
                                                                                                                                                                 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

 Λεωνίδιο,  16/02/2016 

                        

«Ενημερωτική Εκδήλωση για τις Επιχειρήσεις Τουρισμού στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας» 

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα και την 

Ένωση Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κυνουρίας – Αρκαδίας 

διοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση για τις Επιχειρήσεις Τουρισμού, στο πλαίσιο 

σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική 

Πελοπόννησο”, την Τετάρτη 17/02/2016 και ώρα 17.00, στη «Φάμπρικα Πολιτισμού 

Λεωνιδίου». 

Η εκδήλωση έχει θέμα «Διαδικασίες Πιστοποίησης των Τουριστικών Καταλυμάτων στο 

Δήμο Νότιας Κυνουρίας», σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και Τροποποιήσεις αυτών 

με αριθ. 216/08-01-2015 και αριθ. 21185/22-10-2014 αντίστοιχα. 

Θα γίνει η παρουσίαση της νέας νομοθεσίας, σχετικά με:  

 τον καθορισμό τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων 

κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.(ΦΕΚ: 216/ 

08-01-2015) 

 την κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμό τεχνικών λειτουργικών 

προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων 

(ΕΕΔΔ).(ΦΕΚ21185/22-10-2014) 

 την επιθεώρηση για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες Αστέρων και 

Κλειδιών, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών με αριθ. 

216/08-01-2015 και αριθ. 21185/22-10-2014, αντίστοιχα. 

 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Νικόλαος Σαρούκος, Προϊστάμενος της Περιφερειακής 

Υπηρεσίας Τουρισμού - ΠΥΤ Τρίπολης με θέμα: «Δυνατότητες Ενίσχυσης και 

Αναβάθμισης της Τουριστικής Ταυτότητας της Νότιας Κυνουρίας, μέσω των Νέων 

Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών Τουριστικών Καταλυμάτων» 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου 2014-2020, όπου οι 

ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τις δράσεις χρηματοδότησης 

βελτιώσεων και εκσυγχρονισμών των τουριστικών καταλυμάτων. 

 

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY - LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης 

αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για 

την περίοδο 2014 - 2020. 

Πληροφορίες: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε  

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, τηλ. 2757360203, Fax 2757360108  

Ιστοσελίδα:  www.notiakynouria.gov.gr 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ 22300 τηλ. 2757022807, Fax 2757023230 

Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr email: info@parnonas.gr 

http://www.notiakynouria.gov.gr/
http://www.parnonas.gr/
mailto:info@parnonas.gr

