
 

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. και η δεύτερη  
ενημερωτική εκδήλωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας, σε αίθουσα του Δημαρχείου, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής,  τοπικών φορέων του 
τουρισμού και λοιπών κοινωνικών φορέων.  

Η εκδήλωση συντονίστηκε από τον Δήμαρχο κ.Γ.Γεωργιόπουλο, ενώ παρίστατο και το μέλος του ΔΣ της 
ΠΕΔ.Δ.Ε.  κ. Π. Γιαννακόπουλος. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας 
παρουσίασαν τις δράσεις του έργου με τίτλο: «Promoting Area Attractiveness Τhrough Hiking and 
Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 
2020. Εν συνεχεία ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.     

Στόχος του έργου, η τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της δημιουργίας 
ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών διαδρομών πεζοπορίας της περιοχής.  

Η δημιουργία των θεματικών  διαδρομών  πρόκειται να  ενισχυθεί από  την ανάπτυξη  μιας 
ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας,  που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες 
να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Προβλέπεται, 
επίσης, η ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων διαδρομών που 
θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑμεΑ.      

Συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία παρουσιάσθηκαν τα 105 σημεία ενδιαφέροντος που 
προβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και οι δύο επιλεγμένες διαδρομές.  

Η μία αφορά περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο  και είναι προσβάσιμη και από ΑΜΕΑ, ενώ η άλλη 
αφορά τον υπέροχο ορεινό όγκο και το δάσος της Φολόης και αποσκοπεί στο να παρακινήσει τους 
επισκέπτες να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις ομορφιές της ενδοχώρας. 

Η παρουσία εκπροσώπων από τοπικούς φορείς ήταν μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε εκπρόσωπο της 
ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, εκπρόσωπο του Φυσιολατρικού και Πολιτιστικού 
Συλλόγου, Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ηλείας, ΚΟΙΝΣΕΠ ECO Δίβρης, Αroma Farms, καθώς και μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Όλοι χαιρέτησαν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία  και ζήτησαν να μεταφερθεί η επιθυμία όλων στο 
Δ.Σ. της Π.Ε.Δ., σχετικά με την ανάγκη  να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε με την ολοκλήρωση του 
Προγράμματος, να διατηρηθεί ενεργή η πλατφόρμα, να εξελίσσεται διαρκώς και να ενημερώνεται, 
ώστε να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο προβολής όλων των Δήμων . 

Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, με στόχο την 
ενημέρωση των τοπικών φορέων.     
 


