, των ήδη υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του
ως άνω νόμου Αστικών  Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών  (ΑΜΚΕ)  με  εταίρους  Ο.Τ.Α.,  όπως είναι  και  ο
«Οργανισμός  Τουριστικής  Προβολής  και  Marketing  του  Ν.  Θεσσαλονίκης»,  οι  οποίες  δύνανται  να
λειτουργήσουν, για τον σκοπό αυτό, και ως ΟΔΠΠ. 
Συγκεκριμένα,  με  την εισαγωγή του θεσμού των ΟΔΠΠ δημιουργείται  πλαίσιο  συνεργασίας  μεταξύ του
δημόσιου  και  του  ιδιωτικού  τομέα,  της  κεντρικής  διοίκησης  και  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  για  τον
σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  σημαντικών  και  αλληλοσυνδεόμενων  τουριστικών  δράσεων,  ώστε  να
διασφαλίζεται  η  στρατηγική  συνέχεια  στην  προώθηση των τουριστικών  προϊόντων και  στη  διασφάλιση
ποιότητας. 
Ειδικότερα μέσω των ΟΔΠΠ επιδιώκεται: 
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α) η επιστημονική,  συμβουλευτική και  τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για  θέματα προβολής και
προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά, 
β)  η  προώθηση  και  η  αντικειμενική  πληροφόρηση  του  οικείου  Ο.Τ.Α.  για  το  σύνολο  του  τουριστικού
προϊόντος για τον εκάστοτε  προορισμό, όπως αξιοθέατα,  προσβασιμότητα -  μεταφορές,  εγκαταστάσεις-
διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες, 
γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού, 
δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, 
ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του
προορισμού, 
στ)  η  σύναψη  συμβάσεων  με  φορείς  του  ιδιωτικού  τομέα  με  σκοπό  την  τουριστική  προβολή  του
προορισμού, 
ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού, 
η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού, 
θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη
σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η
προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση
έργων  υποδομής  και  η  υλοποίηση  πολιτικών  κοινωνικής  συνοχής,  ψηφιακής  σύγκλισης  και  αειφόρου
ανάπτυξης και 
ια) η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού. 
Επιπρόσθετα,  θα δύνανται  να συστήσουν τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο  Βιώσιμης Τουριστικής
Ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 18
του ν. 4179/2013, ή να διασυνδεθούν με τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο που έχει συσταθεί από
τους οικείους Ο.Τ.Α., με σκοπό τη μελέτη της τουριστικής αγοράς και την παρουσίαση πορισμάτων, καθώς
και την πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στην περιφέρεια ευθύνης τους, για την
ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού  προϊόντος,  το οποίο  θα δύναται  να
ενταχθεί  και  στο  Διεθνές  Δίκτυο  των  Παρατηρητηρίων  Βιώσιμης  Τουριστικής  Ανάπτυξης  (International
Network of Sustainable Tourism Observatories) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 
Ενόψει της παραπάνω σημαντικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας, η
οποία έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, ο Οργανισμός,
αφενός  με  γνώμονα  το  συμφέρον  της  τοπικής  κοινωνίας  και  οικονομίας,  την  παρακολούθηση  των
σύγχρονων εξελίξεων στον τουριστικό κλάδο, την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης με βιώσιμο και ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς και την ταχεία προσαρμογή του
στο νέο περιβάλλον που αναδύεται και αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη το πλούσιο έργο του Οργανισμού με
σημαντικά αποτελέσματα και συμβολή στην αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού και
τη συνακόλουθη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, κρίνει αναγκαίο τον εξοπλισμό του με
τις αρμοδιότητες ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ). 
Προκειμένου,  ωστόσο,  ο  Οργανισμός  να  καταστεί  ΟΔΠΠ  απαιτείται,  συμφώνα  με  το  άρθρο  4  του  ν.
4875/2021,  α)  η  σχετική  τροποποίηση  του  Καταστατικού  του  με  απόφαση του  αρμόδιου  καταστατικού
οργάνου,  η  οποία  έχει  ήδη δρομολογηθεί  και  β)  η  λήψη απόφασης  από το  Δημοτικό  ή  Περιφερειακό
Συμβούλιο του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. 
Για  τον  σκοπό αυτό,  ζητούμε  δια  του  παρόντος  από το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  λάβει  τη  σχετική
απόφαση, ώστε ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing του Ν. Θεσσαλονίκης, στον οποίον
τυγχάνετε  ιδρυτικό  μέλος,  να  λειτουργεί  εφεξής  και  ως  Οργανισμός  Διαχείρισης  και  Προώθησης
Προορισμού (ΟΔΠΠ)”. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

2. Την αρ. 20/7-9-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω 
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη  λειτουργία  του  Οργανισμού  Τουριστικής  Προβολής  και  Marketing του  Ν.
Θεσσαλονίκης και ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ) σύμφωνα
με το αριθμ.πρωτ. 5076/16.3.2022 αίτημα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης το οποίο
έχει ως εξής:

«Πρόσφατα,  ο  Εθνικός  Νομοθέτης,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  το  ζήτημα  των  σύνθετων
προκλήσεων,  που  θέτουν  ενώπιον  των  εθνικών  τουριστικών  προορισμών  οι  αλλαγές  που
συντελούνται  στη  βιομηχανία  του  τουρισμού,  τόσο  σε  περιφερειακό,  όσο  και  σε  παγκόσμιο
επίπεδο,  αποφάσισε,  με  τον  ν.  4875/2021,  τη  δημιουργία  δύο  αλληλένδετων  δομών,  των
Οργανισμών  Διαχείρισης  και  Προώθησης  Προορισμού  (εφεξής  ΟΔΠΠ)  και  του  Τοπικού  ή
Περιφερειακού  Παρατηρητηρίου  Βιώσιμης  Τουριστικής  Ανάπτυξης,  που  δύναται  να  συστήσει
κάθε ΟΔΠΠ. 

Στο πλαίσιο αυτό, απένειμε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) τη διαχείριση
και την προώθηση τουριστικών προορισμών μέσω, μεταξύ άλλων, των ήδη υφισταμένων κατά τη
δημοσίευση  του ως άνω νόμου Αστικών  Μη Κερδοσκοπικών  Εταιρειών (ΑΜΚΕ) με  εταίρους
Ο.Τ.Α.,  όπως  είναι  και  ο  «Οργανισμός  Τουριστικής  Προβολής  και  Marketing  του  Ν.
Θεσσαλονίκης», οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν, για τον σκοπό αυτό, και ως ΟΔΠΠ. 

Συγκεκριμένα,  με  την  εισαγωγή  του  θεσμού  των  ΟΔΠΠ  δημιουργείται  πλαίσιο  συνεργασίας
μεταξύ  του  δημόσιου  και  του  ιδιωτικού  τομέα,  της  κεντρικής  διοίκησης  και  της  τοπικής
αυτοδιοίκησης,  για  τον  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  σημαντικών  και  αλληλοσυνδεόμενων
τουριστικών  δράσεων,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  στρατηγική  συνέχεια  στην  προώθηση  των
τουριστικών προϊόντων και στη διασφάλιση ποιότητας. 

Ειδικότερα μέσω των ΟΔΠΠ επιδιώκεται: 

α)  η  επιστημονική,  συμβουλευτική  και  τεχνική  υποστήριξη  του  οικείου  Ο.Τ.Α.  για  θέματα
προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά, 

β)  η  προώθηση  και  η  αντικειμενική  πληροφόρηση  του  οικείου  Ο.Τ.Α.  για  το  σύνολο  του
τουριστικού  προϊόντος  για  τον  εκάστοτε  προορισμό,  όπως  αξιοθέατα,  προσβασιμότητα  -
μεταφορές,  εγκαταστάσεις-διαμονή,  τουριστικές  υπηρεσίες,  δραστηριότητες,  βοηθητικές
υπηρεσίες, 

γ)  η  δημιουργία,  υποστήριξη  και  εφαρμογή  της  αναπτυξιακής  και  τουριστικής  πολιτικής  του
προορισμού, 

δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 

ε)  η  εκπόνηση  και  υλοποίηση  στρατηγικού  σχεδίου  βιώσιμης  τουριστικής  ανάπτυξης  και
διαχείρισης του προορισμού, 

στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του
προορισμού, 

ζ)  η  εκπόνηση  μελετών  για  τη  δημιουργία  προτύπων  για  την  ανάδειξη  της  ταυτότητας  του
προορισμού, 

η)  ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και  τουριστικής  προβολής του
προορισμού, 

θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και
υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή
και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

ι)  η  ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού,  όπως η ανάλυση της
αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου
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τουρισμού,  η  ωρίμανση  έργων  υποδομής  και  η  υλοποίηση  πολιτικών  κοινωνικής  συνοχής,
ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και 

ια) η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού. 

Επιπρόσθετα,  θα  δύνανται  να  συστήσουν  τοπικό  ή  περιφερειακό  Παρατηρητήριο
Βιώσιμης  Τουριστικής  Ανάπτυξης,  κατά  το  πρότυπο  του  Παρατηρητηρίου  Τουρισμού  του
Υπουργείου  Τουρισμού  του  άρθρου  18  του  ν.  4179/2013,  ή  να  διασυνδεθούν  με  τοπικό  ή
περιφερειακό Παρατηρητήριο που έχει συσταθεί από τους οικείους Ο.Τ.Α., με σκοπό τη μελέτη
της τουριστικής αγοράς και την παρουσίαση πορισμάτων, καθώς και την πρόταση στοχευμένων
μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στην περιφέρεια  ευθύνης τους,  για  την ανάδειξη  όλων των
θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα δύναται να ενταχθεί και
στο  Διεθνές  Δίκτυο  των  Παρατηρητηρίων  Βιώσιμης  Τουριστικής  Ανάπτυξης  (International
Network of Sustainable Tourism Observatories) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

Ενόψει της παραπάνω σημαντικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας
της χώρας, η οποία έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες ενός βιώσιμου τουριστικού
προϊόντος,  ο  Οργανισμός,  αφενός  με  γνώμονα  το  συμφέρον  της  τοπικής  κοινωνίας  και
οικονομίας,  την  παρακολούθηση  των  σύγχρονων  εξελίξεων  στον  τουριστικό  κλάδο,  την
περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με βιώσιμο και
ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς και την ταχεία προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον που αναδύεται
και αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη το πλούσιο έργο του Οργανισμού με σημαντικά αποτελέσματα
και  συμβολή  στην  αναβάθμιση  της  Θεσσαλονίκης  ως  τουριστικού  προορισμού  και  τη
συνακόλουθη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, κρίνει αναγκαίο τον εξοπλισμό
του με τις αρμοδιότητες ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ)».

Παρών  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Χ.  Γιαννούλης,  Α.  Αγαθαγγελίδου,  Χ.
Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας και Δ. Βάνης. 

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Χ.
Τζιουβάρας, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου, Γ. Αβραμίδης και Β.
Αβραμίδου.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Ι. Τσεχελίδης, Ι. Σκούφας, Γ.
Χαβατζάς, Δ. Χαραλαμπίδου και  Α. Αγαπητός.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΗΤΡΑΚΑΣ
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