9. Αύξηση της επισκεψιμότητας και προώθηση των τοπικών
μας προϊόντων
Τι πετύχαμε:
Πάντα πιστεύαμε στο τουριστικό προϊόν ΑΡΤΑ, αλλά και στις συνέργιες
που μπορούν να αναπτυχθούν με τα τοπικά μας προϊόντα.
Από την αρχή της θητείας λειτουργήσαμε και στελεχώσαμε την
υπηρεσία τουρισμού του Δήμου. Δώσαμε ταυτότητα στο τουριστικό
μας προϊόν και υλοποιήσαμε με σχέδιο στοχευόμενες δράσεις.
Καταφέραμε να κάνουμε γνωστή στην Άρτα σε Ελλάδα και εξωτερικό
και αυξήσαμε την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας.
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• Λειτουργήσαμε την υπηρεσία Τουρισμού του Δήμου μας από την
αρχή της θητείας μας. Μια υπηρεσία που μέχρι τότε δεν
λειτουργούσε!
• Εκπονήσαμε Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης για το Δήμο μας,
όπου προτείνονται στοχευμένες δράσεις, που τις υλοποιούμε
σταδιακά. Η Άρτα απέκτησε τουριστικό brand name «ΑΡΤΑ ΓΕΦΥΡΑ
ΕΠΟΧΩΝ».
• Εκδώσαμε τουριστικούς χάρτες για την Άρτα και θεματικά φυλλάδια,
που διανέμονται σε επισκέπτες, τουριστικούς προορισμούς και σε
καταλύματα.
• Δημιουργήσαμε τουριστική ιστοσελίδα για το Δήμο.
• Υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του μεγαλύτερου
τουριστικού πόρταλ του Ισραήλ, του Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου
Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων, για την συντονισμένη
προβολή και προώθηση της Άρτας στην αγορά του Ισραήλ.
• Δίνουμε δυναμικό «παρών» σε Τουριστικές Εκθέσεις σε Ελλάδα και
Εξωτερικό (Μόσχα, Τίρανα, Ιταλία, Σκόπια).
• Διοργανώσαμε fam trips, ξένων τουριστικών πρακτόρων και
δημοσιογράφων για την προβολή της περιοχής μας στο εξωτερικό.
• Παρουσιάσαμε το τουριστικό μας προϊόν στην Πάτρα σε ειδική
εκδήλωση.
• Εντάξαμε το Δήμο μας στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδος για την προώθηση του Ιαματικού Τουρισμού.
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• Καθιερώσαμε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, προωθώντας την Άρτα ως
χειμερινό προορισμό.
• Αναβαθμίσαμε το Καρναβάλι Γυναικών σε συνεργασία με την Άτυπη
Επιτροπή Γυναικών και Καθιερώσαμε τη Μαθητική Καρναβαλική
Παρέλαση.
• Διοργανώσαμε για πρώτη φορά σημαντικές συναντήσεις Φορέων
στην Άρτα, όπως η 28η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση Ένωσης ΔΕΥΑ
της χώρας, η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδος, η συνεδρίαση ΚΕΔΕ, του δικτύου πόλεων με ποτάμια,
επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ κ.α.
• Θεσπίσαμε τη Γιορτή Πορτοκαλιού-Μανταρινιού-Ακτινιδίου-Ελιάς.
Το 2017 η εκδήλωση ταξίδεψε στο Ζάππειο Μέγαρο και το 2018 στο
Σύνταγμα με μεγάλη επιτυχία.
• Συνεργαζόμαστε με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας και Σύλλογο
Εστίασης στην κοινή προσπάθεια για την δημιουργία του
γαστρονομικού οδηγού.
• Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις πανελλήνιας εμβέλειας για την
προώθηση των τοπικών μας προϊόντων μας.
• Στηρίζουμε τη Γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου.
• Στηρίζουμε την προώθηση αλιευμάτων Αμβρακικού Κόλπου και
οργανώνουμε τη Γιορτή Σαρδέλας.
• Στηρίξαμε την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτόματων
αποχυμωτών φυσικού χυμού πορτοκαλιού, στην Άρτα και η
εγκατάστασή τους επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Υποβάλλαμε μελέτη για τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους
«Εφαρμογής περιήγησης και προβολής των αξιοθέατων του Δήμου
μέσω κινητών τηλεφώνων» μιας καινοτόμας δράσης που
περιλαμβάνεται στο Σχέδιο «ΑΡΤΑ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ». Η καινοτόμα αυτή
εφαρμογή σε συνέργια με την ιστοσελίδα του Δήμου, αναβαθμίζει το
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του επισκέπτη και την
ταξιδιωτική του εμπειρία του στο Δήμο μας.

Για το Αύριο:
• Δυναμική προώθηση των δράσεων και εκδηλώσεων που
θεσμοθετήσαμε στο Δήμο μας, αξιοποιώντας την εμπειρία των
τελευταίων 5 ετών.
• Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων στην ανάπτυξη του
Θρησκευτικού Τουρισμού με επίκεντρο τον Άγιο Μάξιμο Γραικό,
για προσέλκυση Ρώσων τουριστών.
• Μετεξέλιξη της Γιορτή Πορτοκαλιού-Μανταρινιού-ΑκτινιδίουΕλιάς σε φεστιβάλ γαστρονομίας.
• Ίδρυση ενός ευρύτερου Ανεξάρτητου φορέα Τουριστικής και
Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων δημοσίου,
επιχειρηματιών καταλυμάτων και εστίασης και επιχειρηματιών
του αγροτικού τομέα και τις μεταποίησης τροφίμων.
• Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της δημοτικής λαϊκής
αγοράς.

Η εξωστρέφεια μονόδρομος για την ανάπτυξη του Δήμου
μας

