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Αξιότιμοι οικοδεσπότες, 

Κύριε Πρέσβη της Ε.Ε. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κύριοι εκπρόσωποι των δήμων από την ευρώπη και την Ιαπωνία, 

Κύριες και κύριοι 

 

Ως Δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τις Αρχές του 

Τόκιο για την φιλοξενία. 

Τα Ιωάννινα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και 

Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» όντας ο μοναδικός Δήμος που επιλέχτηκε από όλη την 

Ελλάδα για να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό. 

Όπως θα ξέρετε ήδη, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης η οποία έγινε τον 

περασμένο Νοέμβριο στις Βρυξέλες, εκπρόσωποι των πόλεων που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα αυτό γνωρίστηκαν και έθεσαν τις βάσεις συνεργασίας.  

Σε ότι αφορά το Δήμο Ιωαννιτών η πόλη εταίρος του επιλέχτηκε να είναι η  Ιτσινόμια της 

Ιαπωνίας και η συνεργασία έγκειται σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών. 

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός κοινού Τοπικού Σχεδίου Δράσης το 

όποιο θα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση κοινή και για τις δύο πόλεις.  

Σήμερα μια αντιπροσωπεία από το δήμο Ιωαννιτών αποτελούμενη από το Δήμαρχο, την 

αντιδήμαρχο Πρασίνου, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Κυκλοφοριακών και 

Συγκοινωνιακών Θεμάτων Ελένη Βασίλειου, την αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Υπαίθρου 

Πρωτογενούς Τομέα & Προστασίας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Βάσω Μέγα, και τον 
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ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε θέματα…., Γιώργο Αντωνίου, βρισκόμαστε εδώ 

προκείμενου να κάνουμε πράξη αυτή τη συνεργασία.  

Κατά  τη διάρκεια των  εργασιών που έγιναν στις Βρυξέλες συμφωνήσαμε να 

δημιουργήσουμε ένα  δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ μας για επιπλέον συνεργασία και 

υποστήριξη.    

Η συμμετοχή μας σαν δήμος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι η Ιαπωνία, τρίτη 

μεγαλύτερη οικονομία στο πλανήτη, υπέγραψε πρόσφατα σύμφωνο πολιτικής εταιρικής 

σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Η ευρωπαϊκή ένωση χαρακτήρισε μάλιστα τη συμφωνία αυτή από τις μεγαλύτερες όλων 

των εποχών. 

Για το δήμο Ιωαννιτών η δυνατότητα συνεργασίας με τη χώρα της Ιαπωνίας πέραν της 

βιώσιμης κινητικότητας και σε άλλους τομείς, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που δε 

πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη σε συνεργασία και με άλλες δυνάμεις του τόπου 

μας. 

Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. 

Επιτρέψτε μου όμως να σας «συστήσω» την πόλη Ιωάννινα, η οποία πιθανολογώ ότι για 

πολλούς μπορεί να είναι ακόμα άγνωστη. 

Τα Ιωάννινα βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της ηπειρωτικής Ελλάδας, στο κέντρο 

του ομώνυμου λεκανοπεδίου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με 

πληθυσμό που ξεπερνά τους 110.000 κατοίκους. 

Διαθέτει πλούσια πολιτιστική παράδοση η οποία συνδυάζεται αρμονικά με την σημερινή 

σύγχρονη ζωή της.  

Στα Ιωάννινα εδρεύει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με 14 τμήματα και πάνω από 20.000 

φοιτητές.  

Μεταξύ των πολυποίκιλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής ξεχωριστή θέση 

κατέχει η λίμνη Παμβώτιδα, στην οποία βρίσκεται ένα από τα λίγα κατοικούμενα νησιά σε 

λίμνες σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Στην πόλη λειτουργούν δύο νοσοκομεία τα οποία καθιστούν τα Γιάννενα ένα σημείο 

αναφοράς για την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια στον κλάδο της υγείας. 

Η οικονομία των Ιωαννίνων στηρίζεται κυρίως στις πολλές δημόσιες υπηρεσίες που 

εδρεύουν σε αυτά, καθώς επίσης και στην παρουσία μερικών από τις μεγαλύτερες 

παραγωγικές βιομηχανίες της χώρας που έχουν ως αντικείμενο την εμφιάλωση νερού, την 

παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το κοτόπουλο.  



 
Τα τελευταία χρόνια η πόλη των Ιωαννίνων πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να φέρει 

εις πέρας ένα στρατηγικό σχέδιο, να διαχειρίζεται και κυρίως να προωθεί δυναμικά και το 

τουριστικό προϊόν της.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, προωθεί με επιτυχία την επικοινωνιακή ταυτότητα της πόλης: 

“Old.New.You.”,  μια πόλη με πολλές εναλλακτικές επιλογές για τον επισκέπτη, όπου η 

ιστορία και η παράδοση συναντά και παντρεύει το σύγχρονο σήμερα, δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις  ώστε ο κάθε επισκέπτης να ανακαλύψει τον εαυτό του μέσα από αυτή την 

‘διαδρομή’. 

Μέσα από σύγχρονες μεθόδους marketing και τις ειδικές συνεργασίες ‘δικτύωσης’ τόσο με 

τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όσο και με τη διεθνή τουριστική αγορά σε συνδυασμό 

με τις σύγχρονες ενέργειες εξωστρέφειας στο πλαίσιο «Διπλωματίας πόλεων» 

παρουσιάζονται και προωθούνται πλέον όλες οι πληροφορίες για την αναγνωρισιμότητα 

της πόλης των Ιωαννίνων  και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. 

Για πρώτη φορά, η πόλη διαθέτει έναν σύγχρονο και τεχνοκρατικά προσανατολισμένο 

φορέα προβολής και ανάπτυξης, που λειτουργεί υπό τη θεσμική και οργανωτική ομπρέλα 

του Δήμου στα πρότυπα των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και διεθνών 

προορισμών. Πρωταρχικός στόχος είναι τα Ιωάννινα, να προβάλλονται συστηματικά και 

επαγγελματικά και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της 

περιοχής είτε πρόκειται για τον τουρισμό πόλεων είτε για την αγορά των επιχειρηματικών 

συναντήσεων σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς όπως την Περιφέρεια 

Ηπείρου, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων. 

Πρόσφατα ο Δήμος Ιωαννιτών μελέτησε, σχεδίασε και ξεκίνησε να υλοποιεί τη Στρατηγική 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με στόχο την ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής 
λειτουργικής πόλης ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με Ενεργειακή, 
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους 
και τους επισκέπτες.  
Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου  διαχέονται και επηρεάζουν 
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τόσο το σύνολο του Δήμου όσο και 
του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, και εξειδικεύεται σε έξι Στρατηγικούς Στόχους: 
 

• Ανάδειξη και ενδυνάμωση του διακρατικού – εθνικού – διαπεριφερειακού ρόλου 
των Ιωαννίνων 

• Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής 
συνοχής και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και 
ενεργειακής διαχείρισης. 

• Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της 
ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης. 

• Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθηση στην απασχόληση, μέσω 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. 



 
• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μέσω 

ενεργητικών πολιτικών καθώς και προληπτικών μέτρων. 

• Ανάσχεση των συνεπειών της κρίσης και αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού, φτώχειας και κοινωνικής εξαθλίωσης. 

 
Με όραμα, σχέδιο και πολλή δουλειά, ετοιμάσαμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων η υλοποίησή των οποίων θα κάνουν τα Γιάννενα πιο ελκυστικά, πιο 
λειτουργικά, πιο ανταγωνιστικά και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης στην τοπική οικονομία, λαμβάνοντας παράλληλα σημαντική μέριμνα για τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
 
Κλείνω, τονίζοντας ότι η παρουσία μας στην Ιαπωνία και η συνεργασία που θα έχουμε τις 
επόμενες μέρες με την πόλη της Ιτσινόμια πιστεύω ακράδαντα ότι θα μας βοηθήσει να 
πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 


