
Δεμήηνεξ Παπαγεςνγίμο:

• Project manager of outdoor activities

• Rafting Instructor - International  
Rafting Federation.

• Professor of Classical Music in musical 
school.



H TREKKING HELLAS Ιδνύζεθε ημ 1986.
είκαη 33 πνόκηα ζημ πώνμ. Η πνώηε εηαηνία οπαίζνηςκ 

δναζηενημηήηςκ ζηεκ Γιιάδα.

Ανηζμεί 16 γναθεία – βάζεηξ  ζ όιε ηεκ Γιιάδα. 

Σήμενα ε εηαηνία , με δηεζκή πιέμκ ακαγκώνηζε , πνμζθένεη:

Υρειή πμηόηεηα οπενεζηώκ

Μεγάιε πμηθηιία δναζηενημηήηςκ  

Ακηαγςκηζηηθά μιμθιενςμέκα παθέηα εθδνμμώκ.

Η Γηαηνία.



Σ.Γ.Τ.Γ.Υ.Δ.  

Σύνδεζμος Ελληνικών Τοσριζηικών Επιτειρήζεων 

Υπαίθριων Δραζηηριοηήηων



Στοχεφει να περιλάβει όλεσ τισ επιχειριςεισ, με 
δραςτθριότθτεσ ςτθν Φφςθ, πεηοπορίεσ, ιππαςία, 
Rafting, καγιάκ, πάρκα , καταδφςεισ κοκ.
Ιδρφκθκε το 2012.

Μζλοσ Ευρωπαϊκισ Ομοςπονδίασ Επιχειριςεων Υ.Δ.
Βαςικοί τομείσ δράςθσ.
1. Παρζμβαςθ προσ κρατικζσ υπθρεςίεσ για 
ανάπτυξθ του τουριςμοφ Υπ. δραςτθριοτιτων και θ 
προάςπιςθ των ςυμφερόντων των μελών του.
2. Δθμιουργία, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, πλαίςιο 
εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ των ςυνοδών.
3. Δθμιουργία, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
πιςτοποιθμζνου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και 
αντιμετώπιςθσ κινδφνων για όλεσ τισ υπαίκριεσ 
δραςτθριότθτζσ.



Τμονηζμόξ –Ακάπηολε θαη Δναζηενηόηεηεξ ζηε θύζε. 



Γονώπε – Γιιάδα -Ήπεηνμξ - Τδμομένθα



Rafting Άναπζμξ θαη Καιαννύηηθμξ 

50 km δηαδνμμέξ !!!! 

Τη είκαη :
Καηάβαζε Πμηαμμύ με θμοζθςηέξ Βάνθεξ. Σε θάζε βάνθα επηβαίκμοκ 4 έςξ 8 

άημμα με ηε ζοκμδεία έμπεηνμο μδεγμύ.

Γηα όιεξ ηηξ  ειηθίεξ .



Rafting  



Rafting  



Rafting  



Kayak 
Αημμηθό ζθάθμξ γηα θαηαβάζεηξ 
πμηαμώκ. Σοκήζςξ θάκμομε ζοκμδεία 
ζε έμπεηνμοξ θαγηάθενξ ζηα πμηάμηα 
ηεξ Ηπείνμο.

Activities in Epirus and  Ionian sea . 



Kayak  



Kayak  



Kayak  



Canyoning 



Canyoning 



Kano  

Activities in Epirus and  Ionian sea . 

Γίκεηαη ζε ήνεμα κενά. Σε ιίμκεξ ή δέιηα 
πμηαμώκ ή ζηε ζάιαζζα, με μμκμζέζηα ή  
δηζέζηα ή ηνηζέζηα ζθάθε.. 



Kano – Pournari Lake  



Kano - Ziros Lake  



Kano, Delta of Arahthos Amvrakikos



Kano - Amvrakikos Gulf



Sea Kayak - Ionian sea 



Sea Kayak - Ionian sea 



Sea Kayak - Ionian sea 



Sea Kayak - Ionian sea 



Mountain Bike  

Τη είκαη : Δηαδνμμέξ  με  πμδήιαηα  βμοκμύ  
μέζα  από δαζηθμύξ  δνόμμοξ θαη μμκμπάηηα.
Με ημ MTB ελενεοκμύμε μμκμπάηηα θαη  
παναδμζηαθά πςνηά ηεξ Ηπείνμο.

Πανέπμομε : Πμδήιαηα βμοκμύ, θνάκε, 
αοημθίκεημ ζοκμδείαξ, έμπεηνμοξ ζοκμδμύξ, 
θανμαθείμ πνώηςκ βμεζεηώκ.
Δηαδνμμέξ: Οη δηαδνμμέξ  είκαη  πμιιέξ. 1 
ώνα έςξ 8 ώνεξ. Υπάνπεη ε δοκαηόηεηα 
μνγάκςζεξ πμιοήμενςκ δηαζπίζεςκ. Οη 
δηαδνμμέξ  είκαη  ζπεδηαζμέκεξ  ώζηε  κα  μαξ  
δίκμοκ  ηεκ  δοκαηόηεηα  κα  ζαομάδμομε  
πέηνηκα  γεθύνηα,  κενόμοιμοξ ,  θαηαννάθηεξ,  
μμκαζηήνηα  θαη άιια  ηζημνηθά  θαη  θοζηθά  
μκεμεία  ηεξ  πενημπήξ.



Mountain Bike 



Mountain Bike 



Mountain Bike 



Trekking – Hiking – Mountaineering high altitude

Tη είκαη : Πενπάηεμα  ζε  
μμκμπάηηα, δαζηθμύξ δνόμμοξ,  
πιαγηέξ βμοκώκ, θαη θμνθέξ με 
ορόμεηνμ πάκς από 2.000m.

Πανέπμομε: Έμπεηνμοξ ζοκμδμύξ 
με γκώζε ηεξ δηαδνμμήξ θαη 
γκώζεηξ πνώηςκ βμεζεηώκ. 



Trekking - Hiking



Trekking - Hiking



Trekking - Hiking



Mountaineering, high altitude

Kakarditsa  mountain 
2.429m



Tzoumerka mountain 2.393m 

Mountaineering, high altitude



Climbing and Rapel - Abseiling



Τμλμβμιία θαη Flying fox



Μειηζζμθμμία

Ιδιαίηερα ενδιαθέροσζα είναι η βιωμαηική 

δραζηηριόηηηα ηης μελιζζοκομίας.

Κερήθρες, βαζίλιζζες, μέλι, βαζιλικό ποληό,  

γύρη   πρόπολη..

Κάπνισμα μελισσοσμήνοσς

κερήθρα με μέλισσες

Βηςμαηηθά πνμγνάμμαηα. Agro tourism.



Παναδμζηαθμί ηνόπμη ρανέμαημξ.
Πεδόβμιμ - Cast net

Γίκαη έκαξ απ ημοξ πημ Ανπαίμοξ ηνόπμοξ 
ρανέμαημξ. Πανάιιεια ζα γκςνίζμομε ηα είδε 
ρανηώκ ημο πμηαμμύ.

Χνεηάδεηαη 120.000 θόμπμοξ γηα κα 
θαηαζθεοαζηεί 

Experiential learning activities. Agro tourism.



Η ΗΠΕΙΡΟ θνύβεη έκα πναγμαηηθό θοζηθό 
πανάδεηζμ.

Σόπμξ μμκαδηθόξ ...

Πακέμμνθα ημπία, θαηαπνάζηκε θύζε, 
πνοζαθέκηεξ αμμμοδηέξ, πεκηαθάζανα κενά, 
πημκηζμέκεξ πιαγηέξ , πμηάμηα , ιίμκεξ… 

Φαμμγειαζηά πνόζςπα, παναδμζηαθά πςνηά 
θαη θηιόλεκμοξ ακζνώπμοξ. 

Ιδακηθόξ πνμμνηζμόξ γηα δοκαηέξ 
ζογθηκήζεηξ….



Πόηε θενδίδεηαη ημ 
ζημίπεμα?



Όηακ μ επηζθέπηεξ ένζεη 
‘’λέκμξ’’                      

αιιά θύγεη ‘’κηόπημξ’’ ! ! !

αξ εοπανηζηώ 


