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Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού σε τουριστικά, πολιτιστικά, αθλητικά και 

εκπαιδευτικά project



• Αποστολή του “D-HUB” είναι η εδραίωση των δύο νέων θεσμών που γεννήθηκαν μαζί με τα 
ολιστικά προγράμματα, δηλαδή του DMMO και του Cluster.

Παραδείγματα 

1. Εδραίωση της Αναπτυξιακής Ήπειρος Α.Ε. ως DMMO

- Μarketing, Στρατηγική, Υλοποίηση δράσεων, Fam trips , Crowdfunding “my Kassopi”, Συμμετοχή σε εκθέσεις Συνέργειες για την 
Προβολή της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», Μελέτη για στελέχωση DMMO, κ.α.

- Πιστοποίηση των πρώτων επιχειρήσεων του Cluster, Σεμινάρια , Διακρίβωση δια ζώσης και ψηφιακά, Συνδετικός κρίκος μεταξύ cluster και 
DMMO.

2. Η Χάρτα του δικτύου επιχειρήσεων (Cluster) της Πόλης Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

- Αστική Επιχειρηματικότητα», Σύμφωνο Ποιότητας του Cluster: Μια συμμαχία για τα όνειρα της πόλης, Η λειτουργία και τα όργανα 
διοίκησης του Cluster, Η συγκρότηση του Cluster, Πόλεις με θέα στο μέλλον

3. Συνεργασία με Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.

-Θεσμός Μεσολαβητή μεταξύ του τουριστικού επιχειρηματία και του τοπικού μικρού παραγωγού, Δράσεις κατάρτισης για την εκπλήρωση 
κριτηρίων συμμετοχής στο Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, 
στρατηγική προβολής των επιχειρήσεων, Σχεδιασμός Δι-ημερίδας Συνεργειών με workshops και B2B συναντήσεις. 



• Νομοσχέδιο για DMMO και Νέος Αναπτυξιακός οργανισμός.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Μελέτης Βιωσιμότητας του  Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα 
αφορούν την διοίκηση και προώθηση του τουρισμού της περιοχής. Ο ΑΟ θα λειτουργήσει ως Φορέας Διαχείρισης 
και Προώθησης του τουρισμού (DΜMO), σύμφωνα με τα όσα προβλέπει στο άρθρο 2 το σχετικό σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Τουρισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως, ο ΑΟ θα αναλάβει:

- τη δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής
- την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχή
- το σχεδιασμό ειδικών μορφών τουρισμού 

_______________________________________________________________________________
- τη δημιουργία και διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας
- την υποστήριξη συνεργασιών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής – αγροδιατροφής
- την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία clusters

Αποστολή του “D-HUB” είναι η εδραίωση των δύο νέων θεσμών που γεννήθηκαν μαζί με τα ολιστικά 
προγράμματα, δηλαδή του DMMO και του Cluster.



“D-HUB” , Βόρεια Εύβοια, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία μέσω :

Συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη στον Αναπτυξιακό Οργανισμό που θα λειτουργήσει ως Φορέας 
Διαχείρισης και Προώθησης του τουρισμού (DΜMO)



“D-HUB” , Βόρεια Εύβοια, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία μέσω :

Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις για την σύσταση και λειτουργία δικτύου – cluster- Αγροδιατροφής
- Διαδικασία σύστασης Cluster,  - Ψηφιακά εργαλεία συντονισμού δράσεων- Σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης
- Όλα τα στάδια μέχρι την τελική πιστοποίηση

Συνέργεια – συνεργασία με τοπικά Αγροκτήματα για την σύσταση και λειτουργία δικτύου Αγροκτημάτων

Ημέρες συνεργειών - Δράσεις Β2Β: Διοργάνωση στοχευμένων επαγγελματικών συναντήσεων ανάμεσα σε τοπικές 
επιχειρήσεις όλων των κλάδων και δραστηριοτήτων(παραγωγή μεταποίηση, τουρισμός, υπηρεσίες)  και σε επιχειρήσεις ή 
εμπόρους από την υπόλοιπη Εύβοια και Ελλάδα. 

Εβδομάδα και έκθεση προϊόντων Βόρειας Εύβοιας: Kαμπάνια προβολής, στήριξης, φιλοξενίας και διάθεσης των 
προϊόντων της Β. Εύβοιας, από μεγάλα Super Markets της χώρας καθώς και η πραγματοποίηση έκθεσης και διάθεσης 
προϊόντων στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο μετρό του Συντάγματος.

Διασύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τις Γιορτές του Δάσους

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση: Μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας από εξειδικευμένους φορείς για τον μετασχηματισμό 
και την ανοικοδόμηση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας

Διασύνδεση DMMO και Cluster με τα 3 Εκπαιδευτικά Κέντρα:    - Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας 
- Αγροτική Σχολή στην Ιστιαία
- ΙΕΚ Τουρισμού στην Αιδηψό




