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ΝEWSLETTER AETOLIAN PHILOXENIA  

Απολογιστικό Δελτίου Τύπου   

 Σεμινάριο 4.1, ομάδα – στόχος δημόσιοι φορείς της πράξης 

Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. «Δυτική 

Ελλάδα». 

 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης χρήσης & 

διαχείρισης της εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση των δημοσίων 

φορέων για τους σκοπούς, τους στόχους της πράξης και για τον τρόπο 

χρήσης του συγκεκριμένου ψηφιακού αναπτυξιακού εργαλείου από τους 
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δημόσιους φορείς προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού 

κόσμου και της Περιφερειακής Οικονομίας. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή, 24 

Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κτίριο 

Χρυσόγελου, Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι.  

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

της πανδημίας, επιτρέπονταν η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως 

εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη 

σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ για τους 

λοιπούς και για όσους επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, 

δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της 

εφαρμογής Zoom πατώντας στο παρακάτω link: 

https://us06web.zoom.us/j/88955811985?pwd=UFd3WVVXeURzZzVnRUQ5O

DVCeTUvQT09 

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν  οι  στόχοι και το 

Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική 

εξωστρέφειας που παρέχεται στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά 

οφέλη που παράγει στο σύνολο της, η δημιουργία της ψηφιακής 

πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της εκ μέρος των 

δημόσιων φορέων καθώς και η σημασία της εμπλοκής και συνέργειας εκ 

μέρους τους για την εξέλιξη του ψηφιακού εργαλείου και μετά το πέρας της 

πράξης. 

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, 

προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό 

βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

https://us06web.zoom.us/j/88955811985?pwd=UFd3WVVXeURzZzVnRUQ5ODVCeTUvQT09
https://us06web.zoom.us/j/88955811985?pwd=UFd3WVVXeURzZzVnRUQ5ODVCeTUvQT09
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Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους 

όσους παρακολουθούσαν δια ζώσης την εκδήλωση ή μέσω της 

τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης της πράξης 

λόγο τον δυσκολίων που έχουν προκύψει σε πανελλαδικό επίπεδο λόγο του  

Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για 

την υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 

έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην 

επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση και στην εργασία και κάλεσε τον 

πρώτο εισηγητή, τον κ. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πατρών, να μας εισάγει στην πρώτη ενότητα του 

σεμιναρίου με θέμα : Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας. 

Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός 

συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  κ. Γιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος, οποίος παρουσίασε πώς το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία - Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

στην επίτευξη ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.» 

Αναφέρθηκε στην δυναμική που προσδίδει η διαμόρφωση των 

ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας των δημόσιων φορέων  στην 

δημιουργία στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου και στο ρόλο της 

συμμετοχής των δημόσιων φορέων ως πολλαπλασιαστές των στόχων του 
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εγχειρήματος, ειδικά ως προς την εξέλιξη της πλατφόρμας η οποία θα 

προσδώσει την επιθυμητή από όλους ολιστική αναπτυξιακή υπεραξία στην 

Τοπική οικονομία και στην περιοχή του Μεσολογγίου.  

Έκανε εκτενή αναφορά στην μελέτη και στην στρατηγική  

δημιουργίας του portal της Αιτωλικής φιλοξενίας,  στα βήματα υλοποίησης 

που ακολουθηθήκαν για την υλοποίηση του και προχώρησε στην 

παρουσίαση του  περιεχομένου αναλύοντας βήμα, βήμα, το κάθε σημείο 

της πλατφόρμας. 

Στο τέλος έκλεισε αναλύοντας τον τρόπο που δουλεύουν τα InfoWi, 

της καινοτόμου αυτής ασύρματης αστικής υποδομής πλέγματος που θα 

προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, 

τουριστικοί πράκτορες και λοιπούς να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Με τη σειρά του ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος , υπεύθυνος εκ 

μέρους της αναδόχου εταιρείας για την δημιουργία και υποστήριξη 

του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου, μας εισήγαγε στην δεύτερη 

ενότητα του σεμιναρίου αναλύοντας τους  τρόπους χρήσης της 

Πλατφόρμας- εκ μέρους των δημόσιων φορέων. Εστίασε  στον τρόπο 

εγγραφής Φορέα στην πλατφόρμα – στον έλεγχο της εγγραφής, στην 

ενεργοποίηση λογαριασμού φορέα και στον τρόπο σύνδεσής. Έκανε 

παρουσίαση του διαδραστικού χάρτη που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα 

του Portal της Αιτωλικής Φιλοξενίας, του μενού, του τρόπου συμπλήρωσης 

της λίστας σημείων ενδιαφέροντος και πως αυτά εμφανίζονται μέσα στο 

Portal. Στο τέλος έκλεισε κάνοντας ζωντανή επίδειξη της Πλατφόρμας 

χρησιμοποιώντας πραγματικό παράδειγμα φορέα που συμμετείχε». 
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Ο κ Ρόμπολας ευχαρίστησε τους εισηγητές και όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες ψηφιακά και έδωσε το λόγο 

στον κ. Αποστολάκο υπεύθυνο εκ μέρους του Επιμελητηρίου στο 

Μεσολόγγι, ο οποίος έκανε αναφορά στον φυσικό χώρο πληροφόρησης που 

λειτουργεί στο κτίριο «Χρυσόγελου» σε καθημερινή βάση με σκοπό την 

ενημέρωση όλων για τη χρήση των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών και των 

επισκεπτών για τους κρυμμένους θησαυρούς αυτού του τόπου δίνοντάς 

τους την ευκαιρία να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες. 

Το σεμινάριο κατέληξε με την παρουσίαση του βίντεο προβολής της 

ευρύτερης περιοχής του διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας και γενικότερα για το 

έργο της «Αιτωλικής Φιλοξενίας»  και αυτά που μπορεί να προσδώσει στον 

τόπο. 
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Απολογιστικό Δελτίου Τύπου   

 Σεμινάριο 4.2. , ομάδα – στόχος δημόσιοι φορείς της πράξης 

Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. «Δυτική 

Ελλάδα». 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης χρήσης & 

διαχείρισης της εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση των 

περιβαλλοντικών φορέων για τους σκοπούς, τους στόχους της πράξης και 

για τον τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου ψηφιακού αναπτυξιακού 

εργαλείου από τους περιβαλλοντικούς φορείς προς όφελος της τοπικής 

κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και της Περιφερειακής 

Οικονομίας. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 27  Σεπτεμβρίου 

2021, ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κτίριο Χρυσόγελου, 

Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι.  

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

της πανδημίας, επιτρέπονταν η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως 

εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη 

σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ για τους 

λοιπούς και για όσους επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, 

δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της 

εφαρμογής Zoom πατώντας στο παρακάτω link: 
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https://us06web.zoom.us/j/89011699063?pwd=RFoxY2tzcUZiN1ZEU1ZKc3VtWk4

4UT09 

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν  οι  στόχοι και το 

Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική 

εξωστρέφειας που παρέχεται στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά 

οφέλη που παράγει στο σύνολο της, η δημιουργία της ψηφιακής 

πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της εκ μέρος των 

περιβαλλοντικών φορέων καθώς και η σημασία της εμπλοκής και 

συνέργειας εκ μέρους τους για την εξέλιξη του ψηφιακού εργαλείου και 

μετά το πέρας της πράξης. 

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, 

προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό 

βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους 

όσους παρακολουθούσαν δια ζώσης την εκδήλωση ή μέσω της 

τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης της πράξης 

λόγο τον δυσκολίων που έχουν προκύψει σε πανελλαδικό επίπεδο λόγο του  

Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για 

την υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 

έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην 

επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση και στην εργασία και κάλεσε τον 

πρώτο εισηγητή, τον κ. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πατρών, να μας εισάγει στην πρώτη ενότητα του 

σεμιναρίου με θέμα : Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

https://us06web.zoom.us/j/89011699063?pwd=RFoxY2tzcUZiN1ZEU1ZKc3VtWk44UT09
https://us06web.zoom.us/j/89011699063?pwd=RFoxY2tzcUZiN1ZEU1ZKc3VtWk44UT09
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Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός 

συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  κ. Γιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε πώς το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία - Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

στην επίτευξη ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.» 

Αναφέρθηκε στην  ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, έναν από τους μεγαλύτερους και 

σημαντικότερους υγροβιότοπους της Μεσογείου. Η πανέμορφη αυτή 

περιοχή, έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, έχει ενταχθεί στο καθεστώς 

προστασίας της σύμβασης Ramsar, περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας 

και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Συνιστά ένα φυσικό τοπίο με ιδιαίτερη 

περιβαλλοντική σημασία, μέσα στο οποίο η φύση και η παραγωγική 

δραστηριότητα συνυπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια.  

Ως εκ τούτου, η διαμόρφωση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της 

συνεργασίας των περιβαλλοντικών φορέων στην δημιουργία στοχευμένου 

ψηφιακού περιεχομένου αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα σημεία 

περιβαλλοντολογικού κάλους και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, προσδίδει μια   

δυναμική στο ρόλο της συμμετοχής των περιβαλλοντικών φορέων ως 

πολλαπλασιαστές των στόχων του εγχειρήματος, ειδικά ως προς την 

εξέλιξη της πλατφόρμας η οποία θα προσδώσει την επιθυμητή από όλους 
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ολιστική αναπτυξιακή υπεραξία στην Τοπική οικονομία και στην περιοχή 

του Μεσολογγίου.  

Έκανε εκτενή αναφορά στην μελέτη και στην στρατηγική  

δημιουργίας του portal της Αιτωλικής φιλοξενίας,  στα βήματα υλοποίησης 

που ακολουθηθήκαν για την υλοποίηση του και προχώρησε στην 

παρουσίαση του  περιεχομένου αναλύοντας βήμα, βήμα, το κάθε σημείο 

της πλατφόρμας. 

Στο τέλος έκλεισε αναλύοντας τον τρόπο που δουλεύουν τα InfoWi, 

της καινοτόμου αυτής ασύρματης αστικής υποδομής πλέγματος που θα 

προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, 

τουριστικοί πράκτορες και λοιπούς να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

 

Με τη σειρά του ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος , υπεύθυνος εκ 

μέρους της αναδόχου εταιρείας για την δημιουργία και υποστήριξη 

του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου, μας εισήγαγε στην δεύτερη 

ενότητα του σεμιναρίου αναλύοντας τους  τρόπους χρήσης της 

Πλατφόρμας- εκ μέρους των περιβαλλοντικών φορέων. Εστίασε  στον 

τρόπο εγγραφής Φορέα στην πλατφόρμα – στον έλεγχο της εγγραφής, 

στην ενεργοποίηση λογαριασμού φορέα και στον τρόπο σύνδεσής. Έκανε 

παρουσίαση του δια δραστικού χάρτη που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα 

του Portal της Αιτωλικής Φιλοξενίας, του μενού, του τρόπου συμπλήρωσης 

της λίστας σημείων ενδιαφέροντος και πως αυτά εμφανίζονται μέσα στο 

Portal. Στο τέλος έκλεισε κάνοντας ζωντανή επίδειξη της Πλατφόρμας 

χρησιμοποιώντας πραγματικό παράδειγμα φορέα που συμμετείχε». 
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Ο κ Ρόμπολας ευχαρίστησε τους εισηγητές και όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες ψηφιακά και έδωσε το λόγο 

στον κ. Αποστολάκο υπεύθυνο εκ μέρους του Επιμελητηρίου στο 

Μεσολόγγι ο οποίος έκανε αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και 

εμβάθυνε στην ανάλυση του περιεχομένου της πλατφόρμας και έκλεισε 

ενημερώνοντας για την λειτουργία του φυσικού χώρου πληροφόρησης που 

λειτουργεί στο κτίριο «Χρυσόγελου» σε καθημερινή βάση με σκοπό την 

ενημέρωση όλων για τη χρήση των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών και των 

επισκεπτών για τους κρυμμένους θησαυρούς αυτού του τόπου δίνοντάς 

τους την ευκαιρία να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες. 

Το σεμινάριο κατέληξε με την παρουσίαση του βίντεο προβολής της 

ευρύτερης περιοχής του διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας και γενικότερα για το 

έργο της «Αιτωλικής Φιλοξενίας»  και αυτά που μπορεί να προσδώσει στον 

τόπο. 
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Απολογιστικό Δελτίου Τύπου   

 Σεμινάριο 4.3. , ομάδα – στόχος δημόσιοι φορείς της πράξης 

Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. «Δυτική 

Ελλάδα». 

 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης χρήσης & 

διαχείρισης της εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση των πολιτιστικών 

και πολιτισμικών φορέων για τους σκοπούς, τους στόχους της πράξης και 

για τον τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου ψηφιακού αναπτυξιακού 

εργαλείου από τους πολιτιστικούς και πολιτισμικούς φορείς προς όφελος 

της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και της Περιφερειακής 

Οικονομίας. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24  

Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κτίριο 

Χρυσόγελου, Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι.  

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

της πανδημίας, επιτρέπονταν η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως 

εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη 

σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ για τους 

λοιπούς και για όσους επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, 

δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της 
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εφαρμογής Zoom πατώντας στο παρακάτω link: 

https://us06web.zoom.us/j/87298347803?pwd=TWRnU3p1aVl4WWlhYmpialdCTX

phQT09 

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν  οι  στόχοι και το 

Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική 

εξωστρέφειας που παρέχεται στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά 

οφέλη που παράγει στο σύνολο της, η δημιουργία της ψηφιακής 

πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της εκ μέρος των 

πολιτιστικών και πολιτισμικών φορέων καθώς και η σημασία της 

εμπλοκής και συνέργειας εκ μέρους τους για την εξέλιξη του ψηφιακού 

εργαλείου και μετά το πέρας της πράξης. 

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, 

προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό 

βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους 

όσους παρακολουθούσαν δια ζώσης την εκδήλωση ή μέσω της 

τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης της πράξης 

λόγο τον δυσκολίων που έχουν προκύψει σε πανελλαδικό επίπεδο λόγο του  

Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για 

την υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 

έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην 

επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση και στην εργασία και κάλεσε τον 

πρώτο εισηγητή, τον κ. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Καθηγητής 

https://us06web.zoom.us/j/87298347803?pwd=TWRnU3p1aVl4WWlhYmpialdCTXphQT09
https://us06web.zoom.us/j/87298347803?pwd=TWRnU3p1aVl4WWlhYmpialdCTXphQT09


 

 
 
 

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
Σελίδα 13 από 36 

 

Πανεπιστημίου Πατρών, να μας εισάγει στην πρώτη ενότητα του 

σεμιναρίου με θέμα : Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός 

συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  κ. Γιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε πώς το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία - Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

στην επίτευξη ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.» 

Αναφέρθηκε στην τεράστια πολυμορφική πολιτιστική κληρονομιά 

του καλικρατικου δήμου Μεσολογγίου και της Αιτωλικής γης, που τον 

κατατάσσουν σε σημαντικότατο τουριστικό πόρο υπεράξιας της ευρύτερης 

περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος δύναται να 

αξιοποιηθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στο όραμα της Περιφερειακής και 

Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Ως εκ τούτου, η διαμόρφωση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της 

συνεργασίας των πολιτιστικών και πολιτισμικών φορέων στην δημιουργία 

στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα 

σημεία πολιτιστικού και πολιτισμικού βάρους και ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος όπως η αυλή πολιτιστική κληρονομιά, προσδίδει μια   

δυναμική στο ρόλο της συμμετοχής των πολιτιστικών και πολιτισμικών 

φορέων ως πολλαπλασιαστές των στόχων του εγχειρήματος, ειδικά ως 

προς την εξέλιξη της πλατφόρμας η οποία θα προσδώσει την επιθυμητή 
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από όλους ολιστική αναπτυξιακή υπεραξία στην Τοπική οικονομία και 

στην περιοχή του Μεσολογγίου.  

Έκανε εκτενή αναφορά στην μελέτη και στην στρατηγική  

δημιουργίας του portal της Αιτωλικής φιλοξενίας,  στα βήματα υλοποίησης 

που ακολουθηθήκαν για την υλοποίηση του και προχώρησε στην 

παρουσίαση του  περιεχομένου αναλύοντας βήμα, βήμα, το κάθε σημείο 

της πλατφόρμας. 

Στο τέλος έκλεισε αναλύοντας τον τρόπο που δουλεύουν τα InfoWi, 

της καινοτόμου αυτής ασύρματης αστικής υποδομής πλέγματος που θα 

προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, 

τουριστικοί πράκτορες και λοιπούς να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Με τη σειρά του ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος , υπεύθυνος εκ 

μέρους της αναδόχου εταιρείας για την δημιουργία και υποστήριξη 

του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου, μας εισήγαγε στην δεύτερη 

ενότητα του σεμιναρίου αναλύοντας τους  τρόπους χρήσης της 

Πλατφόρμας- εκ μέρους των πολιτιστικών και πολιτισμικών φορέων. 

Εστίασε  στον τρόπο εγγραφής Φορέα στην πλατφόρμα – στον έλεγχο της 

εγγραφής, στην ενεργοποίηση λογαριασμού φορέα και στον τρόπο 

σύνδεσής. Έκανε παρουσίαση του διαδραστικού χάρτη που βρίσκεται στην 

κεντρική σελίδα του Portal της Αιτωλικής Φιλοξενίας, του μενού, του 

τρόπου συμπλήρωσης της λίστας σημείων ενδιαφέροντος και πως αυτά 

εμφανίζονται μέσα στο Portal. Στο τέλος έκλεισε κάνοντας ζωντανή 

επίδειξη της Πλατφόρμας χρησιμοποιώντας πραγματικό παράδειγμα 

φορέα που συμμετείχε». 
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Ο κ Ρόμπολας ευχαρίστησε τους εισηγητές και όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες ψηφιακά και έδωσε το λόγο 

στον κ. Αποστολάκο υπεύθυνο εκ μέρους του Επιμελητηρίου στο 

Μεσολόγγι ο οποίος έκανε αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και 

εμβάθυνε στην ανάλυση του περιεχομένου της πλατφόρμας, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο πεδίο που αναφέρετε στα έθιμα και σημεία που 

είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό ευρετήριο της αυλής πολιτιστικής 

κληρονομίας της Unesco και έκλεισε ενημερώνοντας για την λειτουργία 

του φυσικού χώρου πληροφόρησης που λειτουργεί στο κτίριο 

«Χρυσόγελου» σε καθημερινή βάση με σκοπό την ενημέρωση όλων για τη 

χρήση των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών και των επισκεπτών για τους 

κρυμμένους θησαυρούς αυτού του τόπου δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες. 

Το σεμινάριο κατέληξε με την παρουσίαση του βίντεο προβολής της 

ευρύτερης περιοχής του διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας και γενικότερα για το 

έργο της «Αιτωλικής Φιλοξενίας»  και αυτά που μπορεί να προσδώσει στον 

τόπο. 
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Απολογιστικό Δελτίου Τύπου   

 Σεμινάριο 4.4. , ομάδα – στόχος δημόσιοι φορείς της πράξης 

Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. «Δυτική 

Ελλάδα». 

 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης χρήσης & 

διαχείρισης της εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση του τουρισμού και 

της εστίασης για τους σκοπούς, τους στόχους της πράξης και για τον τρόπο 

χρήσης του συγκεκριμένου ψηφιακού αναπτυξιακού εργαλείου από τις 

επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, 

του επιχειρηματικού κόσμου και της Περιφερειακής Οικονομίας. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 25  Σεπτεμβρίου 

2021, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κτίριο Χρυσόγελου, 

Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι.  

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

της πανδημίας, επιτρέπονταν η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως 

εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη 

σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ για τους 

λοιπούς και για όσους επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, 

δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της 

εφαρμογής Zoom πατώντας στο παρακάτω link: 
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https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1

BvUT09 

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν  οι  στόχοι και το 

Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική 

εξωστρέφειας που παρέχεται στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά 

οφέλη που παράγει στο σύνολο της, η δημιουργία της ψηφιακής 

πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της εκ μέρος του 

τουρισμού και της εστίασης, καθώς και η σημασία της εμπλοκής και 

συνέργειας εκ μέρους τους για την εξέλιξη του ψηφιακού εργαλείου και 

μετά το πέρας της πράξης. 

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, 

προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό 

βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους 

όσους παρακολουθούσαν δια ζώσης την εκδήλωση ή μέσω της 

τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης της πράξης 

λόγο τον δυσκολίων που έχουν προκύψει σε πανελλαδικό επίπεδο λόγο του  

Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για 

την υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 

έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην 

επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση και στην εργασία και κάλεσε τον 

πρώτο εισηγητή, τον κ. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πατρών, να μας εισάγει στην πρώτη ενότητα του 

σεμιναρίου με θέμα : Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
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Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός 

συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  κ. Γιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε πώς το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία - Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

στην επίτευξη ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.» 

Έδωσε το αναπτυξιακό στίγμα του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία: «Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» που θα προσδώσει υπεράξια στην 

εικόνα της περιοχής και στην επιχειρηματικότητα δίνοντας την 

δυνατότητα, να συνδεθεί και να δικτυωθεί με εδάφη εγνωσμένης 

Τουριστικής Παγκόσμιας αναγνωσιμότητας, δίνοντας ώθηση σε ποικίλους 

κλάδους της Τοπικής οικονομίας,  όπως στις πολιτιστικές και δημιουργικές 

βιομηχανίες, στην καλλιτεχνική χειροτεχνία και φυσικά στον τουρισμό, 

στα τρόφιμα και στον οίνο,  στην εστίαση στοχεύοντας στην ταυτότητα και 

τελικά στην υπεραξία των τοπικών προϊόντων αλλά και δημιουργώντας 

ουσιαστικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας. 

Αναφέρθηκε στην δυναμική που προσδίδει η διαμόρφωση των 

ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας του τουρισμού και της 

εστίασης στην δημιουργία στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου και στο 

ρόλο της συμμετοχής του τουρισμού και της εστίασης ως πολλαπλασιαστές 

των στόχων του εγχειρήματος, ειδικά ως προς την εξέλιξη της πλατφόρμας 

η οποία θα προσδώσει την επιθυμητή από όλους ολιστική αναπτυξιακή 

υπεραξία στην Τοπική οικονομία και στην περιοχή του Μεσολογγίου.  



 

 
 
 

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
Σελίδα 19 από 36 

 

Έκανε εκτενή αναφορά στην μελέτη και στην στρατηγική  

δημιουργίας του portal της Αιτωλικής φιλοξενίας,  στα βήματα υλοποίησης 

που ακολουθηθήκαν για την υλοποίηση του και προχώρησε στην 

παρουσίαση του  περιεχομένου αναλύοντας βήμα, βήμα, το κάθε σημείο της 

πλατφόρμας.  

Στο τέλος έκλεισε αναλύοντας τον τρόπο που δουλεύουν τα InfoWi, 

της καινοτόμου αυτής ασύρματης αστικής υποδομής πλέγματος που θα 

προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, 

τουριστικοί πράκτορες και λοιπούς να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Με τη σειρά του ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος , υπεύθυνος εκ 

μέρους της αναδόχου εταιρείας για την δημιουργία και υποστήριξη 

του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου, μας εισήγαγε στην δεύτερη 

ενότητα του σεμιναρίου αναλύοντας τους  τρόπους χρήσης της 

Πλατφόρμας- εκ μέρους του τουρισμού και της εστίασης. Εστίασε  στον 

τρόπο εγγραφής μιας επιχείρησης στην πλατφόρμα – στον έλεγχο της 

εγγραφής, στην ενεργοποίηση λογαριασμού επιχείρησης και στον τρόπο 

σύνδεσής. Έκανε παρουσίαση του διαδραστικού χάρτη που βρίσκεται στην 

κεντρική σελίδα του Portal της Αιτωλικής Φιλοξενίας, του μενού, του 

τρόπου συμπλήρωσης της λίστας σημείων ενδιαφέροντος και πως αυτά 

εμφανίζονται μέσα στο Portal. Στο τέλος έκλεισε κάνοντας ζωντανή 

επίδειξη της Πλατφόρμας χρησιμοποιώντας πραγματικό παράδειγμα 

επιχείρησης που συμμετείχε». 

Ο κ Ρόμπολας ευχαρίστησε τους εισηγητές και όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες ψηφιακά και έδωσε το λόγο 

στον κ. Αποστολάκο υπεύθυνο εκ μέρους του Επιμελητηρίου στο 
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Μεσολόγγι, ο οποίος έκανε αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και στο 

πεδίο φιλοξενία και εμβάθυνε στην ανάλυση του περιεχομένου της 

πλατφόρμας και έκλεισε ενημερώνοντας για την λειτουργία του φυσικού 

χώρου πληροφόρησης που λειτουργεί στο κτίριο «Χρυσόγελου» σε 

καθημερινή βάση με σκοπό την ενημέρωση και την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων καθώς και όλων των ενδιαφερομένων για τη χρήση των 

ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών και των επισκεπτών για τους κρυμμένους 

θησαυρούς αυτού του τόπου δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν 

αυθεντικές εμπειρίες. 

Το σεμινάριο κατέληξε με την παρουσίαση του βίντεο προβολής της 

ευρύτερης περιοχής του διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας και γενικότερα για το 

έργο της «Αιτωλικής Φιλοξενίας»  και αυτά που μπορεί να προσδώσει στον 

τόπο. 
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Απολογιστικό Δελτίου Τύπου   

 Σεμινάριο 4.5. , ομάδα – στόχος δημόσιοι φορείς της πράξης 

Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. «Δυτική 

Ελλάδα». 

 

 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης χρήσης & 

διαχείρισης της εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων 

για τους σκοπούς, τους στόχους της πράξης και για τον τρόπο χρήσης του 

συγκεκριμένου ψηφιακού αναπτυξιακού εργαλείου από τις επιχειρήσεις, 

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και της 

Περιφερειακής Οικονομίας. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 25  Σεπτεμβρίου 2021, 

ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κτίριο Χρυσόγελου, 

Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι.  

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

της πανδημίας, επιτρέπονταν η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως 

εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη 

σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ για τους 

λοιπούς και για όσους επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, 

δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της 

εφαρμογής Zoom πατώντας στο παρακάτω link: 
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https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1

BvUT09 

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν  οι  στόχοι και το 

Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική 

εξωστρέφειας που παρέχεται στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά 

οφέλη που παράγει στο σύνολο της, η δημιουργία της ψηφιακής 

πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της εκ μέρος των 

επιχειρήσεων, καθώς και η σημασία της εμπλοκής και συνέργειας εκ 

μέρους τους για την εξέλιξη του ψηφιακού εργαλείου και μετά το πέρας της 

πράξης. 

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, 

προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό 

βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους 

όσους παρακολουθούσαν δια ζώσης την εκδήλωση ή μέσω της 

τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης της πράξης 

λόγο τον δυσκολίων που έχουν προκύψει σε πανελλαδικό επίπεδο λόγο του  

Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για 

την υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 

έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην 

επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση και στην εργασία και κάλεσε τον 

πρώτο εισηγητή, τον κ. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πατρών, να μας εισάγει στην πρώτη ενότητα του 

σεμιναρίου με θέμα : Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
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Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός 

συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  κ. Γιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε πώς το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία - Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

στην επίτευξη ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.» 

Έδωσε το αναπτυξιακό στίγμα του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία: «Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» που θα προσδώσει υπεράξια στην 

εικόνα της περιοχής και στην επιχειρηματικότητα δίνοντας την 

δυνατότητα, να συνδεθεί και να δικτυωθεί με εδάφη εγνωσμένης 

Τουριστικής Παγκόσμιας αναγνωσιμότητας, δίνοντας ώθηση σε ποικίλους 

κλάδους της Τοπικής οικονομίας,  όπως στις πολιτιστικές και δημιουργικές 

βιομηχανίες, στην καλλιτεχνική χειροτεχνία και φυσικά στον τουρισμό, 

στα τρόφιμα και στον οίνο,  στην εστίαση στοχεύοντας στην ταυτότητα και 

τελικά στην υπεραξία των τοπικών προϊόντων αλλά και δημιουργώντας 

ουσιαστικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας. 

Αναφέρθηκε στην δυναμική που προσδίδει η διαμόρφωση των 

ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας του τουρισμού και της 

εστίασης στην δημιουργία στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου και στο 

ρόλο της συμμετοχής του τουρισμού και της εστίασης ως πολλαπλασιαστές 

των στόχων του εγχειρήματος, ειδικά ως προς την εξέλιξη της πλατφόρμας 

η οποία θα προσδώσει την επιθυμητή από όλους ολιστική αναπτυξιακή 

υπεραξία στην Τοπική οικονομία και στην περιοχή του Μεσολογγίου.  
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Έκανε εκτενή αναφορά στην μελέτη και στην στρατηγική  

δημιουργίας του portal της Αιτωλικής φιλοξενίας,  στα βήματα υλοποίησης 

που ακολουθηθήκαν για την υλοποίηση του και προχώρησε στην 

παρουσίαση του  περιεχομένου αναλύοντας βήμα, βήμα, το κάθε σημείο της 

πλατφόρμας.  

Στο τέλος έκλεισε αναλύοντας τον τρόπο που δουλεύουν τα InfoWi, 

της καινοτόμου αυτής ασύρματης αστικής υποδομής πλέγματος που θα 

προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, 

τουριστικοί πράκτορες και λοιπούς να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Με τη σειρά του ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος , υπεύθυνος εκ 

μέρους της αναδόχου εταιρείας για την δημιουργία και υποστήριξη 

του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου, μας εισήγαγε στην δεύτερη 

ενότητα του σεμιναρίου αναλύοντας τους τρόπους χρήσης της 

Πλατφόρμας- εκ μέρους του τουρισμού και της εστίασης. Εστίασε  στον 

τρόπο εγγραφής μιας επιχείρησης στην πλατφόρμα – στον έλεγχο της 

εγγραφής, στην ενεργοποίηση λογαριασμού επιχείρησης και στον τρόπο 

σύνδεσής. Έκανε παρουσίαση του διαδραστικού χάρτη που βρίσκεται στην 

κεντρική σελίδα του Portal της Αιτωλικής Φιλοξενίας, του μενού, του 

τρόπου συμπλήρωσης της λίστας σημείων ενδιαφέροντος και πως αυτά 

εμφανίζονται μέσα στο Portal. Στο τέλος έκλεισε κάνοντας ζωντανή 

επίδειξη της Πλατφόρμας χρησιμοποιώντας πραγματικό παράδειγμα 

επιχείρησης που συμμετείχε». 

Ο κ Ρόμπολας ευχαρίστησε τους εισηγητές και όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες ψηφιακά και έδωσε το λόγο 

στον κ. Αποστολάκο υπεύθυνο εκ μέρους του Επιμελητηρίου στο 
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Μεσολόγγι, ο οποίος έκανε αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και στο 

πεδίο φιλοξενία και εμβάθυνε στην ανάλυση του περιεχομένου της 

πλατφόρμας και έκλεισε ενημερώνοντας για την λειτουργία του φυσικού 

χώρου πληροφόρησης που λειτουργεί στο κτίριο «Χρυσόγελου» σε 

καθημερινή βάση με σκοπό την ενημέρωση και την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων καθώς και όλων των ενδιαφερομένων για τη χρήση των 

ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών και των επισκεπτών για τους κρυμμένους 

θησαυρούς αυτού του τόπου δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν 

αυθεντικές εμπειρίες. 

Το σεμινάριο κατέληξε με την παρουσίαση του βίντεο προβολής της 

ευρύτερης περιοχής του διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας και γενικότερα για το 

έργο της «Αιτωλικής Φιλοξενίας»  και αυτά που μπορεί να προσδώσει στον 

τόπο. 
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Απολογιστικό Δελτίου Τύπου   

 Σεμινάριο 4.6. , ομάδα – στόχος δημόσιοι φορείς της πράξης 

Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. «Δυτική 

Ελλάδα». 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης χρήσης & 

διαχείρισης της εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των 

διαχειριστών περιεχομένου και υπηρεσιών. 

Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η γρήγορη αφομοίωση των διαδικασιών για 

τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επικαιροποίηση των δεδομένων καθώς 

και την επίλυση προβλημάτων. 

Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης ήταν οι εξής: 

• η κατάρτιση και εκπαίδευση των διαχειριστών περιεχομένου και 

υπηρεσιών, που θα αναλάβουν την υποστήριξη του συστήματος  

• η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές 

περιεχομένου και υπηρεσιών, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του 

Έργου τη διαχείριση του Portal σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.  

• η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή δεδομένων. 

• ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας από Φορείς και 

Επιχειρήσεις. 

 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα,  27  Σεπτεμβρίου 2021, 

ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κτίριο Χρυσόγελου, 

Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι. 
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Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

της πανδημίας, επιτρέπονταν η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως 

εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη 

σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ για τους 

λοιπούς και για όσους επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, 

δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της 

εφαρμογής Zoom πατώντας στο παρακάτω link: 

https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1

BvUT09 

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν - εκτός της κατάρτισης 

και εκπαίδευσης των διαχειριστών περιεχομένου και υπηρεσιών - αλλά και   

οι  στόχοι και το Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και 

η δυναμική εξωστρέφειας που παρέχεται στο έργο, τα Κοινωνικά και 

Οικονομικά οφέλη που παράγει στο σύνολο της, η δημιουργία της 

ψηφιακής πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της εκ 

μέρος των επιχειρήσεων, καθώς και η σημασία της εμπλοκής και 

συνέργειας εκ μέρους τους για την εξέλιξη του ψηφιακού εργαλείου και 

μετά το πέρας της πράξης. 

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, 

προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό 

βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους 

όσους παρακολουθούσαν δια ζώσης την εκδήλωση ή μέσω της 

τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης της πράξης 

λόγο τον δυσκολίων που έχουν προκύψει σε πανελλαδικό επίπεδο λόγο του  

Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το 

https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
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Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για 

την υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 

έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην 

επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση και στην εργασία και κάλεσε τον 

πρώτο εισηγητή, τον κ. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πατρών, να μας εισάγει στην πρώτη ενότητα του 

σεμιναρίου με θέμα : Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός 

συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  κ. Γιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε πώς το έργο ««Αιτωλική Φιλοξενία - 

Το σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

στην επίτευξη ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.» 

Αναφέρθηκε στην δυναμική που προσδίδει η διαμόρφωση των 

ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας Φορέων και επιχειρήσεων, 

στην δημιουργία στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου και στο ρόλο της 

συμμετοχής φορέων και επιχειρήσεων, ως πολλαπλασιαστές των στόχων 

του εγχειρήματος, ειδικά ως προς την εξέλιξη της πλατφόρμας η οποία θα 

προσδώσει την επιθυμητή από όλους ολιστική αναπτυξιακή υπεραξία στην 

Τοπική οικονομία και στην περιοχή του Μεσολογγίου.  

Έκανε εκτενή αναφορά στην μελέτη και στην στρατηγική  

δημιουργίας του portal της Αιτωλικής φιλοξενίας,  στα βήματα υλοποίησης 
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που ακολουθηθήκαν για την υλοποίηση του και προχώρησε στην 

παρουσίαση του  περιεχομένου αναλύοντας βήμα, βήμα, το κάθε σημείο 

της πλατφόρμας. 

Στο τέλος έκλεισε αναλύοντας τον τρόπο που δουλεύουν τα InfoWi, 

της καινοτόμου αυτής ασύρματης αστικής υποδομής πλέγματος που θα 

προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, 

τουριστικοί πράκτορες και λοιπούς να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Με τη σειρά του ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος , υπεύθυνος εκ 

μέρους της αναδόχου εταιρείας για την δημιουργία και υποστήριξη 

του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου, μας εισήγαγε στην δεύτερη 

ενότητα του σεμιναρίου αναλύοντας τους  τρόπους χρήσης της 

Πλατφόρμας- εκ μέρους των φορέων και των επιχειρήσεων. 

Εστίασε  στον τρόπο εγγραφής μιας επιχείρησης στην πλατφόρμα – 

στον έλεγχο της εγγραφής, στην ενεργοποίηση λογαριασμού επιχείρησης 

και στον τρόπο σύνδεσής. Έκανε παρουσίαση του διαδραστικού χάρτη που 

βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του Portal της Αιτωλικής Φιλοξενίας, του 

μενού, του τρόπου συμπλήρωσης της λίστας σημείων ενδιαφέροντος και 

πως αυτά εμφανίζονται μέσα στο Portal.  

Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στην κα Δήμητρα 

Παπαβλασοπούλου η οποία μας ανέλυσε τους τρόπους χρήσης της 

Πλατφόρμας- εκ μέρους των διαχειριστών περιεχομένου και υπηρεσιών. 

Εστίασε  στην διαχείριση της πλατφόρμας, στον τρόπο δημιουργίας νέων 

άρθρων, στον τρόπο αποθήκευσης τους, στην δημιουργία κατηγοριών στην 

δημιουργία και αποθήκευση εικόνων και βίντεο, στις προσβάσεις 
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δημοσιευμένων άρθρων, στη διασύνδεση άρθρων για δίγλωσσο 

περιβάλλον, στη δημιουργία συγγραφέα και ημερομηνίας μέσα στο άρθρο, 

στην εναλλαγή γλώσσας μέσα στο άρθρο, στη διαγραφή άρθρου. Ανέλυσε 

εκτενέστερα τη δημιουργία νέας κατηγορίας και υποκατηγοριών άρθρων 

και την επεξεργασία τους μέσα στην πλατφόρμα διαχείρισης, καθώς και τη 

δημιουργία ετικετών (tags) και τη διαχείρισή τους μέσα από τη λίστα 

διαχείρισης ετικετών. Στο τέλος κος Γεωργόπουλος Γεώργιος έκλεισε 

κάνοντας ζωντανή επίδειξη της Πλατφόρμας χρησιμοποιώντας 

παράδειγμα Φορέα». 

Ο κ Ρόμπολας ευχαρίστησε τους εισηγητές και όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες ψηφιακά και έδωσε το λόγο 

στον κ. Αποστολάκο υπεύθυνο εκ μέρους του Επιμελητηρίου στο 

Μεσολόγγι, ο οποίος έκανε αναφορά στον φυσικό χώρο πληροφόρησης που 

λειτουργεί στο κτίριο «Χρυσόγελου» σε καθημερινή βάση με σκοπό την 

ενημέρωση όλων για τη χρήση των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών και των 

επισκεπτών για τους κρυμμένους θησαυρούς αυτού του τόπου δίνοντάς 

τους την ευκαιρία να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες. 

Το σεμινάριο κατέληξε με την παρουσίαση του βίντεο προβολής της 

ευρύτερης περιοχής του διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας και γενικότερα για το 

έργο της «Αιτωλικής Φιλοξενίας»  και αυτά που μπορεί να προσδώσει στον 

τόπο. 
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Απολογιστικό Δελτίου Τύπου   

Επαναληπτικού σεμιναρίου για ομάδες – στόχος Τουρισμός 

& Εστίαση , Επιχειρήσεις και Πολιτιστικοί φορείς, της 

πράξης Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς 

Πόλεως Μεσολογγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. 

«Δυτική Ελλάδα». 

 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου», διοργάνωσε επαναληπτικό σεμινάριο εκπαίδευσης 

χρήσης & διαχείρισης της εφαρμογής με στόχο την ενημέρωση του 

Τουρισμού & Εστίασης, Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών φορέων, για τους 

σκοπούς, τους στόχους της πράξης και για τον τρόπο χρήσης του 

συγκεκριμένου ψηφιακού αναπτυξιακού εργαλείου από τον Τουρισμό & 

Εστίαση, τις Επιχειρήσεις και τους Πολιτιστικούς φορείς, προς όφελος της 

τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και της Περιφερειακής 

Οικονομίας. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29  Σεπτεμβρίου 2021, 

ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κτίριο Χρυσόγελου, 

Διεύθυνση: Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή, στο Μεσολόγγι. 

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

της πανδημίας, επιτρέπονταν η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως 

εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη 

σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ για τους 

λοιπούς και για όσους επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, 



 

 
 
 

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
Σελίδα 32 από 36 

 

δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της 

εφαρμογής Zoom πατώντας στο παρακάτω link: 

https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1

BvUT09 

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν  οι  στόχοι και το 

Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική 

εξωστρέφειας που παρέχεται στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά 

οφέλη που παράγει στο σύνολο της, η δημιουργία της ψηφιακής 

πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος εγγραφής και χρήσης της εκ μέρος του 

Τουρισμού & Εστίασης, Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών φορέων, καθώς και 

η σημασία της εμπλοκής και συνέργειας εκ μέρους τους για την εξέλιξη του 

ψηφιακού εργαλείου και μετά το πέρας της πράξης. 

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, 

προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό 

βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους 

όσους παρακολουθούσαν δια ζώσης την εκδήλωση ή μέσω της 

τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης της πράξης 

λόγο τον δυσκολίων που έχουν προκύψει σε πανελλαδικό επίπεδο λόγο του  

Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για 

την υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 

έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην 

επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση και στην εργασία και κάλεσε τον 

πρώτο εισηγητή, τον κ. Γιωτόπουλο Κωσταντίνο, Καθηγητής 

https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
https://us06web.zoom.us/j/83131781897?pwd=RHE3cGZFYkhCWFlrOFZ4akpuZ1BvUT09
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Πανεπιστημίου Πατρών, να μας εισάγει στην πρώτη ενότητα του 

σεμιναρίου με θέμα : Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός 

συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  κ. Γιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε πώς το Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι 

του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

στην επίτευξη ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.» 

Αναφέρθηκε στην τεράστια πολυμορφική πολιτιστική & 

περιβαλλοντολογική κληρονομιά του καλικρατικου δήμου Μεσολογγίου 

και της Αιτωλικής γης, που τον κατατάσσουν σε σημαντικότατο 

τουριστικό πόρο υπεράξιας της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος δύναται να αξιοποιηθεί και να συμβάλει 

ουσιαστικά στο όραμα της Περιφερειακής και Τοπικής Βιώσιμης 

Ανάπτυξης.  

Έδωσε το αναπτυξιακό στίγμα του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία: «Το 

σπίτι του τουρίστα Ι.Π. Μεσολογγίου» που θα προσδώσει υπεράξια στην 

εικόνα της περιοχής και στην επιχειρηματικότητα δίνοντας την 

δυνατότητα, να συνδεθεί και να δικτυωθεί με εδάφη εγνωσμένης 

Τουριστικής Παγκόσμιας αναγνωσιμότητας, δίνοντας ώθηση σε ποικίλους 

κλάδους της Τοπικής οικονομίας,  όπως στις πολιτιστικές και δημιουργικές 

βιομηχανίες, στην καλλιτεχνική χειροτεχνία και φυσικά στον τουρισμό, 
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στα τρόφιμα και στον οίνο,  στην εστίαση στοχεύοντας στην ταυτότητα και 

τελικά στην υπεραξία των τοπικών προϊόντων αλλά και δημιουργώντας 

ουσιαστικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας. 

Αναφέρθηκε στην δυναμική που προσδίδει η διαμόρφωση των 

ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων & φορέων, 

στην δημιουργία στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου και στο ρόλο της 

συμμετοχής του Τουρισμού & Εστίασης, Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών 

φορέων, ως πολλαπλασιαστές των στόχων του εγχειρήματος, ειδικά ως 

προς την εξέλιξη της πλατφόρμας η οποία θα προσδώσει την επιθυμητή 

από όλους ολιστική αναπτυξιακή υπεραξία στην Τοπική οικονομία και 

στην περιοχή του Μεσολογγίου.  

Έκανε εκτενή αναφορά στην μελέτη και στην στρατηγική  

δημιουργίας του portal της Αιτωλικής φιλοξενίας,  στα βήματα υλοποίησης 

που ακολουθηθήκαν για την υλοποίηση του και προχώρησε στην 

παρουσίαση του  περιεχομένου αναλύοντας βήμα, βήμα, το κάθε σημείο 

της πλατφόρμας. 

Στο τέλος έκλεισε αναλύοντας τον τρόπο που δουλεύουν τα InfoWi, 

της καινοτόμου αυτής ασύρματης αστικής υποδομής πλέγματος που θα 

προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, 

τουριστικοί πράκτορες και λοιπούς να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Με τη σειρά του ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος , υπεύθυνος εκ 

μέρους της αναδόχου εταιρείας για την δημιουργία και υποστήριξη 

του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου, μας εισήγαγε στην δεύτερη 

ενότητα του σεμιναρίου αναλύοντας τους  τρόπους χρήσης της 
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Πλατφόρμας- εκ μέρους του Τουρισμού & Εστίασης, Επιχειρήσεων και 

Πολιτιστικών φορέων. Εστίασε  στον τρόπο εγγραφής μιας επιχείρησης 

στην πλατφόρμα – στον έλεγχο της εγγραφής, στην ενεργοποίηση 

λογαριασμού επιχείρησης και στον τρόπο σύνδεσής. Έκανε παρουσίαση 

του διαδραστικού χάρτη που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του Portal της 

Αιτωλικής Φιλοξενίας, του μενού, του τρόπου συμπλήρωσης της λίστας 

σημείων ενδιαφέροντος και πως αυτά εμφανίζονται μέσα στο Portal. Στο 

τέλος έκλεισε κάνοντας ζωντανή επίδειξη της Πλατφόρμας 

χρησιμοποιώντας πραγματικό παράδειγμα επιχείρησης που συμμετείχε». 

Ο κ Ρόμπολας ευχαρίστησε τους εισηγητές και όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες ψηφιακά και έδωσε το λόγο 

στον κ. Αποστολάκο υπεύθυνο εκ μέρους του Επιμελητηρίου στο 

Μεσολόγγι, ο οποίος εμβάθυνε στην ανάλυση του περιεχομένου της 

πλατφόρμας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο πεδίο που αναφέρετε στα 

έθιμα και σημεία που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό ευρετήριο της αυλής 

πολιτιστικής κληρονομίας της Unesco, στα σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος και στο πεδίο φιλοξενία για της επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων και έκλεισε ενημερώνοντας για την λειτουργία του φυσικού χώρου 

πληροφόρησης που λειτουργεί στο κτίριο «Χρυσόγελου» σε καθημερινή 

βάση με σκοπό την ενημέρωση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων των 

πολιτιστικών και πολιτισμικών και λοιπών φορέων καθώς και όλων των 

ενδιαφερομένων για τη χρήση των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών και των 

επισκεπτών για τους κρυμμένους θησαυρούς αυτού του τόπου δίνοντάς 

τους την ευκαιρία να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες. 

Το σεμινάριο κατέληξε με την παρουσίαση του βίντεο προβολής της 

ευρύτερης περιοχής του διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 
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και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλατφόρμας και γενικότερα για το 

έργο της «Αιτωλικής Φιλοξενίας»  και αυτά που μπορεί να προσδώσει στον 

τόπο. 

 

 

 

 


