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Η  Εταιρεία  Υπηρεσιών  Φιλοξενίας  &  Ταξιδιών  (Travel  &  Hospitality  Services)  σε 
συνεργασία με  το Δίκτυο Ελληνικής Φιλοξενίας (Hellenic  Hospitality  Network)  και  το 
Arcadia  Inns καλεί  όλους  ανεξαιρέτως,  τους  φορείς  της  Αρκαδικής  Γης  με  μοναδικό 
σκοπό την επανατοποθέτηση της Αρκαδίας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Με  κεντρικό  σύνθημα:  Αρκαδία-  Σταθερή  αξία  όλες  τις  εποχές   και  με  γνώμονα  τις 
ομορφιές και ιδιαιτερότητες της Αρκαδικής Γης η προσπάθειά μας εστιάζει σε δράσεις 
που θα προβάλουν αυτές τις αξίες και θα δώσουν διεξόδους στην νεολαία της Αρκαδικής 
Γης για δημιουργική απασχόληση, προσκαλώντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά 
και από χώρες του εξωτερικού να γνωρίσουν τις ομορφιές της Αρκαδίας, να γευθούν τα 
εξαιρετικά προϊόντα της Αρκαδικής γης, να περπατήσουν σε μαγευτικά μονοπάτια, να 
προσκυνήσουν σε μοναστήρια και εκκλησίες 

Σε αυτήν την προσπάθεια θέλουμε το κράτος και τους αρμόδιους φορείς συνοδοιπόρους.
Καλούμε: 

– την Περιφέρεια Πελοποννήσου να ορίσει άμεσα, εντός των ορίων λειτουργίας της, 
Αρκάδα  εκπρόσωπο  για  την  προώθηση  των  θεμάτων  της  Αρκαδικής 
επανατοποθέτησης.

– Της  Δημοτικές  Αρχές  των  Δήμων  της  Αρκαδίας  (Τρίπολης,  Γορτυνίας, 
Μεγαλόπολης, Βόρειας & Νότιας Κυνουρίας)  για την από κοινού σύσταση ομάδας 
εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη & προβολή της Αρκαδίας.

– Την  Ένωση  Ξενοδοχείων  Αρκαδίας  για  την  δημιουργία  καταστατικού  χάρτη 
λειτουργίας  των  ξενοδοχειακών  μονάδων  του  νομού  με  άξονες  αναφοράς  την 
σχέση  ποιότητας  τιμής,  την  προσφορά  στον  κοινωνικό  ιστό  της  περιοχής  που 
εδρεύει  το  ξενοδοχείο,  τον  οικολογικό  προσανατολισμό  της  μονάδας  και  την 
θεσμοθέτηση Αρκαδικής ταυτότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

– Το Εμπορικό Επιμελητήριο Αρκαδίας να ενισχύσει την συμβουλευτική του δράση 
στις  επιχειρήσεις  παροχής  τουριστικών υπηρεσιών του  νομού Αρκαδίας  με  την 
καθιέρωση ειδικής ομάδας εργασίας,  μελέτης και  αξιοποίησης του τουριστικού 
προϊόντος του νομού και την άρρηκτη συνεργασία με τις λοιπές εμπορικές ομάδες 
της Αρκαδίας.

Μα πάνω από όλους και από όλα χρειαζόμαστε τον Αρκά πολίτη, τον Αρκά επιχειρηματία 
που καθημερινά πασχίζει να προσφέρει στον κοινωνικό ιστό το λιθαράκι του για ένα 
καλύτερο ποιοτικά αύριο.

Οι δράσεις μας (και όχι μόνο):
• Η διαχείριση του προορισμού
• Η θεσμοθέτηση και χαρτογράφηση του τουριστικού προϊόντος του νομού Αρκαδίας
• Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,
• Η ενδυνάμωση των φορέων των τουριστικών δρώμενων της  περιοχής,
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• Η  στοχευμένη  παρουσία  της  Αρκαδίας  σε  εκδηλώσεις  και  εκθέσεις  τόσο  της 
ημεδαπής  όσο  και  της  αλλοδαπής  με  σκοπό  να  γνωρίσουν  τα  χαρίσματά  της 
Αρκαδικής Γης και την  ομορφιά που αυτή κρύβει σε κάθε στροφή του δρόμου, σε 
κάθε χωριό, στο βουνό και στη θάλασσα.

• Η  μελέτη  για  την  μετατροπή  του  Στρατιωτικού  Αεροδρομίου  της  Τρίπολης  σε 
πολιτικό – εμπορευματικό με την δυνατότητα διαχείρισης ναυλωμένων πτήσεων 
και low cost air carrier operation και των επιπτώσεων αυτής της λειτουργίας στον 
τοπικό ιστό και στο περιβάλλον.

• Η άμεση καταγραφή των καταλυμάτων και λοιπών χώρων παροχής φιλοξενίας σε 
ένα ενιαίο μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αρκαδίας ώστε να γνωρίζουμε 
την  δυναμική  του νομού και  την  εκκίνηση της  δράσης  απομάκρυνσης  από τον 
χώρο των παρανομούντων και “παρεπιδημούντων”.

• Η  δημιουργία μητρώου Αρκάδων παραγωγών και την δέσμευση των ιδιοκτητών- 
διαχειριστών  καταλυμάτων  και  επιχειρήσεων  εστίασης  για  απορρόφηση  του 
συνόλου  της  ντόπιας  παραγωγής  για  της  ανάγκες  εστίασης  των  επισκεπτών-
πελατών.

• Η  δημιουργία  “code  of  ethics”  για  την  λειτουργία  των  μονάδων  παροχής 
τουριστικών & συναφών υπηρεσιών.

• Η σύσφιξη σχέσεων με κοινές δράσεις όλων των εμπλεκομένων στο τουριστικό 
προϊόν του νομού.

Καλούμε τους ιδιοκτήτες-διαχειριστές  τουριστικών καταλυμάτων εντός των ορίων της 
Αρκαδίας να επαναπροσδιορίσουν τις αρχές λειτουργίας τους με γνώμονα την προσφορά 
στον  κοινωνικό  ιστό  της  περιοχής  που  εδρεύουν  (ΔΡΑΣΗ:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ), να συμμετάσχουν στην χάραξη κοινής πολιτικής όσον αφορά στην υποδοχή 
των  επισκεπτών-πελατών,  να  συμμορφωθούν  άμεσα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς 
λειτουργίας καταλυμάτων όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και να 
προβάλουν την δραστηριότητα τους με παρουσία στο ίντερνετ με τουλάχιστον δίγλωσση 
σελίδα (Ελληνικά & Αγγλικά).

Καλούμε  τα  τοπικά  μέσα  ενημέρωσης  να  συμβάλουν  για  την  προβολή  της 
επανατοποθέτησης της Αρκαδίας και να επικοινωνήσουν το μήνυμα σε κάθε γωνία της 
Αρκαδικής Γης.

Η Αρκαδία μπορεί, η Αρκαδία θέλει.

Αρκαδία 2012: Σταθερή αξία όλες τις εποχές

Με φιλικούς, Αρκαδικούς χαιρετισμούς,

Για την Travel & Hospitality Services

Elias P. Siolis
Director of Business Development
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