
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
          

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
HELLENIC REPUBLIC 
CHAMBER OF ARKADIA 
Διεύθυνση : Τρίπολη - 25ης Μαρτίου & Πανός 21 
Ταχ.Κώδικας : 22 100 
Address : Tripolis – 21 Panos & 25th March 
Postal Code : 221 00 
Τηλέφωνο : 2710237123 / 227141 
Telephone : +00302710237123 / 227141 
Fax : 2710233738 
E-mail : info@arcadianet.gr 
   
Website : Http://www.arcadianet.gr 
 

 
 

Ημερίδα για τον «Εναλλακτικό Τουρισμό» 
 

Ημερίδα για τον Εναλλακτικό Τουρισμό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 
στις 6.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Αρκαδίας (ΟΕΒΑ).  
 
Την ημερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network και 
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & 
Ιονίων Νήσων μέλος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της 
υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ. 
 
Στην ημερίδα η κεντρική ομιλήτρια, κα. Τσούκα Ιφιγένεια, υπεύθυνη στη Διαχειριστική 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» ανέπτυξε τους 
στόχους του προγράμματος «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» καθώς και τους όρους 
συμμετοχής σε αυτό.  
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας, η ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και την 
άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης στη χώρα μας. 
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Την ημερίδα χαιρέτισε, εκ μέρους της Διοίκησης το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Σωτήρης Σκανδάλης ο οποίος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στις δυνατότητες 
που δίνει το πρόγραμμα το οποίο έρχεται να συνδράμει τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους για την 
αναβάθμισή τους προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και για τη δημιουργία νέων υποδομών στα πλαίσια 
αυτής της νοοτροπίας. « Πρέπει να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία που μας δίνεται μέσα από αυτό 
το πρόγραμμα, για να αντιδράσουμε γρήγορα και ουσιαστικά στις νέες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί και να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελός μας, ιδιαίτερα 
στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία» επισημάνει.  
 
Μετά το πέρας της παρουσίασης της κα. Τσούκα ακολούθησαν ερωτήσεις φορέων και επιχειρηματιών 
που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του προγράμματος. 
 
 
 
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 
 
Το πρόγραμμα επιδοτεί επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου με ποσοστό 40% (με ελάχιστο 
προυπολογισμό 10.000€ και μέγιστο 400.000€). 
 
 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί: 
ü Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την 

επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
ü Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος. 
ü Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

 
Περιλαμβάνει :  
Ø Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 
Ø Πολιτιστικός τουρισμός 
Ø Θαλάσσιος τουρισμός 
Ø Τουρισμός υπαίθρου 
Ø Γαστρονομικός τουρισμός 
Ø Τουρισμός υγείας και ευεξίας 

 
    
Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας 
«ΑΓΑΠΗΝΩΡ»,  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τηλέφωνα: 2710 227141, 230233. Υπεύθυνος κ. 
Νίκος Μεγρέμης. 
 
 


