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ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής των 

Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου  

για την προώθηση και αξιοποίηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων 

Θεάτρων της Ηπείρου» («Διαδρομή») και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία 

της περιοχής. 

Στα Ιωάννινα, σήμερα, [ημερομηνία], οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

 

1. 

2. 

3.         

[….. κ.λπ.] 

 

ΚΑΙ 

 

 

 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», που εκπροσωπείται νόμιμα από ……. και εδρεύει ….. 

 

συμφωνούμε και συναποφασίζουμε με το παρόν να συνεργαστούμε προκειμένου να 

προωθήσουμε ένα κοινό για την περιοχή μας όραμα που αφορά στην προώθηση και 

αξιοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, ως 

επώνυμου τουριστικού προϊόντος, και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία της 

περιοχής. 

Προς την κατεύθυνση αυτή αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους του παρακάτω 

Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ όσων συμμετέχουν σήμερα ή/και θα προσέλθουν στο 

μέλλον στο Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής 

των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου («Σύμφωνο»). 

Μνημόνιο Συνεργασίας 

Εισαγωγή 

Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων 

της Ηπείρου είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία επαγγελματιών, 

επιχειρηματιών, φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου 

τομέα, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική, ή/και λειτουργική 

συνάφεια με την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, για την 
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υποστήριξη και ανάπτυξη της Διαδρομής, με βάση την ποιότητα των παρεχόμενων 

στο ευρύτερο πλαίσιό της προϊόντων και υπηρεσιών, και τη σύνδεσή της με την τοπική 

οικονομία, ώστε να καταστεί ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός 

προορισμός. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων της 

οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου και ως όχημα ανάπτυξης του πολιτιστικού και 

ευρύτερου τουρισμού στην περιοχή. 

Όλοι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται το πνεύμα και τους όρους του παρόντος 

Μνημονίου Συνεργασίας, συνομολογούν ότι θα εργαστούν και συνεργαστούν, 

αυτοδεσμευόμενοι, για την τήρηση προδιαγραφών ποιότητας στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της «Διαδρομής», ώστε το υλικό και άυλο 

πολιτισμικό σύνολο, συνδεδεμένο με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, να 

λειτουργεί ως «υψηλού επιπέδου ξεναγός της τοπικής ταυτότητας» ενός εξαιρετικού 

και με πολλές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης τόπου, όπως είναι η Ήπειρος. 

Έχοντας την θεσμική υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την τεχνική 

συνδρομή της αναπτυξιακής της εταιρείας «Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ – Αναπτυξιακή 

ΑΕ ΟΤΑ» («ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»), η οποία θα οριστεί ως ο Διαχειριστής του έργου 

ανάπτυξης της Διαδρομής ως τουριστικού προϊόντος, το Σύμφωνο συγκροτείται από 

ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι, λειτουργώντας εντός του θεσμικού πλαισίου της 

Πολιτείας, καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές για τους εταίρους και ενισχύουν 

συνέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα και προσδίδουν ταυτότητα στις παρεχόμενες 

τουριστικές υπηρεσίες στην περιοχή. 

Σκοποί 

Οι σκοποί του Συμφώνου είναι οι ακόλουθοι: 

▪ Η σύνδεση της Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. 

▪ Η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Διαδρομής, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, ως επώνυμου τουριστικού προϊόντος, στο οποίο αποτυπώνονται 

τουριστικές υπηρεσίες αναβαθμισμένης ποιότητας και ταυτότητας της περιοχής. 

▪ Η δημιουργία εστίας ποιότητας στην «καρδιά» της Διαδρομής, ως σημείου 

αναφοράς για τους επισκέπτες και οδηγού για τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους 

παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, η επιτυχία της οποίας μπορεί να συμβάλει 

στην ενσωμάτωση του προτύπου στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Βασικές Αρχές  

▪ Αυτοδέσμευση: Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την αξία της συλλογικής 

προσπάθειας και προσέρχονται σ’ αυτήν όχι γιατί μια θεσμική ή ισχυρή νομική 

δέσμευση τους το επιβάλλει, αλλά με την ισχυρή πεποίθηση ότι παρά τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οικονομικά μεγέθη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, 

το οποίο μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη «Διαδρομή», προς όφελος 

των ιδίων και της περιοχής γενικότερα.  
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▪ Εμπιστοσύνη & Συνέργειες: Επιδιώκεται η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης 

και ενθαρρύνονται και αξιοποιούνται συνέργειες μεταξύ των μελών, ως ο 

ισχυρότερος παράγοντας που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην Διαδρομή 

και θα αποτελέσει κύριο συστατικό της επιτυχίας της. Μέσω των συνεργειών 

καθίσταται αποδοτική η διαχείριση της «συλλογικής περιουσίας», καθώς οι 

συμμετέχοντες λειτουργούν ταυτοχρόνως ως πρεσβευτές των άλλων μελών, της 

ομάδας ως οντότητας και της περιοχής. 

▪ Ευρεία Συμμετοχή: Καθορίζονται απλοί κανόνες και μέτρα ποιότητας, ώστε να 

επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Καθιερώνονται κριτήρια συμμετοχής 

που δεν αποθαρρύνουν με δαιδαλώδεις και κοστοβόρες διαδικασίες τις μικρότερες 

επιχειρήσεις να προσέλθουν και να μετέχουν στο Σύμφωνο. Αντιθέτως, 

διαβάζοντας τα κριτήρια, ο καθένας μπορεί αμέσως να αισθανθεί ότι τον αφορούν 

και ότι εύκολα μπορεί να μετέχει στο Σύμφωνο. Τα μέλη του Συμφώνου αποτελούν 

ένα ενιαίο σύνολο που εμπνέεται και εργάζεται για τον ίδιο στόχο. Η συμβολή του 

κάθε μέρους δεν αποτιμάται μόνον σε οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως μέσα από 

τις συνέργειες που διενεργεί και από την αποτύπωση και τη σταθερότητα της 

διάθεσης για την ενσωμάτωση της καινοτομίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των 

τοπικών πολιτιστικών στοιχείων στη λειτουργία μιας μονάδας.  

▪ Κατάρτιση: Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη συμμετοχή σε προγράμματα 

κατάρτισης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εργοδοτών, 

εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, όχι για να δώσουν εξετάσεις και να 

βαθμολογηθούν απ’ αυτά, αλλά για να κατανοήσουν και να αισθανθούν πιο οικείο 

το περιβάλλον και τα εργαλεία, μέσα από τα οποία αναπτύσσεται ένα νέο 

τουριστικό προϊόν που φιλοδοξεί να έχει διεθνή απήχηση. Παράλληλα, η 

συμμετοχή τους στα παραπάνω προγράμματα θα βελτιώσει τις γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητές τους, θα αναπτύξει την επιχειρηματική τους κουλτούρα 

και θα ενισχύσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

▪ Αξιολόγηση: Στην καθημερινή πρακτική, αυτός που τελικά κρίνει μια υπηρεσία, ή 

ένα προϊόν είναι ο πελάτης τους: χρήστης ή αγοραστής. Η παραδοχή αυτή 

ενσωματώνεται ως κριτήριο αξιολόγησης μέσα από την υποχρεωτική δίγλωσση 

παρουσία στο διαδίκτυο της επιχείρησης ή του μέλους και -κυρίως- τη διαδικτυακή 

λειτουργία της υπηρεσίας «Διαχείρισης Παρατηρήσεων & Παραπόνων». Αντί 

δηλαδή να ωθούνται εκατοντάδες επιχειρήσεις σε βαριές διαδικασίες 

πιστοποίησης κατά την έναρξη αυτής της προσπάθειας, για τις οποίες δεν έχουν 

ούτε το χρόνο, ούτε τον τρόπο, ούτε τα χρήματα να ανταποκριθούν, θα 

αξιολογούνται καθημερινά, ανταποκρινόμενες ή μη σε κριτήρια ποιότητας, μέσα 

απ’ την οπτική γωνία των πελατών τους. Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζει τον ξένο 

κυρίως επισκέπτη ως έναν μοναδικό και όχι περιστασιακό πελάτη, απ’ το βαθμό 

ικανοποίησης του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η από «στόμα σε στόμα» 

(«word of mouth») προβολή του προορισμού, μετά την επιστροφή του στην 

πατρίδα του. Ισχύοντα συστήματα πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψιν για τη 

δεύτερη βαθμίδα του Σήματος Ποιότητας. 

▪ Ανάδειξη των Τοπικών Προϊόντων: Η χρήση και προβολή τοπικών προϊόντων, 

σε συνδυασμό με τη γαστρονομική παράδοση, γίνονται στα χέρια των μελών του 
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Συμφώνου «εργαλείο δημιουργίας εικόνας» στους επισκέπτες για την ταυτότητα 

της Διαδρομής και της Ηπείρου, ως νέου τουριστικού προϊόντος και προορισμού 

αντιστοίχως, και συγχρόνως, μέσου ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας. 

▪ Επιβράβευση: Οι μικρότερες επιχειρήσεις «επιβραβεύονται» στο μέτρο που 

ενσωματώσουν μια πολιτική αλλαγών και αυτοβελτίωσης και επιδείξουν 

σταθερότητα στην αξία του διαρκούς εκσυγχρονισμού τους, ώστε να καταστούν 

ανταγωνιστικές. Η επιβράβευση δίδεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, με τη βοήθεια 

του προγράμματος συνεργειών, όσο και μέσω της ενίσχυσης των κοινών δράσεων, 

στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη του δικτύου και στις οποίες περιλαμβάνονται και 

ειδικά προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων. 

Τα Μέσα 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σύμφωνο:  

(1) Θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που λειτουργούν με βάση το θεσμικό πλαίσιο της 

Πολιτείας και εξειδικεύει τις ειδικότερες προδιαγραφές που βελτιώνουν την ποιότητα 

των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή. 

(2) Φροντίζει για την προσαρμογή σε πρότυπα, προδιαγραφές και μεθοδολογίες 

που εκπονούνται και υιοθετούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου, σε συνδυασμό με το 

συντονισμό και την κοινή δράση για την προβολή και προώθηση αυτών. 

(3) Παρέχει στους συμμετέχοντες, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των κριτηρίων 

που τίθενται ανά επίπεδο (βλ. «Κριτήρια»), το Σήμα της Διαδρομής 2 βαθμίδων 

(«Σήμα»), ως ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που 

προσφέρουν, με τη φιλοδοξία να καθιερωθεί στην εξέλιξή του στην εσωτερική και 

διεθνή τουριστική αγορά ως αξιόπιστο και υψηλού κύρους σήμα ποιότητας. Το Σήμα 

(και οι εφαρμογές του), το οποίο θα σχεδιαστεί από ειδικούς, αναρτάται υποχρεωτικά 

σε εμφανές σημείο της έδρας και στην ιστοσελίδα του Συμφώνου και κάθε μέλους του 

χωριστά, προσδίδοντας αναγνωρισιμότητα και κύρος. 

Μέλη 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Τοπικό Σύμφωνο έχουν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, 

οργανισμοί και φορείς, ανεξαρτήτως μεγέθους, ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου 

χαρακτήρα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με ομοειδή ή συμπληρωματικά 

χαρακτηριστικά, που ασκούν δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται σε γεωγραφική ή/και 

λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση με τη «Διαδρομή» και την ευρύτερη περιοχή 

της Ηπείρου.  

Ενδεικτικά, μέλη του Τοπικού Συμφώνου μπορεί να είναι:  

▪ Τα πάσης φύσεως καταλύματα. 

▪ Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. 

▪ Επιχειρήσεις και παραγωγοί τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τομέα. 
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▪ Οινοποιητικές επιχειρήσεις. 

▪ Συνεταιρισμοί παραδοσιακών προϊόντων. 

▪ Αργυροχόοι. 

▪ Δημιουργοί και κατασκευαστές ειδών λαϊκής τέχνης, σουβενίρ, προϊόντων τοπικού 

πολιτισμού (χειροτεχνήματα, κοσμήματα, υφαντά, ξυλόγλυπτα κ.λπ.). 

▪ Τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού. 

▪ Εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού περιπέτειας και δραστηριοτήτων στη φύση. 

▪ Μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί. 

▪ Οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης λιμένων και αερολιμένων. 

▪ Εταιρείες κρουαζιέρας. 

▪ Αεροπορικές εταιρείες. 

▪ Εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων. 

▪ Φορείς πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων 

κ.λπ.). 

▪ Διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες και εμπορικές επιχειρήσεις που 

σχετίζονται με τον τουρισμό: ξεναγοί, εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών, ενώσεις 

ταξί, τοπικά ΚΤΕΛ, εταιρείες πλωτών μεταφορών κ.ά. 

Μέλη κατά τα ανωτέρω δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όσον αφορά στα 

νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., κ.λπ.) θα πρέπει, τα όργανα διοίκησής τους να 

εκδώσουν απόφαση περί αποδοχής των όρων του Συμφώνου, συμμετοχής της 

εταιρείας σε αυτό και να υπάρχει εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου για την 

υπογραφή του Τοπικού Συμφώνου ή για την υποβολή αίτησης συμμετοχής - εγγραφής 

στο Σύμφωνο. 

Για τη συμμετοχή-εγγραφή στο παρόν Σύμφωνο, απαιτείται το υποψήφιο μέλος να 

υποβάλει αίτηση προς έγκριση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία να δηλώνει 

ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Τοπικού Συμφώνου. Από την 

ημερομηνία της έγκρισης της αίτησης το νέο μέλος οφείλει να προσαρμοστεί στους 

όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος εντός ενός έτους. 

Διάρκεια 

Η διάρκεια του Συμφώνου ορίζεται σε δέκα (10) έτη (με δυνατότητα επέκτασης ή 

ενδιάμεσης μετεξέλιξης σε άλλη νομική μορφή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των μελών) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. Ο πρώτος 

χρόνος θα είναι προπαρασκευαστικός, ώστε αφενός μεν να δημιουργηθεί το αναγκαίο 
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κεφάλαιο εμπιστοσύνης, αφετέρου να δοθεί χρόνος σε επιχειρήσεις και φορείς να 

προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές στις απαιτήσεις του Συμφώνου. 

Ρόλος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας της προώθησης της Διαδρομής ως 

τουριστικού προορισμού/προϊόντος και της σύνδεσής της με την τοπική οικονομία. 

Για τον σκοπό αυτό:  

▪ Έχει την ευθύνη υλοποίησης του Συμφώνου. 

▪ Διασφαλίζει τα βήματα και τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσουν το αναγκαίο 

κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

▪ Συμμετέχει στη διοίκησή του. 

▪ Συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εγχειρήματος, υποστηρίζοντας 

εμπράκτως την προσπάθεια, με οικονομικούς πόρους και παροχή τεχνογνωσίας. 

Προς τούτο συγκροτεί «Ομάδα Διαχείρισης», την οποία στελεχώνει με προσωπικό, 

το οποίο απασχολείται κατά κύριο λόγο με την πρωτοβουλία. 

Ειδικότερα, σε εφαρμογή των ανωτέρω η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ: 

▪ Προάγει με δράσεις και δραστηριότητες την επαγγελματική ενημέρωση και 

επιμόρφωση των μελών του Συμφώνου. Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης του 

Σήματος της Διαδρομής και του συστήματος ελέγχου των προϋποθέσεων για την 

απόκτησή του από τα μέλη του Συμφώνου, μετά το πρώτο προπαρασκευστικό 

έτος, για τον περιοδικό έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών που τίθενται (σε 

συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Συμφώνου) και για την απόδοση του 

Σήματος σε νέα μέλη που εντάσσονται στο Σύμφωνο. Προς τούτο, είτε προσφεύγει 

σε υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών - τεχνογνωστών, είτε δημιουργεί ομάδα 

κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών, τα οποία μετά από έλεγχο που διενεργούν, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια που τίθενται στο παρόν 

μνημόνιο, παρέχουν στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή επαγγελματική 

δραστηριότητα τη σχετική διαπίστευση για την ένταξη στο Σύμφωνο και την 

απόκτηση του Σήματος της Διαδρομής. 

▪ Διατηρεί το διαδικτυακό ιστότοπο («portal») της Διαδρομής και του Συμφώνου, 

έχει την ευθύνη σχεδιασμού του περιεχομένου του, καθορίζει τη διαδικασία 

υποδοχής και χειρισμού παραπόνων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 

να παρακολουθεί ότι οι επιχειρήσεις-μέλη του Συμφώνου κάνουν τις απαραίτητες 

διορθωτικές ενέργειες για να αποφευχθεί η επανάληψή τους. 

▪ Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Συμφώνου, προγράμματα 

marketing και προβολής και διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που θα 

προβάλλουν (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), διεθνώς και στο εσωτερικό, τη 

Διαδρομή και το Σύμφωνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η συμμετοχή σε εκθέσεις, οι 

πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και δημόσιες 
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συζητήσεις, η διοργάνωση ταξιδιών από και προς το εξωτερικό, η διενέργεια 

ερευνών αγοράς και επιστημονικών ερευνών και κάθε είδους μελετών κ.λπ. 

▪ Διερευνά διαρκώς τα πάσης φύσεως προγράμματα χρηματοδότησης 

(ανταποδοτικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και χορηγικά) και τη δυνατότητα υποβολής 

προτάσεων.  

▪ Συνεργάζεται με ειδικούς σε θέματα τουρισμού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

στην περιοχή. 

▪ Συνεργάζεται με άλλους φορείς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν την 

προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και αναλαμβάνει κοινές δραστηριότητες 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Διοίκηση & Εκπροσώπηση 

Τα όργανα του Συμφώνου είναι τρία: 

 Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κορυφαίο όργανο 

διαβούλευσης των μελών του Συμφώνου.  

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και της 

Επιτροπής Δεοντολογίας που δεν ορίζονται από την Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ – 

Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, και αποφασίζει για την τροποποίηση των όρων του 

παρόντος Συμφώνου, για την οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ. 

Διατυπώνει ιδέες και προτάσεις για την εξέλιξη και την περαιτέρω βελτίωση της 

Πολιτιστικής Διαδρομής. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται για διαβούλευση στα 

αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Συμφώνου. 

Είναι αρμόδια για την έγκριση των σχετικών Εκθέσεων Αξιολόγησης που 

συντάσσονται με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Συμμετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη του Συμφώνου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε 

αυτοπροσώπως, είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος. Για την 

αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του 

αντιπροσωπευόμενου. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση 

ένα μόνον άλλο μέλος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ετησίως και 

εκτάκτως, εφόσον το αποφασίσει η Επιτροπή Παρακολούθησης ή μετά από αίτημα 

των 2/5 των μελών. 

 Επιτροπή Παρακολούθησης: Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 15 

μέλη, από τα οποία 6 ορίζονται από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ και 9 εκλέγονται από τα 

μέλη του Συμφώνου στη Γενική Συνέλευση. Από τα 9 αυτά μέλη, κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα (Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας) 

εκπροσωπείται με τουλάχιστον 2 μέλη, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται 
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από τη 2η βαθμίδα του Σήματος. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

επιλέγεται ένα από τα μέλη που ορίζονται από την Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ – 

Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον 1 

φορά τον μήνα και έχει την ευθύνη λήψης όλων των αποφάσεων που αφορούν 

στην εφαρμογή του παρόντος Συμφώνου, την υλοποίησή τους, καθώς και την 

καθημερινή λειτουργία του Συμφώνου. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει την ευθύνη 

σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης. Για να προβεί στη λήψη αποφάσεων 

χρειάζεται η ύπαρξη απαρτίας. Απαρτία σχηματίζεται όταν είναι παρόντα 

τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της Επιτροπής.  

 Επιτροπή Δεοντολογίας: Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για τη σωστή 

εφαρμογή των όρων του Συμφώνου και εγκρίνει τις αιτήσεις των νέων υποψήφιων 

μελών. Αποτελείται από 5 μέλη και συγκροτείται από προσωπικότητες 

εγνωσμένου κύρους. Τα 2 μέλη ορίζονται από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ εκ των οποίων 

εκλέγεται ο Πρόεδρος και τα 3 μέλη εκλέγονται από τα μέλη του Συμφώνου στη 

Γενική Συνέλευση.  

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Δεοντολογίας διαπιστώσει παραβίαση των 

κανόνων και των αρχών που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, είτε 

αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελιών, είτε ως αποτέλεσμα των ελέγχων και 

της αξιολόγησης που διενεργούνται κατά τα ως άνω (βλ. «Σύστημα 

Παρακολούθησης & Αξιολόγησης») προβαίνει σε σύσταση συμμόρφωσης, με 

υποχρεωτικό χαρακτήρα, προσδιορίζοντας εύλογο χρόνο γι’ αυτήν. Η μη 

δικαιολογημένη τήρηση της υποχρέωσης αυτής μετά την πάροδο δύο συστάσεων 

συνιστά παραβίαση των όρων του Συμφώνου, η οποία επισύρει την επιβολή της 

διαγραφής του μέλους από το Σύμφωνο, η οποία αποφασίζεται από την Επιτροπή 

Δεοντολογίας. 

Το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στην ολομέλεια της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, η οποία μπορεί να άρει τις συνέπειες της σχετικής απόφασης 

με αιτιολογημένη εισήγηση (που αφορά τη συμμόρφωση του μέλους και ρητές 

εγγυήσεις για μη παραβίαση των κανόνων του Συμφώνου στο μέλλον) και 

λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον 8 εκ των 11 μελών, σε μυστική 

ψηφοφορία. 

Η θητεία των μελών των σχετικών οργάνων ορίζεται στα τρία (3) έτη, με δυνατότητα 

ανανέωσης.  

Τα μέλη των οργάνων που θα υπηρετήσουν στη διάρκεια της πρώτης τριετίας έχουν 

επιλεγεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Συμφώνου, με 

συναινετική διαδικασία (by consensus) και ορίζονται ονομαστικά στο παρόν ως εξής: 
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Πόροι 

Η εγγραφή των μελών στο Σύμφωνο γίνεται δωρεάν. 

Επίσης, για την πρώτη διετία από την υπογραφή του παρόντος δεν υπάρχει συνδρομή. 

Στη συνέχεια, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση η νομική μορφή του Συμφώνου, 

καθώς και η πιθανή ετήσια συνδρομή των επιχειρήσεων. Πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης (π.χ. χορηγίες) κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που 

δημιουργείται προς τούτο από την ΗΠΕΡΙΟΣ ΑΕ, αποτελεί πόρο του Συμφώνου και 

διατίθεται για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του με τη σύμφωνη γνώμη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης . 

Έδρα 

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός και η τεχνική υποστήριξη του Συμφώνου, 

ορίζεται ως έδρα του η έδρα της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. στα Ιωάννινα. 

Δυνατότητα Τροποποίησης 

Οι κανόνες του Συμφώνου τροποποιούνται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών και με τη σύμφωνη γνώμη της 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ. 

Στο τέλος της πρώτης τριετίας, με βάση και τις σχετικές ενδιάμεσες Εκθέσεις 

Αξιολόγησης της Γενικής Συνέλευσης, προβλέπεται ούτως ή άλλως μια διαδικασία 

αναθεώρησης των όρων του Συμφώνου, η οποία θα αξιοποιεί τη συσσωρευμένη 

εμπειρία από την εφαρμογή του.  

Κριτήρια Αξιολόγησης για την Παροχή του Σήματος της Διαδρομής 

Τα μέλη του Τοπικού Συμφώνου στα οποία παρέχεται το Σήμα της Διαδρομής 

κατατάσσονται σε δύο βαθμίδες, αναλόγως των κριτηρίων που πληρούν, και παίρνουν 

το αντίστοιχο Σήμα της Διαδρομής. 

Α΄ Βαθμίδα 

Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στην πρώτη βαθμίδα είναι τα ακόλουθα: 

▪ Προφίλ & Ενεργή Παρουσία στο Portal της Διαδρομής σε Ελληνικά & 

Αγγλικά: Κάθε μέλος οφείλει να παρέχει τουλάχιστον τις βασικές πληροφορίες για 

το είδος της δραστηριότητας που ασκεί, τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα 

που διαθέτει, τις συνέργειες στις οποίες μετέχει, τον τρόπο πρόσβασης και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και αναφορά στη δική του διαδικτυακή σελίδα 

(εφόσον υπάρχει) και σε μια σελίδα σε ένα τουλάχιστον μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης ή/και εξειδικευμένο ταξιδιωτικό portal που ο ίδιος επιλέγει. Επίσης, σε 

διακριτό σημείο των εγκαταστάσεών του πρέπει να βρίσκεται το Σήμα της 

Διαδρομής που διαθέτει, καθώς και ένα σύντομο κείμενο αναφοράς -κοινό για όλα 

τα μέλη- στο Σύμφωνο και τους σκοπούς του. Οι πληροφορίες του προφίλ πρέπει 

να ανανεώνονται από τον ίδιο κάθε φορά που προκύπτουν αλλαγές, ώστε να είναι 

ακριβείς και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά χώρους 
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εστίασης (είτε ασκείται αμιγώς αυτή η δραστηριότητα, είτε προσφέρεται εντός του 

χώρου των πάσης φύσεως καταλυμάτων), θα πρέπει να υπάρχει διαδικτυακά 

διαθέσιμος ο ενδεικτικός τιμοκατάλογος («μενού») της επιχείρησης, στον οποίο θα 

αποτυπώνεται με διακριτό τρόπο η χρήση τοπικών υλών, προϊόντων ή 

παραδοσιακών τεχνικών στην παρασκευή των εδεσμάτων, με αναφορά ει δυνατόν 

στον παραγωγό ή προμηθευτή. 

▪ Διαχείριση Παρατηρήσεων & Παραπόνων: Αποτελεί εργαλείο καθημερινής 

αυτοβελτίωσης και αξιολόγησης τόσο για την ίδια την επιχείρηση ή τη 

δραστηριότητα, όσο και για τη διοίκηση του Συμφώνου. Παρέχει τη δυνατότητα σε 

κάθε ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις παρατηρήσεις του ή και τα παράπονά του αν 

δεν είναι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που του παρασχέθηκαν, 

μέσα από ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο που διατηρείται στο portal της Διαδρομής 

ή εναλλακτικά στο μέσο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στα εξειδικευμένα 

ταξιδιωτικά portal (π.χ. TripAdvisor, Booking.com κ.λπ.), που έχει επιλέξει για την 

προβολή της η επιχείρηση. Η διεύθυνση του portal για την υποβολή 

παρατηρήσεων/παραπόνων ή η συγκεκριμένη διεύθυνση του μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης ή των εξειδικευμένων ταξιδιωτικών portal που χρησιμοποιεί για το 

σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιούνται στους επισκέπτες 

ηλεκτρονικώς και εντύπως (να αναγράφονται στο προφίλ του μέλους και σε 

εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, π.χ. στην είσοδο, στον 

τιμοκατάλογο στην περίπτωση των καταστημάτων εστίασης και στα έντυπα 

προβολής της). 

▪ Χρήση & Προβολή Τουλάχιστον 3 Τοπικών Προϊόντων σε Χώρους Εστίασης: 

Η χρήση αφορά κυρίως είτε αμιγώς επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, 

ουζερί, καφετέριες κ.λπ.), είτε χώρους εστίασης εντός επιχειρήσεων άλλου 

αντικειμένου (ξενοδοχείων, ξενώνων και πάσης φύσεως καταλυμάτων που 

προσφέρουν είτε μόνο πρωινό, είτε και γεύμα και δείπνο, κυλικείων μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.), οι οποίες οφείλουν να χρησιμοποιούν και να 

προσφέρουν 3 τουλάχιστον τοπικά προϊόντα, με σαφή αναφορά στον 

τιμοκατάλογο στην ονομασία, την προέλευση και τον παραγωγό ή προμηθευτή. 

Όπου δεν χρησιμοποιείται τιμοκατάλογος, η απαίτηση αυτή ικανοποιείται με τη 

σχετική σήμανση που συνοδεύει τα εκτιθέμενα προϊόντα (π.χ. στο μπουφέ του 

πρωινού ενός ξενοδοχείου ή άλλου τύπου καταλύματος) ή στο υλικό προβολής 

μιας επιχείρησης (π.χ. αγροτουριστικού καταλύματος ή ενός ξενώνα). 

▪ Εγκατάσταση & Λειτουργία Συσκευής «Point of Sale» («POS»): Αφορά όλους 

τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο 

υποχρεούνται στην εγκατάσταση POS και την αποδοχή μέσων πληρωμής με 

κάρτα. 

▪ Εφαρμογή Κατ’ Ελάχιστον Μίας Πρακτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας και 

ενός τουλάχιστον ρεύματος ανακύκλωσης: Εφαρμογή τουλάχιστον μίας 

πρακτικής εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων με 

άλλους χαμηλής κατανάλωσης λαμπτήρες και η συστηματική ανακύκλωση 

υλικών/απορριμμάτων σε ένα κατ’ ελάχιστον ρεύμα (π.χ. γυαλί, χαρτί, τηγανέλαια, 

αλουμίνιο κ.λπ.). 
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▪ Συμμετοχή Κατ’ Ελάχιστον σε 10 Ώρες Προγραμμάτων Επιμόρφωσης: Τα 

σχετικά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με ευθύνη της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

και αποσκοπούν στην ειδική εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων, φορέων και 

οργανισμών-μελών του Συμφώνου πάνω στην ιστορία της Πολιτιστικής Διαδρομής, 

τη φιλοσοφία του Τοπικού Συμφώνου, τη διαχείριση παρατηρήσεων και 

παραπόνων, τη χρήση τοπικών προϊόντων, τη συμπεριφορά απέναντι στους 

επισκέπτες/χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, στην τοπική 

γαστρονομία κ.λπ., αλλά και σε ευρύτερα προγράμματα κατάρτισης που έχουν 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων, στο ευρύτερο πλαίσιο της 

διαδρομής, προϊόντων και υπηρεσιών. Ως ενδεικτικές κατηγορίες 

«εκπαιδευομένων» αναφέρονται οι υπεύθυνοι/εργαζόμενοι στον κλάδο των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμονής και εστίασης, ταξιδιωτικών γραφείων και 

εξειδικευμένων γραφείων τουρισμού, και επισκέψιμων χώρων παραγωγής και 

πώλησης τουριστικών προϊόντων (οινοποιεία, τυροκομεία, χειροτέχνες, 

συνεταιρισμοί παραδοσιακών προϊόντων). Αναφέρονται, επίσης, ενδεικτικά το 

προσωπικό του λιμανιού της Ηγουμενίτσας και των αεροδρομίων Ιωαννίνων και 

Ακτίου, το προσωπικό φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και το 

προσωπικό και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ και ενώσεων ραδιοταξί. 

▪ Ενεργή Επιδίωξη Συνεργειών: Τα μέλη του Συμφώνου θα πρέπει να 

συμμετέχουν με εξουσιοδοτημένα στελέχη τους στην «Ημέρα Συνεργειών» που θα 

διοργανώνεται μια φορά το χρόνο από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ. Στη διάρκεια της ημέρας 

αυτής θα ανακοινώνονται οι προτάσεις της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ για τις οργανωμένες 

συλλογικές κινήσεις συνεργειών, οι οποίες θα απευθύνονται είτε σε όλους τους 

συμμετέχοντες είτε σε ευρύτερες υπο-ομάδες συμμετεχόντων. Στη συνέχεια 

προτείνεται να πραγματοποιούνται οργανωμένα από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ workshop 

και επιχειρηματικές συναντήσεις B2B («business-to-business») για την αναζήτηση 

επιπλέον συνεργειών μεταξύ των μελών του δικτύου. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες πιθανές δράσεις συνεργειών:  

▪ Αμοιβαίες εκπτώσεις για υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρουν τα μέλη (π.χ. 

εκπτωτική κάρτα). 

▪ Επισκέψεις/γευσιγνωσία σε χώρους παραγωγής βρώσιμων υλικών (παρασκευή 

τυριού σε ένα τυροκομείο, κρασιού και τσίπουρου σε ένα οινοποιείο, λαδιού και 

ελιών σε ένα ελαιοτριβείο, μελιού σε ένα μελισσοκομικό εργαστήριο, κ.λπ.).  

▪ Δράση «φιλέματος» των επισκεπτών με χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα σε 

σημεία εισόδου στην Ήπειρο -αεροδρόμια, λιμάνι Ηγουμενίτσας- ξενοδοχεία, 

σταθμούς διοδίων κ.λπ. 

▪ Εκθετήρια ή/και πωλητήρια προϊόντων της Ηπείρου (γαστρονομικά, 

κοσμήματα, χειροτεχνήματα, υφαντά, σουβενίρ κ.λπ.) σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους που παραχωρούν τα αεροδρόμια, το Λιμάνι Ηγουμενίτσας και μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες. Απλές προθήκες σε μικρότερες μονάδες ή χώρους 

εστίασης. 
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▪ Ημέρες γαστρονομίας με τη συνδρομή της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ηπείρου. 

▪ Οργάνωση φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και επιδείξεις μαγειρικής με 

συμμετοχή της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. ετήσιο «street food festival» 

των γυναικείων συνεταιρισμών). 

▪ Πρόγραμμα προβολής της Διαδρομής και του Συμφώνου από τις οθόνες 

αεροπορικών εταιρειών με πρόσβαση στην Ήπειρο, κρουαζιερόπλοιων και των 

λεωφορείων των τοπικών ΚΤΕΛ κ.λπ. Διανομή έντυπου υλικού στους παραπάνω 

χώρους και στους σταθμούς εισόδου στην Ιόνια Οδό και στην Εγνατία Οδό. 

▪ Εξειδικευμένες συνέργειες προβολής της ιστορίας των σημείων της 

πολιτιστικής διαδρομής, σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων ή το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (π.χ. εφαρμογές multimedia, ψηφιακά παιχνίδια ή κουίζ). 

▪ Διοργάνωση workshop αργυροχοΐας και παραδοσιακής μαγειρικής 

(ηπειρώτικες πίτες, ζυμαρικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού κ.λπ.). 

▪ Διοργάνωση μαθημάτων/σεμιναρίων (αρχαίου θεάτρου, ελληνικής γλώσσας, 

παραδοσιακών χορών, παραδοσιακής μουσικής κ.λπ.) με τη συνεργασία των 

αντίστοιχων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου. 

▪ Οργάνωση συμμετοχής επισκεπτών σε παραγωγικές διαδικασίες του 

αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα (τρύγος κ.λπ.). 

▪ Διαγωνισμός μέσω καμπάνιας Instagram με φωτογραφίες στιγμιότυπων/ 

εμπειριών από τη Διαδρομή και αντίστοιχες προσφορές από τα μέλη του Τοπικού 

Συμφώνου για όσους διακριθούν. 

▪ Οργάνωση ειδικών πακέτων για την απασχόληση των επισκεπτών εκτός του 

χώρου διαμονής τους, σε συνεργασία με γραφεία γενικού και εξειδικευμένου 

τουρισμού (εκδρομές και ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, 

περιηγήσεις και γνωριμία με τη φύση και τα οικοσυστήματά της, αθλητικές 

δραστηριότητες, ποδηλασία, ιππασία, trekking, παρατήρηση πουλιών, επισκέψεις 

σε εκκλησίες και μοναστήρια, παρακολούθηση τοπικών εκδηλώσεων, συμμετοχή 

σε τοπικά πανηγύρια κ.λπ.). 

Ειδικά για τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν να υλοποιούν εκδρομές με βάση 

τη διαδρομή, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στο δίκτυο οφείλουν: 

▪ Να καλύπτουν ως προς το τουριστικό πακέτο της Διαδρομής όλες τις 

υποχρεώσεις που προβλέπει το ΠΔ 339/96 «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 58/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις 

οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις»1 (ΦΕΚ 225 Α), στο βαθμό που το πακέτο 

αυτό συνιστά «οργανωμένο ταξίδι» ή «οργανωμένη περιήγηση» κατά την έννοια 

                                                           
1ΠΔ 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών, ΦΕΚ Α 225/11-9-1996. 

http://eeke.gr/fek-225a11-9-1996/
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της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ και το προεδρικό αυτό διάταγμα (βλ. ορισμούς άρθρου 2 

του Διατάγματος). 

▪ Να εκτελούν τη διαδρομή με τουριστικά λεωφορεία, που να μην έχουν υπερβεί 

τα δέκα (10) έτη κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από την ημερομηνία 

πρώτης κυκλοφορίας, τα οποία να διαθέτουν θέρμανση και κλιματισμό, WC και 

μπαρ με νερό και αναψυκτικά. 

▪ Να έχουν επαγγελματία οδηγό με στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικής γλώσσας, που 

να επιτρέπουν μια απλή συνεννόηση με τους επιβάτες. 

▪ Εντός των αρχαιολογικών χώρων που περιλαμβάνονται στη Διαδρομή, την 

ξενάγηση να πραγματοποιεί επαγγελματίας ξεναγός. 

Β΄ Βαθμίδα 

Στη δεύτερη βαθμίδα εντάσσονται τα μέλη που πληρούν όλα τα κριτήρια της πρώτης 

βαθμίδας και συγχρόνως έχουν αποκτήσει και διατηρούν μία από τις παρακάτω 

πιστοποιήσεις ή σήματα πιστοποίησης ή άλλες ισοδύναμες ή/και ανώτερες 

πιστοποιήσεις στο χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε μέλος: 

▪ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  

▪ ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών. 

▪ Βεβαίωση HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius και τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004. 

▪ GLOBALGAP για τη διεθνή πιστοποίηση φρέσκων προϊόντων. 

▪ AGRO 2.1 και 2.2 συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική 

παραγωγή και AGRO 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 προδιαγραφές για την εκτροφή και την 

τυποποίηση χοιρινού κρέατος. 

▪ Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στη φυτική παραγωγή, στη ζωική παραγωγή 

και στη μεταποίηση από αναγνωρισμένους από το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης φορείς πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: ACert-Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Πιστοποίησης, IRISbio, ΔΗΩ, ΒΙΟ Ηellas, TUVHellas, Φυσιολογική, 

Qways, Πράσινος Έλεγχος, Γεωτεχνικό Εργαστήριο, BioEuroCert. 

▪ ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

▪ ISO 50001 για τη Διαχείριση Ενέργειας. 

▪ Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. 

▪ Σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ Μας». 

▪ Σήμα «WeDoLocal». 

http://www.irisbio.gr/
http://www.bio-hellas.gr/en/Home/tabid/36/Default.aspx
https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
http://www.productsgreek.com/el/xrisimes-plirofories/pistopoiisi/item/1713-qways
http://www.eurocert.gr/
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▪ Ειδικά για τα καταλύματα, στη Β΄ Βαθμίδα εντάσσονται τα ξενοδοχεία 4 και 5 

αστέρων και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 3 και 4 κλειδιών. 

Ομοίως, στη δεύτερη βαθμίδα εντάσσονται τα μέλη που πληρούν όλα τα κριτήρια της 

πρώτης βαθμίδας και συγχρόνως: 

- Έχουν πρόσβαση σε ΑμΕΑ,  

- Διατηρούν σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, 

- Έχουν προθήκη προβολής τοπικών προϊόντων. 

 

Όλοι οι παραπάνω όροι γίνονται αποδεκτοί από τα μέλη του Συμφώνου και την 

<<Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ>> ανεπιφύλακτα και 

υπογράφεται το παρόν. 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 


