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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενηµερωτική συνάντηση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος «I.C.E. – 

Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – Καινοτοµία, Πολιτισµός και 

Δηµιουργικότητα για µία νέα Οικονοµία», πραγµατοποίησε τη Δευτέρα 11/5/2015 η 

Περιφερειακή Ένωση Δήµων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ ΔΕ) στο κτίριο της Τράπεζας της 

Ελλάδας στο Αγρίνιο. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση για τη διοργάνωση 

Διαγωνισµού Ιδεών (Πακέτο εργασίας 4, Δράση 4.2) που έχει ήδη προκηρυχθεί από 

την ΠΕΔ ΔΕ, µε στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων για το σχεδιασµό πιλοτικών 

διαθεµατικών τουριστικών πακέτων. Την εκδήλωση συντόνισε η Αντιδήµαρχος 

Πολιτισµού του Δήµου Αγρινίου κα Μαρία Παπαγεωργίου ενώ συµµετείχαν οι 

µελετητές Γιώργος Ρουβάς (Τόπος Α.Ε.) και Παναγιώτης Βαφείδης (ProTea ικε) και 

υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕΔ ΔΕ. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι 

φορέων και επιχειρήσεων αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισµού, 

περιβάλλοντος, αθλητισµού και τουρισµού  που δραστηριοποιούνται στην 

Αιτωλοακαρνανία.  

Κυρίαρχος στόχος της ΠΕΔ ΔΕ είναι, µέσα από την υλοποίηση του προγράµµατος 

I.C.E., η εκπόνηση περιφερειακής τουριστικής πολιτικής στη Δυτική Ελλάδα, µέσα 

από τη δηµιουργία ολοκληρωµένων τουριστικών πακέτων (ενδεικτικά 3ήµερα-4ήµερα 

απόδρασης για όλο το χρόνο) βασισµένα σε δύο ή περισσότερα θεµατικά 

ενδιαφέροντα, ακολουθώντας µια συνδυαστική προσέγγιση και αξιοποιώντας την 

υπάρχουσα εµπειρία των φορέων της περιοχής.  

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Διαγωνισµός Καινοτόµων Ιδεών προσέγγισης του στόχου της 

αύξησης της τουριστικής προσέλευσης επιχειρεί την ανάδειξη ιδεών τουριστικών 

πακέτων που θα στηρίζονται στα στρατηγικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

παρέµβασης (µνηµεία, υποδοµές, δραστηριότητες, υπηρεσίες, ανθρώπινες δεξιότητες 

κλπ). Ζητείται εποµένως η άµεση συνδροµή των πολιτών, των άτυπων και τυπικών 

κοινωνικών- αθλητικών- πολιτιστικών οργανώσεων & οµάδων, των τουριστικών 
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επιχειρήσεων και λοιπών υπηρεσιών συµπληρωµατικών προς τις αµιγώς τουριστικές 

και των φορέων της περιοχής κ.α., µε στόχο τη συλλογή και αξιοποίηση 

καινοτόµων προτάσεων από τους δηµιουργούς του τουριστικού προϊόντος 

ώστε να ικανοποιούνται οι συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες του εν δυνάµει 

επισκέπτη.  

Από τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν, οι τρεις (3) 

καλύτερες θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση µε συµβολικά χρηµατικά έπαθλα, ενώ 

παράλληλα από τη ‘δεξαµενή’ δεδοµένων που θα προκύψει  θα επιλεγούν και θα 

χρηµατοδοτηθούν προτάσεις στα πλαίσια της Δράσης 5.2 ‘Υλοποίηση Τουριστικών 

Πακέτων’ η οποία ακολουθεί.  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν 

µε την Περιφερειακή Ένωση Δήµων Δυτικής Ελλάδος στο τηλέφωνο 2610270097, 

(πληροφορίες: Δ. Κολλιοπούλου, Α. Δρούλια). 

	  

 


