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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου του προγράμματος (2014-2023) ενισχύθηκαν περισσότερες 

από 50 επιχειρήσεις εναλλακτικού και ειδικά θαλάσσιου τουρισμού σε πολλά νησιά της περιοχής 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση/συμπλήρωση του τουριστικού προϊόντος της 

περιοχής.   

Η ΑΝΔΩ ως συντονιστής φορέας του προγράμματος έδωσε ιδιαίτερο βάρος και έμφαση σε 

δράσεις και επενδύσεις που υλοποιούνται στα μικρά νησιά της περιοχής. Το πλεονέκτημα των 

μικρών νησιών είναι ότι μπορούν ακόμη να απευθύνονται στην τουριστική αγορά, διατηρώντας 

τη μοναδικότητα του φυσικού, του οικιστικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής παράδοσης, της 

ποιότητας και αυθεντικότητας της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής γαστρονομίας.  

http://www.ando.gr/
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Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θεμελιακό στοιχείο της τοπικής στρατηγικής θα αποτελέσει  

η διαφύλαξη και η αποτελεσματική ανάδειξή αυτών των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών. Τα μικρά 

νησιά στα Δωδεκάνησα δέχονται και θα δεχθούν περαιτέρω σημαντική πίεση πάνω στους 

εύθραυστους φυσικούς πόρους  με κίνδυνο την  αναπαραγωγή  των προτύπων του τουρισμού 

των μεγάλων νησιών. Η διασφάλιση της αειφορίας συνιστά ειδική συνθήκη για κάθε νησί 

ξεχωριστά με διακριτές παρεμβάσεις ανάλογες με την ιδιαιτερότητα του φυσικού και 

πολιτιστικού αποθέματος. Το ζήτημα είναι εάν πράγματι αυτή η ιδιαιτερότητα που είναι 

δύσκολο να υπηρετηθεί από τα συμβατικά προγράμματα μπορεί να υπηρετηθεί από το 

πρόγραμμα CLLD/LEADER και τις δράσεις του.  

Το πρόγραμμα ούτως ή άλλως δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει σημαντικές και μεγάλες 

τουριστικές υποδομές. Μένει, ωστόσο, να διερευνηθούν οι δυνατότητες στήριξης μικρής 

κλίμακας παρεμβάσεων ειδικά στα μικρά νησιά της περιοχής προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 

δραστηριότητας φιλοξενίας και τουρισμού εμπειρίας συνδεδεμένες με την τοπική ταυτότητα και 

τις παραδόσεις καθώς και με τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία. Η 

συνεργασία επιχειρήσεων και φορέων είναι μια από τις προκλήσεις που δέχεται η περιοχή 

προκειμένου να οικοδομήσει ένα αποτελεσματικό προφίλ προβολής του νέου 

διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος.  

 

Η ΑΝΔΩ, η ΔΕΤΑΠ και το ΕΒΕΔ καλούν επιχειρήσεις του τουρισμού, επιχειρήσεις του τομέα με 

ενδιαφέρον ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων,  φορείς της περιοχής, την τοπική αυτοδιοίκηση, 

να συμμετέχουν σε ανοικτή θεματική συνάντηση το Σάββατο 25/2/2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Επιμελητήριο, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους ενόψει της κατάρτισης 

του νέου προγράμματος LEADER της περιόδου 2023-2027.  

http://www.ando.gr/

