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Στην τελική ευθεία το Δίκτυο επιχειρήσεων περιβαλλοντικού – 

πολιτιστικού τουρισμού  
 
 

Ανοιχτή πρόσκληση στους επιχειρηματίες, να συμμετάσχουν στην 
κοινωνική επιχείρηση «GreenTraveller» 

 
 
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Προώθησης Αγροτουρισμού στην Επισκοπή 
Τεγέας, εκεί δηλαδή που θα είναι και η έδρα της κοινωνικής 
επιχείρησης«GreenTraveller», παρουσιάστηκε την 1η Ιουνίου, το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της. 
Η «GreenTraveller», είναι επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας (κοινωνική 
επιχείρηση) που δημιουργείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EQUAL, με τη συμμετοχή μάλιστα, όχι μόνον των φορέων που σχετίζονται με 
το αντικείμενο και των στελεχών που εκπαιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό, αλλά 
και επιχειρήσεων των οποίων τα προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν με τον 
χαρακτήρα της κοινωνικής επιχείρησης (τοπικά ποιοτικά προϊόντα, 
εναλλακτικός τουρισμός, πολιτισμός κ.λπ.). 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» (με συντονιστή το ΚΣΣΑ 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ») που έχει την ευθύνη για το εγχείρημα αυτό, παρά τη 
μεγάλη συμμετοχή που έχει ήδη καταγραφεί, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 
προς όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και τους καλεί να 
συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της «GreenTraveller», ώστε το δίκτυο 
αλληλοϋποστηριζόμενων επιχειρήσεων να είναι πράγματι πλατύ και 
αντιπροσωπευτικό. 
Με τη δημιουργία της εταιρείας «GreenTraveller», η Πελοπόννησος αποκτά 
πλέον η ένα δυναμικό «εργαλείο» για την οργανωμένη αναβάθμιση του 
πολιτιστικού – περιβαλλοντικού τουρισμού, που θα αποτελεί την προωθητική 
δύναμη, αλλά και τον συνδετικό κρίκο ενός ευρέως δικτύου 
αλληλοϋποστηριζόμενων επιχειρήσεων. 
 
Ενδεικτικά, τομείς στους οποίους σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί η κοινωνική 
επιχείρηση θα είναι ο σχεδιασμός και πώληση πακέτων εναλλακτικού 
τουρισμού, η  δημιουργία σημείων υποδοχής τουριστών, η υποστήριξη 
τοπικών γιορτών και εκδηλώσεων, η διαχείριση κρατήσεων καταλυμάτων, η 
διαχείριση μουσείων και άλλων χώρων κ.λπ. 
Παράλληλα με την Κοινωνική Επιχείρηση, θα δημιουργηθούν από στελέχη 
που καταρτίστηκαν και ενισχύθηκαν από το «Καλειδοσκόπιο», σε διάφορες 
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περιοχές της Πελοποννήσου, εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις που θα 
καλύψουν ανάγκες της περιοχής τους. Οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι φυσικά 
μέτοχοι και στην «GreenTraveller».  
 
Πληροφορίες: 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
Πλαπούτα 13, 22 100 Τρίπολη 
τηλ.: 2710 221775, fax: 2710 221776 
e-mail: kpelop@otenet.gr 
website: www.pelopnet.gr 
κ. Θεοδωροπούλου Μαρία  
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