
  

                                                                                                                                       

Π ΡΟΣΚΛ Η ΣΗ  

Ο Δήμος Καβάλας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο 

σεμινάριο-εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο επιμόρφωσης 

στον αειφορικό πολιτιστικό τουρισμό: στρατηγικές 

προώθησης και μέθοδοι καλής διαχείρισης» που θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 

17:00 στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας, Πλατεία 

Καπνεργάτη. 
 

Πληροφορίες: Τηλ.: 2510 211063, Email: limen1315@gmail.com 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Black Sea Basin 2007-2013 | LIMEN “Cultural Ports from Aegean to the Black Sea” 

ΛΙΜΗΝ  «Πολιτιστικά Λιμάνια από το Αιγαίο έως τη Μαύρη Θάλασσα» 
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Δικτύωση εμπλεκόμενων φορέων  
 

Εργαστήριο επιμόρφωσης στον αειφορικό πολιτιστικό τουρισμό: 

στρατηγικές προώθησης και μέθοδοι καλής διαχείρισης  
 

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014  

Δημοτική Καπναποθήκη, Πλατεία Καπνεργάτη, Καβάλα 

17:00 - 17:30 Εγγραφή συμμετεχόντων  

17:30 - 17:40 Χαιρετισμός Δημάρχου Καβάλας, Δ. Τσανάκα 

17:40 - 18:00  «Η συμβολή του ΕΚΒΜΜ στην ανάδειξη της αξίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και η σημασία του Έργου 

ΛΙΜΗΝ»,  

Φ. Καραγιάννη, Προϊσταμένη του Γραφείου Προώθησης Επιστημονικής 

Έρευνας Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 

(ΕΚΒΜΜ) 

18:00 -18:15  «Τα πολιτιστικά στοιχεία μιας περιοχής ως πόροι τοπικής ανάπτυξης», 

Μ. Λυχούνας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

18:15 - 18:30 «Σχεδιασμός και προώθηση τουριστικών πακέτων πολιτιστικού 

τουρισμού» , 

Α. Δερμετζόπουλος Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Τουριστικών 

Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & 

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Θεσσαλονίκης 

18:30 - 18:45  Διάλειμμα 

18:45 - 19:45 Εργαστήρια σε δύο ομάδες με θέμα: «Σχεδιασμός και προώθηση 

τουριστικών πακέτων πολιτιστικού τουρισμού» 

Συντονιστές : Ε. Μαρουλάς Γενικός Διευθυντής «Δημωφέλεια» &  

Λ. Σαρηγιαννίδης Οικονομολόγος 

19:45 - 20:15 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων – Συζήτηση 

20:15 - 20:30 Συμπεράσματα  
 

Τ.: 2513 500189, 2510 211063  e-mail: limen1315@gmail.com 

http://www.limenproject.net  |  http://www.kavala.gov.gr/web/guest/limen   
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Σεμινάριο-εργαστήριο με τίτλο: 

«Εργαστήριο επιμόρφωσης στον αειφορικό πολιτιστικό τουρισμό: στρατηγικές 
προώθησης και μέθοδοι καλής διαχείρισης» 

 

Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2014, Ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 17:00  

Δημοτική Καπναποθήκη,  Καβάλα 

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο αυτό; 

Τα στελέχη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επιχειρηματίες στο χώρο του 

τουρισμού δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές δράσεις 

σχετικές με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, που να συνδέονται μάλιστα με 

την αειφόρο ανάπτυξη της δικής τους περιοχής. Υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην 

ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτιστική κληρονομιά στην αειφόρο 

τουριστική ανάπτυξη μίας περιοχής, να συμβάλλει στην αστική αναγέννησή της και να 

προσφέρει οφέλη στους πολίτες και την τοπική οικονομία.  

Ο τουρισμός προβάλλεται συχνά ως λύση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς σημαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και 

κοινωνικό κόστος. Ωστόσο, και ειδικά στη χώρα μας, οι επαγγελματίες του τουρισμού δεν 

έχουν πρόσβαση στη γνώση του πώς η κληρονομιά και ο πολιτισμός μπορούν να 

συνεισφέρουν στην επέκταση του τουριστικού προϊόντος. 

Ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο LIMEN – “CULTURAL PORTS FROM 

AEGEAN TO THE BLACK SEA”, το οποίο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στα πλαίσια του 

Προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»: ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013. Το "Λιμήν" είναι ένα Έργο που συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και συντονίζεται από τον Επικεφαλή Εταίρο 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Ε.Κ.Β.Μ.Μ. Το έργο 

συνιστά επίσης και μια εφαρμοσμένη συνέχεια από το Έργο "ΟΛΚΑΣ: Από το Αιγαίο στη 

Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά Λιμάνια  και Θαλάσσιες Διαδρομές της Ανατολής " 

Το έργο LIMEN στοχεύει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, εστιάζοντας στη δικτύωση, την ανάδειξη και την προβολή 

των μεσαιωνικών λιμανιών που υπάρχουν σε σημαντικές ιστορικές πόλεις της Μαύρης 

Θάλασσας. Με πρότυπο τον επιτυχημένο θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός αντίστοιχου νέου μεγάλου 

πολιτιστικού θεσμού, το «Πολιτιστικό Λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας». Με άξονα το νέο 

αυτό θεσμό, θα δημιουργηθεί μία μόνιμη συνεργασία μεταξύ πόλεων-λιμανιών στην 

ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και θα παραχθεί δικτύωση και τεχνογνωσία για 

την αξιοποίηση των πολιτισμικών αυτών στοιχείων προς όφελος των πόλεων, των 

τοπικών κοινωνιών, των πολιτιστικών φορέων και οργανισμών και των τοπικών 

επιχειρήσεων.  



  

 

 

Σκοπός λοιπόν του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι όσοι και όσες 

συμμετάσχουν να αποκτήσουν γνώσεις και να μάθουν καλές πρακτικές σε θέματα 

οργάνωσης και διαχείρισης δράσεων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης στους 

τρόπους οργάνωσης δράσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα του 

πολιτιστικού τουρισμού με απώτερο σκοπό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

προώθηση και τη στήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

Μετά το τέλος του εργαστηρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Μπορώ να συμμετέχω; 

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται στους εξής: 

 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στη διοργάνωση δράσεων 
πολιτιστικού τουρισμού και στη χάραξη πολιτικών για τον πολιτιστικό τουρισμό  

 στελέχη οργανισμών διαχείρισης λιμένων 

 στελέχη οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην προστασία και την 
ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς  

 επαγγελματίες και επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα 

 μέλη εθελοντικών μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων που ασχολούνται με το 
αντικείμενο του πολιτιστικού τουρισμού   

 σπουδαστές και φοιτητές που σπουδάζουν σε συναφή αντικείμενα και έχουν 
ενδιαφέρον στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού 

 

Ποια είναι τα οφέλη που θα κερδίσω; 

Όσοι και όσες συμμετέχουν στο σεμινάριο θα ωφεληθούν με τους εξής τρόπους: 

 Θα διευρύνουν τις γνώσεις τους και θα εμβαθύνουν στην κατανόηση των θεμάτων 

που αφορούν στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού 

τουρισμού ως παράγοντα τοπικής αειφόρου ανάπτυξης μίας περιοχής. 

 Θα γνωρίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά τους από 

την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού και 

θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν εξειδικευμένα θέματα για το πώς μπορεί ο 

πολιτισμός να συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον 

τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. 

 Θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πολιτιστική φυσιογνωμία και το 

πολιτιστικό απόθεμα των πόλεων-λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας. 

 Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτοι τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμού που 

αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στην πολιτιστική 

ανάδειξη και την τουριστική προβολή των πόλεων-λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας. 


