Ο κ. ρόεδρος εισάγοντας το 1Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αρουσιάζει στα µέλη της
Ειτροής Τουριστικής Προβολής & Ανάτυξης ∆. ∆ράµας, η οοία συγκροτήθηκε µε την
υ΄ αριθµ. 351/2011 Α∆Σ, , εισήγηση για την Τουριστική αξιοοίηση δραµινών ροϊόντων
και καλεί αυτά να αοφασίσουν σχετικά.
Η ανωτέρω εισήγηση , έχει όως αρακάτω:
«Στην δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην οοία έχει εριέλθει ο τόος µας είναι
λέον ειβεβληµένο να στραφούµε σε κινήσεις οι οοίες θα συµβάλουν στην αναστροφή της
σηµερινής ραγµατικότητας.
Είναι αδήριτη ανάγκη λέον ο κάθε ολίτης µε την βοήθεια και συνδροµή των
φορέων να στραφεί στην ενδυνάµωση της τοικής συνείδησης.
Μια τεράστια ευκαιρία γεννιέται µε την αύξηση της κατανάλωσης τοικών
ροϊόντων.
Στόχος είναι η ροστασία των θέσεων εργασίας, η µείωση της ανεργίας, το σταµάτηµα
του κλεισίµατος των καταστηµάτων, η στήριξη του εσωτερικού τουρισµού και η στήριξη των
αγροτικών ροϊόντων.
Ο ∆ήµος ∆ράµας ριν αό λίγο χρονικό διάστηµα ανέλαβε την ρωτοβουλία να
καλέσει όλους τους θεσµικούς φορείς του νοµού µας, ώστε να οργανώσει µια κοινή
ροσάθεια στήριξης του τόου µας. Σε αυτό το λαίσιο δηµιουργήθηκε η ροσωρινή
συντονιστική ειτροή του «Κινήµατος Πολιτών-καταναλώνουµε ότι αράγουµε» «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ∆ΡΑΜΑ». Η ειτροή αοτελείται αό τα αρακάτων µέλη:
Ζαχαριάδης Παύλος
Αντιδήµαρχος ∆ήµου ∆ράµας
Τελλίδης Ιωάννης
Περιφερειακός Σύµβουλος ΑΜΑΘ
Γεωργιάδης Στέφανος
Πρόεδρος Ειµελητηρίου
Σκουλίδης Αντώνης Πρόεδρος Εµορικού Συλλόγου
Μουρµούρης Όθων Πρόεδρος Εαγγελµατοβιοτεχνών
Χαρίσκος Νικόλαος Εκρόσωος Εργατικού Κέντρου
Καλλίας Άγγελος
Πρόεδρος Ένωσης ξενοδόχων
Μωυσιάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών
Καριοφυλλίδου Ζωή
Εκρόσωος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
Στόχος της ειτροής είναι η ευαισθητοοίηση του κόσµου στην κατεύθυνση στήριξης
των δραµινών ροϊόντων και υηρεσιών.
Μετά αό ολλές συζητήσεις και συναντήσεις και µε την άψογη και αρµονική
συνεργασία των µελών οι ρώτες σκέψεις έχουν άρει σάρκα και οστά.
Έχει ξεκινήσει ήδη µια τεράστια καµάνια ου εριλαµβάνει συνοτικά αρουσίαση
της δράσης µε τη αραχώρηση των διαφηµιστικών ινακίδων του ∆ήµου ∆ράµας, συνεχή
ροβολή σε έντυο και ηλεκτρονικό τύο, ροωθητικές ενέργειες αό τα σωµατεία και
συλλόγους της όλης µας, συνεχή αρθρογραφία, αρουσίαση του Κινήµατος στην
εφηµερίδα του ∆ήµου, δηµιουργία οµάδας στο διαδίκτυο µε ηλεκτρονική διαβούλευση,
εκτύωση φυλλαδίων µε τα ανταοδοτικά οφέλη και ρογραµµατισµός µαζικών
εκδηλώσεων.
Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι η ενίσχυση των δραµινών ειχειρήσεων και η
ανάδειξη των δραµινών ροϊόντων είναι τα κλειδιά της τοικής ανάτυξης.
Καλείται η τουριστική ειτροή να καταθέσει ροτάσεις για την καλύτερη τουριστική
ροβολή των ροϊόντων.»
Στη συνέχεια ήραν τον λόγο τα µέλη της ειτροής µετά αό συζήτηση και ανταλλαγή
αόψεων εί του θέµατος.

Αποφασίζει

οµόφωνα

Για την ενσωµάτωση όλων των προτάσεων σε ένα κείµενο το οποίο θα συζητηθεί και
θα προχωρήσει σε δράσεις.

Την ενέργεια ου ρέει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο

