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Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου 
Προβλεπόμενες δράσεις  

• ολοκληρωμένες 
• σε εξέλιξη 
• προγραμματισμένες 



Κυρίως Δράσεις 
αναφορικά με τα αρχαία θέατρα  

• Ολοκληρωμένες  
• Υποβολή ΤΔΕ «Βασικές υποδομές και εργασίες 

αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων- 
Α΄φάση» 

• Σε εξέλιξη 
• Υποβολή  ΤΔΕ για το θέατρο της Δωδώνης 
• Προγραμματισμένες :  
• Όλες οι εργασίες στα αρχαία θέατρα και γενικότερα στους 

αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής, όπως έχουν 
προβλεφθεί στην προωθούμενη Ολοκληρωμένη Χωρική 
Επένδυση (Ι.Τ.Ι) και τις παρουσίασε η Δ.Α του ΠΕΠ Ηπείρου 
στη Γ.Σ του Σεπτ.2013-Πρέβεζα, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμματισμένων έργων γενικής υποδομής 



Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου 

   

Οργανωτικές δράσεις  
• ολοκληρωμένες 
με χρηματοδότηση Περιφέρειας Ηπείρου από εθνικούς πόρους 
• Σχέδιο στρατηγικής για την ανάπτυξη και προβολή επώνυμου 

(branded) προϊόντος  για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου 
(εξειδικευμένο marketing plan) 

• Logos της Διαδρομής και των επί μέρους αρχαιολογικών χώρων 
• Δημιουργικό για φυλλάδια, αφίσες και κόμβο της Διαδρομής 

στο Διαδίκτυο, καθώς και για ενδεικτικές ετικέτες τοπικών 
προϊόντων, που θα «συνδεθούν» με τη Διαδρομή 

• Κείμενα (από ΔΙΑΖΩΜΑ) 
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Λογότυπα 
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Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου 
Οργανωτικές δράσεις  
• σε εξέλιξη 
• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους τουριστικών 

γραφείων για την εκτέλεση της Διαδρομής, ως «πακέτου» 
(Περιφέρεια Ηπείρου με προδιαγραφές από ΔΙΑΖΩΜΑ) 

με οργάνωση και χρηματοδότηση ΕΟΤ 
• Ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) εξειδικευμένων 

δημοσιογράφων και στελεχών Τour Operators πολιτιστικού 
τουρισμού (archeology T.Os)  

• Παρουσίαση της Διαδρομής σε διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού  
και τουριστικά road shows από ΕΟΤ, καθώς και στα ψηφιακά 
μέσα που χρησιμοποιεί ο ΕΟΤ 
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Οργανωτικές δράσεις  
• σε εξέλιξη 
με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ICE  Ελλάδα-Ιταλία 
• 14 ενημερωτικές πινακίδες που θα ενοποιούν τη Διαδρομή 

στην αντίληψη του δυνητικού τουρίστα 
• Διαμόρφωση θέσεων σκιάς-ανάπαυσης στους αρχαιολογικούς 

χώρους με τον εξοπλισμό τους (παγκάκια, πέργκολες κλπ) 
• Μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης της προσπέλασης σε χώρους 

ενταγμένους στη Διαδρομή                                                   
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