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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ  
ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 



Τουρισμός 12 Μήνες σε ένα ελληνικό νησί 
Προκλήσεις και Ευκαιρίες 

Εμπειρίες από 24 Νησιά στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς (www.epinisia.gr)  

 

 

Ανδρέας Στεφανίδης, Σύμβουλος αέλια 
 εργαστήρι επαγγελματικής ενδυνάμωσης 

http://www.epinisia.gr/


Τι είναι η αέλια  

& τι είναι το ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς; 

Λίγα λόγια επεξηγηματικά… 



Συστάσεις..Ποια είναι η αέλια;  
 Επιχείρηση κοινωφελούς σκοπού για τη στήριξη επαγγελματιών 

αέλια κοινωφελής εταιρεία, μη 

κερδοσκοπική 

Με δραστηριότητα 

εκπαιδευτική, 

ενημερωτική, 

συμβουλευτική 



Πρόγραμμα ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς 
Επαγγελματική ενδυνάμωση για νησιώτες επαγγελματίες… 

 

24 Νησιά Παρέμβασης 

Κέα Κάλυμνος Αμοργός Αλόννησος Λήμνος Πάρος Κουφονήσι 

Κύθνος Λέρος Κίμωλος Σκόπελος Ιθάκη Ίος Ηρακλειά 

Σύρος Λειψοί Μήλος Αστυπάλαια Κεφαλονιά Δονούσα Σχοινούσα 

Σίκινος Φολέγανδρος Αντίπαρος 

Δράση επαγγελματικής 

ενδυνάμωσης για 

επαγγελματίες** από 24 νησιά 

για να αναπτύξουν με καλύτερους 

όρους την επαγγελματική 

δραστηριότητα στο νησί τους  

**επαγγελματίες : όχι μόνο επιχειρηματίες αλλά και 

αγρότες, εργαζομένους, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, 

κοινωνικούς λειτουργούς 



Εκπαιδευτικές δράσεις & 

Συναντήσεις στο νησί : Ποιες 

είναι οι επαγγελματικές ευκαιρίες 

στο κάθε νησί; Πώς μπορώ να 

επιτύχω στα επαγγελματικά μου 

σχέδια; 

Πρόγραμμα ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς 
Επαγγελματική ενδυνάμωση για νησιώτες επαγγελματίες… 

  

Ιδέες και συμβουλές 

μέσω τηλεφώνου και 

διαδικτύου 

Φέρνουμε σε επαφή: 

Δικτύωση με άλλους 

επαγγελματίες 
 



Βασικά 

Ποσοτικά 

Στοιχεία 

της Δράσης 

μας 



Πέντε (5) Προκλήσεις ειδικά για τον 

τουρισμό στα ελληνικά νησιά 

Τι συζήτησε η αέλια με νέους επαγγελματίες του τουρισμού σε 22 

νησιά της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς 



1η Πρόκληση: Διάρκεια Τουριστικής 

Περιόδου 
… 

Τι μπορεί το νησί να προσφέρει στους επισκέπτες 

εκτός ήλιου & θάλασσας; 

Είναι μόνο ο Ιούλιος και ο Αύγουστος τουριστικοί 

μήνες; 

 

 



2η Πρόκληση: Ο τουρίστας ως 

«επισκέπτης» – εξερευνητής.. 
… 

Αναζήτηση εμπειριών στο νησί  

Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών 

 Ταυτότητα του νησιού, Προϊόντα..  

 



3η Πρόκληση: Ποιότητα  

 … 

Είναι η ποιότητα πολυτέλεια; 

Είναι η πολυτέλεια η ποιότητα; 
Αυθεντικότητα, Μεράκι.. 

 



4η Πρόκληση: Ταυτότητα (Brand) 
… 

Γιατί χρειάζεται να έχεις τη δική σου ταυτότητα; 

Πώς διαμορφώνεις αυθεντική ταυτότητα (brand) 

στον τουρισμό; 



5η Πρόκληση: Βιωματικός 

Τουρισμός – πώς μπορεί να είναι 

βιώσιμος;… 

Ποιο το οικονομικό μοντέλο για βιώσιμές 

υπηρεσίες «παροχής εμπειριών»; 
**Αναζητούνται παραδείγματα βιωσιμότητας… 



Στοιχεία επιτυχίας για τη νησιωτική 

επιχειρηματικότητα 

Πρακτικά συμπεράσματα… 



Προσανατολισμός: το ίδιο το νησί.. 



Ζητείται όραμα 



Στρατηγική 



Στόχος -  Οργάνωση 



Περιπτώσεις τουριστικής 

επιχειρηματικότητας με δυνατότητα 

ανάπτυξης εκτός θερινής περιόδου 

Παραδείγματα 



Αμοργός 



Κέα 



Κεφαλονιά 



Λέρος 



Λήμνος 



Μήλος 



Σκόπελος 



Φολέγανδρος 

Local Paths 



Μικρές Κυκλάδες- Δονούσα 



ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες 



Επινήσια Ηώς - Επικοινωνία 

http://epinisia.gr/ 

 

info@epinisia.gr 
 

http://epinisia.gr/
mailto:info@epinisia.gr

