
Πού βρισκόμαστε;



Ενεργοποίηση Περιφέρειας και κεντρικών
φορέων (ΥΠΠΟ, ΥΠΟΤ, ΕΟΤ, 
Υπ. Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων) :  από ΝΟΕ.2012
Κατ’ αρχήν συμφωνία με Περιφέρεια :
ΝΟΕ 2012
Πρόβλεψη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών
και έναρξη επικοινωνίας : Φθινόπωρο 2013
Πρόβλεψη έναρξης υλοποίησης Διαδρομής : 
΄Ανοιξη 2014.



1.-Ενεργοποίηση αρμόδιων κρατικών φορέων και
συμφωνία με αυτούς : Κατά τη μετάβαση κλιμακίου
του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ (Νοε. 2012) έγινε :
ενημέρωση και κατ’ αρχήν συμφωνία με τις
εφορείες, 
ενημέρωση και πλήρης συμφωνία με την Περιφέρεια, 
που αναλαμβάνει και μέρος της υλοποίησης (την
προώθηση του εμπορικού τμήματος της Διαδρομής) 
και το κόστος. 

΄Εκτοτε έχουν γίνει :
δύο συναντήσεις με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη
και παράγοντες της Περιφέρειας στην Αθήνα για τις
μέχρι σήμερα εξελίξεις.
ενημέρωση της Υπουργού Τουρισμού
ενημέρωση του Υπουργού Ανάπτυξης, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων



Ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ και
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον
ΕΟΤ (με περιεχόμενο ευρύτερο της
Διαδρομής, αλλά που την καλύπτει πλήρως)
Ενεργοποίηση κοινής Ομάδας ΥΠΠΟ-ΕΟΤ-
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για τη Διαδρομή

2. Οργάνωση και υλοποίηση της
τεκμηρίωσης, που θ’ αποτελέσει τη βάση
για το ενημερωτικό υλικό (έντυπο και
ηλεκτρονικό) και τις ξεναγήσεις. 
Εργασία σε εξέλιξη.  Προβλεπόμενη
ολοκλήρωση Ιούλιος 2013



3. Εξασφάλιση δυνατότητας επισκέψεων των
τουριστών στα αρχαία θέατρα που
συμμετέχουν στη διαδρομή, καθορισμός
ημερών και ωραρίων και επιλογή ατόμων που
θα πραγματοποιούν την ξενάγηση.
Η εργασία αυτή (ημέρες- ωράρια) θα
πραγματοποιηθεί όταν θα πλησιάζουμε στην
ολοκλήρωση της Διαδρομής Αναμένεται η έναρξη
σεμιναρίων του ΥΠΟΤ για αρχαιολόγους και
ιστορικούς (δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία
εκ μέρους του ΥΠΟΤ), τα οποία μπορούν να
παρακολουθήσουν νέοι αρχαιολόγοι της
Ηπείρου.



4.΄Ελεγχος της ποιότητας της υλοποίησης των
περιηγήσεων της διαδρομής. Η εργασία πρόβλεπε
σύνταξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τουριστικών Γραφείων με συγκεκριμένους όρους και
προϋποθέσεις. ΄Εχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί
στην Περιφέρεια. Προβλέπει τη δυνατότητα ελέγχου
ποιότητας και κατά την υλοποίηση της διαδρομής.

Παράλληλα έγινε καταγραφή των αναγκαίων
παρεμβάσεων στους χώρους (πινακίδες, 
παρεμβάσεις προσπέλασης, κλπ) σε βραχυπρόθεσμο
και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, ώστε να υπάρχει
βελτιωμένη προσπέλαση και απόλαυση της
εμπειρίας.(Θα κατατεθούν στην Περιφέρεια για
ενδεχόμενη ένταξη σε τρέχον ή μελλοντικό
χρηματοδοτικό πρόγραμμα).



5.΄Ελεγχος του μάρκετινγκ της διαδρομής από
τη σκοπιά της ποιότητας.  
Ολοκληρώθηκε από την πλευρά μας η
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή
διαφημιστικής εταιρείας και παραδόθηκε στην
Περιφέρεια. Αναμένεται άμεση προκήρυξη και
ολοκλήρωση της Επικοινωνίας της Διαδρομής τα
τέλη Ιουλίου 2013
΄Εγινε από πλευράς μας γραπτή πρόταση
συγκεκριμένων διαφημιστικών δράσεων και
δράσεων δημοσίων σχέσεων προς τον ΕΟΤ. 
Αναμένουμε να αναλάβει την υλοποίησή τους το
Φθινόπωρο 2013. 


