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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ne.Τ. Routes» 

Ο Δήμος Ζαγορίου στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Cross Border 
Program “Greece-Albania 2007-2013” και συγκεκριμένα του έργου με ακρωνύμιο «Ne.Τ. 
Routes» που ως σκοπό έχει την προώθηση του Θεματικού - Εναλλακτικού Τουρισμού μέσα 
από τη Δημιουργία Δικτύου Θεματικών-Ερμηνευτικών Διαδρομών, διοργανώνει δύο 
ενημερωτικές εκδηλώσεις στο Πάπιγκο: 

• την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ., Ημερίδα με τίτλο «Ο 
Θεματικός τουρισμός στο πλαίσιο του έργου Ne.T.Routes» και  

• την Πέμπτη και την Παρασκευή στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10 π.μ., 
Διήμερο Σεμινάριο αφιερωμένο στο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου με τίτλο «Γεωπάρκα 
και Γεωτουρισμός: Παρόν και Μέλλον» 

Σκοπός του έργου Ne.T.Routes είναι ο σχεδιασμός δράσεων προώθησης των ήπιων 
μορφών τουρισμού, στον οποίο ανήκουν ο εναλλακτικός, ο θεματικός και ο οικοτουρισμός, 
μορφές που ταιριάζουν με τη φυσιογνωμία των ορεινών περιοχών  της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
όπως το Ζαγόρι, η Κόνιτσα και το Πωγώνι, με σεβασμό στη φύση και το ανθρώπινο 
περιβάλλον. Εταίροι του έργου είναι: η Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ –επικεφαλής εταίρος-, ο 
Δήμος Ζαγορίου και η Περιφέρεια Ηπείρου από την ελληνική πλευρά, καθώς επίσης και η 
Περιφέρεια Αργυροκάστρου και ο Δήμος Πωγωνίου από την αλβανική πλευρά. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου Ne.T.Routes 
και ειδικότερα το δίκτυο των θεματικών διαδρομών όπως σχεδιάστηκαν και 
δημιουργήθηκαν στις περιοχές των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας και Πωγωνίου. Εκτός από 
τους συντελεστές του έργου θα συμμετέχουν και οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι 
συνέβαλαν στο σχεδιασμό της κάθε θεματικής διαδρομής. 

Στο Διήμερο Σεμινάριο ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο νεοϊδρυθέν Γεωπάρκο Βίκου-Αώου, 
στο οποίο και ανήκουν οι περισσότερες από τις θεματικές διαδρομές που έγιναν στο 
πλαίσιο του έργου Ne.T.Routes. Το Γεωπάρκο Βίκου- Αώου ανήκει στο Ευρωπαϊκό και 
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα της Ουνέσκο (Unesco). 
Στόχος, είναι η ενημέρωση των κατοίκων και όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις 
περιοχές του Γεωπάρκου για το τι είναι το Γεωπάρκο και πώς ο Γεωτουρισμός, μια 
καινούρια μορφή τουρισμού, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 
Εκπρόσωποι των δύο Γεωπάρκων της Λέσβου και του Ψηλορείτη θα μας ενημερώσουν 
για τη σημασία του Δικτύου των Γεωπάρκων, Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου, ενώ την 
τελευταία ημέρα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε επιλεγμένους γεώτοπους του 
Γεωπάρκου Βίκου- Αώου. 

Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να 
προσέλθουν στο Πάπιγκο για να τις παρακολουθήσουν. 


