
  
 

 

Πειραιάς, 15/10/2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής διημερίδας στον Πόρο, στο πλαίσιο του 

Διακρατικού Σχεδίου «Smart Village Leader Network» 

 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία, διεξήχθη το διήμερο 6 & 

7 Οκτωβρίου 2021, εκπαιδευτική συνάντηση στον Πόρο, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Σχεδίου 

Συνεργασίας «Smart Village Leader Network». 

Στο πρόγραμμα «Smart Village Leader 

Network» συμμετέχουν  Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ / 

LAG) από την Λετονία (Zied Zeme, Pierīgas Partnerība, Jūras Zeme), Φινλανδία 

(Kantri Ry, Pirkan Helmi Ry), Σκωτία (Forth Valley & Lomond) και το Δίκτυο 

Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. 

Το Δίκτυο Νήσων φιλοξένησε περισσότερους από 20 συμμετέχοντες από  

Λετονία και Φινλανδία στην εκδήλωση ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον Πόρο, υπό την 

αιγίδα του Δήμου Πόρου και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Δημητριάδη, ο οποίος έκανε 

και την εναρκτήρια ομιλία.  

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 

διαδραστικές θεματικές συζητήσεις με πρακτικά παραδείγματα για το πώς θα επιτύχουν 

τη μετάβαση σε «έξυπνα χωριά». Βασικός θεματικός άξονας της εκδήλωσης ήταν ο 

ποιοτικός Τουρισμός και πώς μπορεί να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος με βιώσιμες 

πρακτικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο Γαστρονομικός και ο τουρισμός 

Περιπέτειας. Επιπλέον, εκπρόσωποι από θεσμικούς και μη θεσμικούς φορείς συζήτησαν 

την εξέλιξη της πολιτικής των έξυπνων χωριών και τις προσδοκίες που διαγράφονται 

για το μέλλον. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε και γνωριμία με πραγματικά παραδείγματα 

δραστηριοτήτων και δράσεων που ενισχύουν το τουριστικό αποτύπωμα της ευρύτερης 

περιοχής. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν επιχειρήσεις στην περιοχή της Τροιζηνίας – 

Μεθάνων που αξιοποιούν τοπικά προϊόντα, έζησαν την μοναδική εμπειρία του 

Αλιευτικού Τουρισμού και άλλων θαλάσσιων αθλητικών δραστηριοτήτων, και  ήρθαν σε 

επαφή με δράσεις που βασιζόμενες στον εθελοντισμό και την κοινωνική ενσωμάτωση 

συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη.   

Την εκδήλωση τίμησαν με παρουσιάσεις, ανάμεσα σε άλλους,  ο Δήμαρχος 

Ύδρας κ. Γεώργιος Κουκουδάκης, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και πρόεδρος της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα, κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, η Πρόεδρος της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αίγινας κα. Μαίρη Κουκούλη και το στέλεχος της ΕΥΔ 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Κοβάνης.  



Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στην Λετονία την 

άνοιξη του 2022, με τις προσδοκίες όλων των συμμετεχόντων να είναι πολύ υψηλές.  
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