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ΒΟΙΩΣΙΑ – ΣΟΤΡΙΜΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Ευκαιρία για εποικοδομθτικό διάλογο και κινθτοποίθςθ του επιχειρθματικοφ κόςμου τθσ 

Βοιωτίασ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ, αποτζλεςε θ 

ςειρά δράςεων που διοργάνωςε και υλοποίθςε το Επιμελθτιριο τθσ Βοιωτίασ. Με ςτόχο τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ του τουριςτικοφ κεφαλαίου τθσ περιοχισ από τον τοπικό επιχειρθματικό 

κόςμο και τθν κατανόθςθ τθσ δυναμικισ που κρφβει θ τουριςτικι ανάπτυξθ για μεγάλο 

εφροσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, διοργανώκθκαν 2 εκδθλώςεισ – ςυηθτιςεισ ςτθ 

Θιβα και ςτθ Λιβαδειά. Οι εκδθλώςεισ ςυγκζντρωςαν τόςο το τοπικό όςο και το διατοπικό 

ενδιαφζρον, κακώσ τισ παρακολοφκθςαν τοπικοί φορείσ, τοπικόσ πλθκυςμόσ αλλά και 

εκπρόςωποι μζςων ενθμζρωςθσ από τθν όλθ τθ χώρα. 

Η πρώτθ εκδιλωςθ με κζμα «Ο Τουριςμόσ – Μοχλόσ Ανάπτυξθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ» 

πραγματοποιικθκε ςτθν περιοχι Μοςχοπόδι τθσ Θιβασ, ςτο εξοχικό κζντρο Μπαρμπα- 

Γιάννθσ, το μεςθμζρι τθσ Παραςκευισ 24. Νοεμβρίου και θ δεφτερθ το απόγευμα τθσ ίδιασ 

μζρασ ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου ςτθ Λιβαδειά, με αντικείμενο «Ο Πολιτιςμόσ - 

Κεφάλαιο ςτθν Τουριςτικι Ταυτότθτα τθσ Βοιωτίασ». 

Στθν πρώτθ εκδιλωςθ ςυμμετείχαν επαγγελματίεσ του τουριςμοφ και τθσ εςτίαςθσ κακώσ 

και τουριςτικοί φορείσ. Μεταξφ των ομιλθτών τθσ εκδιλωςθσ ιταν ο Διμαρχοσ Θιβασ, ο 

Γενικόσ Γραμματζασ και ο Οικονομικόσ Επόπτθσ του Επιμελθτθρίου Βοιωτίασ, ο Πρόεδροσ 

του Εμπορικοφ Συλλόγου Θιβασ, ο Πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Επαγγελματο - Βιοτεχνών 

Θιβασ, θ Διευκφντρια τθσ Ελικώνασ – Παρναςςόσ ΑΕ – ΟΤΑ, εκπρόςωποι φορζων τθσ 

περιοχισ. Μεταξφ άλλων, επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ για περαιτζρω και ουςιαςτικι 

κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ τθσ περιοχισ ςτθν αξιοποίθςθ των μοναδικών τοπικών 

τουριςτικών πόρων. Η δεφτερθ εκδιλωςθ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν φορείσ τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, του Πολιτιςμοφ και του Τουριςμοφ τθσ Βοιωτίασ, ζδωςε ζμφαςθ ςτθν 

ανάπτυξθ του ιδιαίτερα αξιόλογου πολιτιςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ που μζχρι ςτιγμισ 

παραμζνει ςε μεγάλο βακμό αναξιοποίθτο. Ομιλθτζσ ιταν ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου 

Βοιωτίασ, θ Διμαρχοσ Λεβαδζων, ο Διμαρχοσ Αλιάρτου – Θεςπιζων, ο δθμοςιογράφοσ και 

Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ορχομενοφ, θ Διευκφντρια τθσ Ελικώνασ – 

Παρναςςόσ ΑΕ – ΟΤΑ, επιχειρθματίεσ και εκπρόςωποι ΟΤΑ τθσ περιοχισ. 

Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων οι παρευριςκόμενοι είχαν τθ δυνατότθτα να 

παρακολουκιςουν ςε γιγαντοοκόνεσ, ζνα video, που δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του 

ζργου ςχετικά με το τουριςτικό και πολιτιςτικό κεφάλαιο τθσ περιοχισ τθσ Βοιωτίασ, ενώ 

ζλαβαν και ενθμερωτικό υλικό για τθν περιοχι και τουσ πολιτιςτικοφσ τθσ πόρουσ.  

Οι δράςεισ υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ζργου «Βοιωτία – Διαδρομζσ ςτθν Ιςτορία» και 

ςυγχρθματοδοτοφνται από πόρουσ του Επιμελθτθρίου και το Τοπικό Πρόγραμμα Leader τθσ 

Ελικώνασ Παρναςςόσ ΑΑΕ ΟΤΑ. 

 


