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Περιγραφή:  Η πρόταση έχει ως αντικείμενο να ενισχύσει τον ποδηλατικό τουρισμό μέσω 

της δημιουργίας α) ενός συστήματος πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με 

το κατά πόσον οι υπηρεσίες τους είναι φιλικές προς τους ποδηλάτες και β) ενός 

διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου ποδηλατικού τουρισμού για προβολή των 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για την παροχή της 

πιστοποίησης σχετίζεται με την ικανότητά τους να προσφέρουν στους ποδηλάτες 

υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Ο διαδικτυακός οδηγός θα δίνει πληροφορίες για τις 

επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί, για τα κυριότερα αξιοθέατα της περιοχής και 

πληροφορίες για το βαθμό δυσκολίας, την ασφάλεια και το τοπίο των διαδρομών που 

ενώνουν τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις με τα σημεία ενδιαφέροντος, συνεπώς 

προσφέροντας επιπλέον προβολή γι’ αυτές. 

 

Μέσω του έργου: α) θα χρηματοδοτηθεί έρευνα σε ένα πεδίο αιχμής με διεθνές 

ενδιαφέρον, β) θα δημιουργηθεί μία καινούρια υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα 

(παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης και ένταξης στον ποδηλατικό οδηγό) με 

πανεπιστημιακή εγκυρότητα, που αναμένεται να έχει υψηλή ζήτηση από τις τουριστικές 

επιχειρήσεις και που θα προσφέρει καινούριες θέσεις εργασίας, γ) θα ενισχυθεί ο 

ποδηλατικός τουρισμός που έχει προοπτικές στη χώρα μας λόγω του ευνοϊκού κλίματος 

και της ελκυστικότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος δ) πολλές 

τουριστικές επιχειρήσεις που αιτούνται να πιστοποιηθούν, θα αναβαθμίσουν τις 

υπηρεσίες τους και θα γίνουν ελκυστικότερες και ε) θα τονωθεί η εργασιακή απασχόληση 

στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην πιστοποίηση καθώς αναμένεται να ενταχθεί στο 

πελατολόγιό τους η ιδιαίτερης ομάδα των ποδηλατών που οργανώνει αποδράσεις όλο το 

χρόνο. Εκτός από τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις, το έργο αναμένεται να ενισχύσει τη 

χρήση του ποδηλάτου σε μετακινήσεις αναψυχής γενικότερα, μειώνοντας το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας μας, και να εισάγει μία εναλλακτική μορφή 

τουρισμού που συμβάλλει στην επικοινωνία επισκεπτών-κατοίκων και στην πολιτιστική 

αλληλεπίδραση που συχνά απουσιάζει από τις συμβατικές μορφές τουρισμού. Τέλος να 

σημειωθεί πως η παρουσία των ποδηλατών, Ελλήνων και ξένων, στις μικρές πόλεις και 

χωριά της Ελλάδας, θα αποτελέσει μακροπρόθεσμα ένα καλό παράδειγμα για τους 

κατοίκους να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μετακινήσεις στην καθημερινότητά τους. 

 


