
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση της κα-
τάρτισης δύο σχεδίων διαχείρισης προορισμού (Destination 
Management Plans) για την Ρόδο και την Σαντορίνη, καθώς και 
ενός οδηγού προετοιμασίας (Guide to Destination Management 
Planning) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων σε άλλους 
προορισμούς της χώρας.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι βασικές κατευθύνσεις 
και συστάσεις του οδηγού προετοιμασίας, εμπλουτισμένες με 
πρακτικά παραδείγματα από την πρόσφατη εμπειρία σε Ρόδο 
και Σαντορίνη. 

Έτσι θα καταστεί εφικτός ο διάλογος με τους τοπικούς φορείς 
επί θεμάτων όπως:

 — Η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει ένα σχέδιο 
διαχείρισης τόσο σε έναν εδραιωμένο όσο και σε έναν 
αναπτυσσόμενο προορισμό 

 —  Tα θέματα στα οποία υπεισέρχεται ένα σχέδιο διαχείρισης 
προορισμού και η σύνδεση αυτών με διαφορετικά κοινά 
ενδιαφέροντος (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, τοπική αυ-
τοδιοίκηση, συλλογικούς φορείς, λοιπές επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από τις εξελίξεις στον τουριστικό τομέα, 
κάτοικοι και επισκέπτες)

 —  Οι συνθήκες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευ-

χθεί η εκπόνηση ενός άρτιου σχεδίου διαχείρισης και η 

υλοποίηση του σε βάθος χρόνου. 

 —  H σύνδεση όλων των παραπάνω με την υφιστάμενη 

κατάσταση στους προορισμούς του Ιονίου και τις ευκαι-

ρίες που ενδεχομένως θα συνιστούσε η εκπόνηση ενός 

αντίστοιχου σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή. 

Η συνάντηση θα διαρκέσει 3 ώρες, και θα περιλαμβάνει ενό-
τητες παρουσιάσεων και ανταλλαγή απόψεων στα Αγγλικά 
και τα Ελληνικά. 

Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχει η κοινοπραξία συμβούλων 
από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΤΕΑΜ Tourism Consulting και Yellow 
Railroad) και την Ελλάδα (Toposophy) που υλοποίησαν το πρό-
γραμμα, με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου 
και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, καθώς και με τη συμβολή 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προσδοκούμε στη 
συμμετοχή σας.

Στο πλαίσιο ενός επίκαιρου διαλόγου για τη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σας προσκαλεί στην εκδήλωση που 
διοργανώνει με θέμα: 
Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Προορισμών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΣΥΝ ΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ   13 / 01 / 2020

09.30 – 10.00 Προσέλευση – εγγραφή

10.00 – 10.10 Έναρξη 
Κράτσα Ρόδη — Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Αλεξάκης Αλέξανδρος — Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & 
Ανταγωνιστικότητας

10.10 – 10.15 Συνοπτική παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος 
και των στόχων της συνάντησης

10.15 – 10.25 Ρόλος και δομή ενός σχεδίου διαχείρισης προορισμού

10.25 – 10.45 Βασικά ζητήματα σε σχέση με την εκπόνηση 
ενός σχεδίου διαχείρισης προορισμού

10.45 – 11.20 Πλάνο εργασιών για την εκπόνηση ενός σχεδίου 
διαχείρισης προορισμού

11.20 – 11.30 Θέματα προς συζήτηση

11.30 – 11.45 Διάλειμμα

11.45 – 12.30 Ανοιχτή και διαδραστική συζήτηση για τα κύρια ζητήματα 
της διαχείρισης προορισμού στα νησιά του Ιονίου

12.30 – 12.50 Προσδιορισμός βασικών παραμέτρων και θεματολογίας 
για τη διαχείριση του προορισμού στα νησιά του Ιονίου

12.50 – 13.00 Σύνοψη συμπερασμάτων και κλείσιμο της συνάντησης


