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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου η ενημερωτική εκδήλωση της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης HOMO TOURISTICUS, στην οποία συμμετέχουν η Ένωση 
Ξενοδόχων Αχαΐας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ και η εταιρεία συμβούλων 
ALTIUS. Το έργο της Α.Σ. αφορά στη δημιουργία στελεχών στον ξενοδοχειακό και τουριστικό 
κλάδο, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του τουριστικού προϊόντος της Αχαΐας και στις 
απαιτήσεις της ζήτησης, όπως αυτές ορίζονται από τα δεδομένα της εποχής. Στόχος του είναι 
η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε 75 άτομα που θα αποτελέσουν την 
ομάδα στόχο – ωφελούμενους του έργου και η απορρόφησή τους για απασχόληση από 
τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού Αχαΐας.  
 
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι (περίπου 230 άνεργοι που επιθυμούν 
να ενταχθούν στις δράσεις του έργου, ξενοδόχοι και επιχειρηματίες της περιοχής) κ.λπ. 
ενημερώθηκαν από τον κ. Δημήτρη Διαμαντόπουλο (Πρόεδρο ΕΞΑ) για το σκοπό, τα βασικά 
στοιχεία και τις δράσεις του έργου. Στη συνέχεια ο κ. Άγγελος Αλεξόπουλος – Διευθυντής 
Κατάρτισης του ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ ανέλυσε την υλοποίηση της κατάρτισης των 75 ωφελούμενων 
που τελικά θα επιλεγούν, ενώ ο κ. Δημήτρης Οικονόμου – Γενικός Διευθυντής της ALTIUS, 
ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο θα παρασχεθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης 
προς τους 75 ωφελούμενους αλλά και προς τις επιχειρήσεις που τελικά θα τους 
απορροφήσουν. Επίσης, ο κ. Θανάσης Κούστας, Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου, σε 
χαιρετισμό του ανέφερε στοιχεία για την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής, 
σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή περίπου 6.500 επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου 
απασχολούν 30.000 άτομα σε διάφορες θέσεις. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος 
Παπαλέξης, ο οποίος είναι και Διαχειριστής του Έργου. 
 
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης τέθηκαν προϋποθέσεις δικτύωσης των μελών της Α.Σ. 
μεταξύ τους και με τοπικούς φορείς, έτσι ώστε να επιτευχθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας.   
 
Οι δράσεις της κατάρτισης και της συμβουλευτικής αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα (τον 
Φεβρουάριο), ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η τελική επιλογή των 75 ατόμων που 
τελικά θα αποτελέσουν τους ωφελούμενους του έργου.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
Γραφείο Τύπου της Α.Σ. HOMO TOURISTICUS (Επιμελητήριο Αχαΐας, κ. Πανωραία 
Νικολοπούλου τηλ. 2610 277 779 (11) Mail panoreanik@hotmail.com ) 
 
 
 
 
 
 


