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Δελτίο Τύπου 

 
ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής του Δήμου Λαμιέων.  

 

*** 

 

Συνεδρίασε την  Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, με φυσική παρουσία έξι (6) 

μελών της Επιτροπής και επτά (7) μελών μέσω τηλεδιάσκεψης,  η Επιτροπή Πολιτι-

στικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λαμιέων, υπό την Προε-

δρία της Αντιδημάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Διαδημοτικής 

Συνεργασίας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αμαλίας 

Ποντίκα.  

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος Καραΐσκος. 

Οι σχετικές ενέργειες προβολής που προτάθηκαν για το έτος 2022, ακολου-

θούν τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, όπως έχει αποτυπωθεί  στην Τουριστική 

Χάρτα του Δήμου Λαμιέων και είναι οι εξής: 

Για τη Δράση του Άξονα Προτεραιότητας 1 (1.4.2), αποφασίστηκε η δημιουρ-

γία κόμβου πληροφόρησης στο κέντρο της πόλης, με στόχο την πληροφόρηση και 



 

την ευαισθητοποίηση του κοινού και των επισκεπτών- τουριστών της πόλης,  για τα 

φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής. 

Για τη Δράση του Άξονα Προτεραιότητας 3 (3.3.4), αποφασίστηκε η δημιουρ-

γία και καθιέρωση Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Οίνου, για την ανάδειξη των τοπικών 

προϊόντων αγροδιατροφής και οίνου και την προβολή της τοπικής κουζίνας και  Γα-

στρονομίας. 

Στο πλαίσιο της Δράσης του Άξονα Προτεραιότητα 3  (3.6.1), αποφασίστηκε η   

δημιουργία της «Ψηφιακής Κάρτας Επισκέπτη», για την παροχή υπηρεσιών στην 

πόλη, σε συνεργασία με δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων επιβράβευσης επι-

σκεπτών. Η ψηφιακή κάρτα θα παρέχεται δωρεάν στους επισκέπτες της πόλης, μέσα 

από τη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Λαμιέων, του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και των 

συνεργαζόμενων appstores, παρέχοντάς τους αγοραστικές ευκολίες (bonus) μέσω 

προσφορών και εκπτώσεων, τονώνοντας έτσι την τοπική οικονομία και ενισχύοντας 

την καταναλωτική πίστη. 

Για τη Δράση του Άξονα Προτεραιότητας 4 (4.4.2), αποφασίστηκε η βελτίωση 

των υφιστάμενων χώρων των Ιαματικών Πηγών Κονιαβίτη, με τη διενέργεια των 

προβλεπόμενων ελέγχων για την καταλληλότητα και την ποιότητα των νερών των 

ιαματικών πηγών και την ανάληψη μικρής κλίμακας εργασιών για τη βελτίωση των 

υποδομών και την ανάδειξη του πόρου, αποβλέποντας στην ενίσχυση του ιαματικού 

τουρισμού και την παροχή ποιοτικών τουριστικών εμπειριών. Στον ίδιο Άξονα (4.1.5), 

αποφασίστηκε και η έκδοση δίγλωσσου βιβλίου με τοπικές παραδοσιακές και μονα-

στηριακές συνταγές, για τη διάδοση του τοπικού γαστρονομικού πολιτισμού εντός και 

εκτός Ελλάδας, με τη διάθεση του βιβλίου σε θεματικές Εκθέσεις του εξωτερικού. 

Στο πλαίσιο της Δράσης Άξονα Προτεραιότητας 5 (5.1.2.), αποφασίστηκε  η  

ανάδειξη του μονοπατιού της Ανοπαίας, στις Θερμοπύλες, με εργασίες διάνοιξης, 

σήμανσης και  εξασφάλισης ασφαλούς διέλευσης για τους λάτρεις του πεζοπορικού 

τουρισμού, 365 μέρες τον χρόνο. 

Για τη  Δράση του Άξονα Προτεραιότητας 6 (6.1.1.), αποφασίστηκε η δημι-

ουργία  έντυπου και ψηφιακού υλικού προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δή-

μου Λαμιέων, με τον σχεδιασμό, τη σύνταξη και την εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού 



 

του Δήμου, για πρώτη φορά με χαρακτηριστικά τμηματοποίησης, ως προς το σχεδια-

ζόμενο τουριστικό προϊόν, σε Αγγλική γλώσσα για διάθεση στις διάφορες εκθέσεις 

τουρισμού εντός και εκτός Ελλάδας και τη διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος, με 

πιστοποίηση Ε.Ο.Τ.  

Το προτεινόμενο προϊόν με τίτλο:  «3ήμερη ΑΠΟΔΡΑΣΗ  ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ», θα 

σχεδιαστεί στη βάση των ειδικών μορφών τουρισμού και θα επιδιώξει να ανταποκρι-

θεί στην τουριστική αγορά, ιδιαίτερα όπως αυτή διαμορφώνεται μεσούσης της παν-

δημίας,  με έμφαση αρχικά στην προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού και τη σταδιακή 

καθιέρωση της Λαμίας ως προορισμού. 

Τέλος, αναφορικά με τη Δράση του Άξονα Προτεραιότητας 6 (6.1.3.), αποφα-

σίστηκε η συμμετοχή σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτε-

ρικού και λοιπές δράσεις διείσδυσης  σε νέες τουριστικές αγορές. 

 

Τα συμμετέχοντα μέλη της Επιτροπής: 

Ποντίκα Αμαλία, Πρόεδρος της Επιτροπής – Αντιδήμαρχος 

Μουστάκας Κων/νος – Αντιδήμαρχος 

Τζούφλας Δημήτριος – Αντιδήμαρχος 

Μάμαλης Παναγιώτης 

Κυρίτσης Ευθύμιος 

Ζιάκας Νικόλαος  

Γούσιος Θεόδωρος 

Ζησοπούλου Βασιλική-Παναγιώτα 

Βλαχογιάννη Βίκυ 

Κακαβάς Γεώργιος 

Τσώνη Λίλη 

Παπαευθυμίου Ευφημία 

Καναπίτσα  Χριστίνα  

 

  


