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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ          

 
 

Αγρίνιο,  12   Μαρτίου  2018 

 

«Ενημερωτική Συνάντηση σε θέματα Ποδηλατικού Τουρισμού (Workshop) του έργου 

MEDCYCLETOUR» 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργανώνουν 

Ενημερωτική συνάντηση του έργου MEDCYCLETOUR που θα διεξαχθεί στην Ι.Π. 

Μεσολογγίου την Παρασκευή 15/06/2018, Αίθουσα Διοικητηρίου της ΠΕ Αιτωλ/νίας και ώρα 

10:00 – 14:30. 

Η συνάντηση γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «MEDiterranean 

CYCLE route for sustainable coastal TOURism - Μεσογειακές Ποδηλατικές Διαδρομές για 

Βιώσιμο Παραθαλάσσιο Τουρισμό». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Interreg 

Mediterranean 2014-2020 και στοχεύει στην βιώσιμη ενίσχυση των αναπτυξιακών πολιτικών για 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομιάς στις 

παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές και στην δημιουργία ενός βιώσιμου παράκτιου και 

παραθαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action Plan) 

σχετικά με την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας 

εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ επιχειρηματικών και 

παραγωγικών φορέων και δημοσίων οργανισμών, έτσι ώστε να έχουμε : 

 Βελτίωση πολιτικών στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού. 

 Διερεύνηση – Αξιολόγηση των συνθηκών της Μεσογειακής ποδηλατικής διαδρομής στη 

περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 

 Σχέδια δράσης για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. 
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 Ολοκλήρωση της σήμανσης και της εγκατάστασης πληροφοριακών πάνελ της 

Μεσογειακής ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo 8, σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά 

πρότυπα. 

 Σχεδιασμός – Συντονισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών δράσεων κατά μήκος 

της Μεσογειακής διαδρομής για τη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που σχετίζονται με 

συνδυαστικές μετακινήσεις με χρήση δημόσιων μεταφορών και ποδηλάτου, με σήμανση 

διαδρομών και με ανάπτυξη υπηρεσιών για τους χρήστες ποδηλάτου. 

 Προώθηση και ανάδειξη των δράσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και συνδέσμου, 

έντυπου υλικού (φυλλάδια, κλπ.) και εφαρμογών τηλεπικοινωνιών (smartphone 

applications). 

 

Ως εκ τούτου η συμμετοχή σας στην Ενημερωτική Συνάντηση (Workshop) του έργου 

MEDCYCLETOUR που θα διεξαχθεί στην Ι.Π. Μεσολογγίου την Παρασκευή 15/06/2018, 

κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση 

απόψεων για τον καθορισμό του σχεδίου δράσης και την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του 

έργου προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας. 

 

 Συνημμένα, θα βρείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


