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Ρόδος, Τετάρτη 24.11.2021   

 

1. Η επόμενη μέρα της Πολιτικής Συνοχής - Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου 
 

➢ Τι αφορά 

Ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το 2021 σηματοδοτεί επίσης τα τριάντα πέντε χρόνια από την ανάπτυξη των Διαρθρωτικών 
Ταμείων. Η συμμετοχή της χώρας μας, αλλά και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αποτέλεσε αιτία 
για την ανάπτυξη της Πολιτικής συνοχής προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση της ενσωμάτωσης χωρών με σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση. Η Πολιτική Συνοχής 
σύντομα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον καθοριστικές ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
πραγματοποίηση του οράματος για τη δημιουργία ενός κοινού γεωγραφικού χώρου ευημερίας και 
προόδου για το σύνολο των πολιτών των ευρωπαϊκών περιφερειών. Σε ό,τι μας αφορά, περιττεύει 
να επισημάνουμε τα απολύτως θετικά αποτελέσματα της Πολιτικής Συνοχής στην ανάπτυξη της 
οικονομίας και τη σύγκλιση των περιφερειών μας με τις ευρωπαϊκές. 

Η Πολιτική Συνοχής βρίσκεται σήμερα μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν την 
πορεία των ευρωπαϊκών περιφερειών στα επόμενα χρόνια. Η πρόσφατη περιπέτεια της πανδημίας 
ενίσχυσε τις τάσεις που είχαν διαφανεί στην προηγούμενη οικονομική κρίση αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών σύγκλισης των περιφερειών της Ευρώπης, κυρίως σε ό,τι 
έχει να κάνει με την παρατηρούμενη όξυνση των περιφερειακών και ενδο-περιφερειακών 
ανισοτήτων. Ειδικότερα, αν και υπολογίζεται ότι η απόσταση ανάμεσα στο 10% των πλουσιότερων 
και το 10% των φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης μειώνεται κατά 3,5%, συνέπεια της 
εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, ορισμένες περιφέρειες (κύρια της 
νότιας και της βορειοδυτικής Ευρώπης) καταγράφουν σημαντική υποχώρηση στο δείκτη 
σύγκλισης, ανάμεσά τους και η χώρα μας. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αφετηριακή επισήμανση της 
πρόσφατης συνάντησης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή των αρμόδιων 
υπουργών για την Πολιτική Συνοχής (18/11/2021), που πραγματεύτηκε τις κατάλληλες πολιτικές 
και εργαλεία για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων στη μείωση των 
αναπτυξιακών διαφορών και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των τοπικών περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επ’ αυτού είναι χρήσιμο να διατυπωθούν τρεις παρατηρήσεις: 

Πρώτον, η απάντηση της ΕΕ στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία υπήρξε έγκαιρη, 
αποφασιστική και αναλογική. Έθεσε στη διάθεσή των κρατών-μελών γενναίες χρηματοδοτήσεις 
(NextGenerationEU) που, σε συνδυασμό με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, 
μπορούν να ενισχύσουν τις δημόσιες επενδύσεις για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών 
αλλά και την ανθεκτικότητά τους. Κι εδώ η Ελλάδα ωφελήθηκε σημαντικά καθώς οι 
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χρηματοδοτήσεις του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 (συνδυαστικά επιχορηγήσεις και δάνεια) ξεπερνούν το 
18% του ΑΕΠ του 2020. 

Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε πως, οι (ορθές) προτεραιότητες που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας για τον «πράσινο» και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, δεν 
ενισχύουν κατά τρόπο αυτόματο και συμμετρικό το σύνολο των περιφερειών, κύρια για δύο λόγους, 
α) η τοπική διάσταση της αναπτυξιακής διαδικασίας (local-based approach) απουσιάζει από τη 
στόχευση του RRF και β) δεν έχουν όλες οι περιφέρειες τις ίδιες δυνατότητες αξιοποίησης αυτών 
των πρόσθετων χρηματοδοτήσεων. Είναι, λοιπόν, πιθανό να παρατηρηθεί το παράδοξο 
φαινόμενο, η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αλλά και σε ένα 
βαθμό της Πολιτικής Συνοχής καθώς μοιράζεται τις προτεραιότητες αυτές) να οδηγήσει σε 
διεύρυνση της απόστασης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης από τις 
περισσότερο αναπτυγμένες. 

Η βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των περιφερειακών αρχών και της διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων μέσω της ενδυνάμωσής τους (capacity building) και η βελτίωση του πλαισίου 
δημοσίων συμβάσεων (όπου η χώρα μας υστερεί σημαντικά) στο επίπεδο της εφαρμογής αλλά και 
της ενίσχυσης των τοπικών στρατηγικών (place-based policies) στο επίπεδο του σχεδιασμού θα 
ελαχιστοποιήσουν τα περιθώρια αναπτυξιακής απόκλισης. 

 

Δεύτερον, ο αποτελεσματικός συνδυασμός των ολοένα και περισσότερων, διαφορετικών 
χρηματοδοτικών εργαλείων και Ταμείων είναι κρίσιμος για την επίτευξη των στόχων Συνοχής: 

✓ ο αναπόφευκτος διαφορετικός χρονισμός των Ταμείων (με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας να πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα) δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
πολιτική υποβάθμιση των προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής, αδειάζοντας τη δεξαμενή 
των «ώριμων» και «καλών» έργων των κρατών και 

✓ είναι σημαντικό να οριοθετηθούν πολιτικά οι στοχεύσεις των διαφορετικών μηχανισμών 
χρηματοδότησης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αν και ακόμη στα πρώτα του 
βήματα) είναι κρίσιμο να εξελιχθεί σε έναν μόνιμο μηχανισμό ενίσχυσης των δημοσίων 
επενδύσεων για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που προκαλείται από εξωγενείς 
παράγοντες. Η Πολιτική Συνοχής πρέπει να στοχεύσει περισσότερο στον μετασχηματισμό 
των περιφερειακών/τοπικών οικονομιών. Δίπλα τους ως αναγκαίο συμπλήρωμα, ένας 
κεντρικός μηχανισμός μεταβιβαστικών πληρωμών στις περιπτώσεις ασύμμετρων 
οικονομικών σοκ («δημοσιονομική Ευρώπη»). Εν τη απουσία του τελευταίου, αυτό το ρόλο 
καλούνται να διαδραματίσουν οι άλλοι μηχανισμοί, κάτι που εγκυμονεί την ελλιπή επίτευξη 
των στόχων τους, ειδικά στην περίπτωση της Πολιτικής Συνοχής. 
 

Τρίτον, οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις πρέπει να διοχετευτούν στις ευρωπαϊκές οικονομίες στο 
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η ελλιπής χρηματοδότηση μιας οικονομίας επί μακρόν, 
αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης μιας μονιμότερης αναπτυξιακής υστέρησης. Είναι 
χαρακτηριστικό και ανησυχητικό ότι σήμερα, οκτώ χρόνια έπειτα από την έναρξη της τυπικής 
εφαρμογής των Προγραμμάτων της Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, ο μέσος όρος 
απορρόφησής τους μόλις που υπερβαίνει το 60% (η Ελλάδα βρίσκεται στο 74%). Το γεγονός αυτό 
είναι δηλωτικό της ανάγκης μιας κριτικής επισκόπησης όλων των ακολουθούμενων διαδικασιών 
διαχείρισης, υλοποίησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
Το eurospeak, δηλαδή η τεχνική γλώσσα της Επιτροπής, αν μη τι άλλο αποκαλύπτει τους 
περιορισμούς και τα όρια της κοινοτικής γραφειοκρατίας. Θεματικές συγκεντρώσεις, επενδυτικές 
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες, παλαιές και νέες «αγκυλώσεις», καθιστούν τη διαχείριση αλλά 
και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων μια άσκηση για δυνατούς λύτες, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα 
την προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής περιοχής. Δυστυχώς, το νέο κανονιστικό πλαίσιο 
για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 δεν διαφέρει ουσιαστικά από το αντίστοιχο πλαίσιο της 
τρέχουσας περιόδου. Περισσότερη ευελιξία και απλούστευση των διαδικασιών θα επιτρέψουν 
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στους πόρους να φτάνουν έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο εκεί που είναι περισσότερο 
αναγκαίοι. Τα άμεσα αποτελέσματα που επέφερε η ευελιξία του προσωρινού πλαισίου των 
Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δείχνουν την κατεύθυνση 
που πρέπει να ακολουθήσουμε.                    

Στο πρόσφατο Συμβούλιο, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, επέμεινε 
στην (περισσότερο πολιτική παρότρυνση παρά θεσμικά κατοχυρωμένη) αρχή της μη πρόκλησης 
βλάβης στη συνοχή (do no harm to cohesion). Η λειτουργική ενσωμάτωση αυτής της αρχής σε όλες 
τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα λήψης απόφασης θα επιτρέψει στην Πολιτική 
Συνοχής να επιτελέσει τον κύριο στόχο της, αυτόν της σύγκλισης των περιφερειών της Ευρώπης. 

 
➢ Πληροφορίες  

ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ  

 

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο 
πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης 
ανέργων στους τομείς δραστηριότητας της γαλάζιας οικονομίας» 
 

➢ Τι αφορά 
 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών 
Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 
4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την 
υλοποίηση της πράξης: «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης 
ανέργων στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας». 

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συμβουλευτικής, 
κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων, μέσω της απόκτησης ή και αναβάθμισης γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε ειδικότητες/δεξιότητες που αφορούν στη Γαλάζια Οικονομία, έναν ανταγωνιστικό 
κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με υψηλή δυναμική ανάπτυξης και αυξητικές τάσεις ζήτησης σε 
επαγγέλματα και ποιοτικές θέσεις εργασίας. 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 3.000 άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 
29ο έτος και να διανύουν το 30ο), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. 

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει: 

✓ Υποστηρικτικές ενέργειες 
✓ Υπηρεσίες κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης. 

 

➢ Δικαιούχοι 
 
✓ ΝΠΔΔ ή ενώσεις ΝΠΔΔ ή τα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από φορείς Κεντρικής ή Γενικής 

Κυβέρνησης ή ενώσεις ΝΠΙΔ ή εκπροσωπήσεις (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) Επιμελητηρίων 
✓ Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι που υπογράφουν Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας και τα Επιστημονικά Ινστιτούτα αυτών (ένας θεσμικός κοινωνικός εταίρος και 
οι οργανώσεις αυτού, μπορεί να συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση φορέων) 

✓ Οι αντιπροσωπευτικότερες του κλάδου ή του επαγγέλματος Δευτεροβάθμιας 
Οργανώσεις (εργαζομένων/εργοδοτών) που έχουν την ικανότητα, σύμφωνα με τα 

http://www.ando.gr/
https://www.ggde-espa.gov.gr/2021/11/23/powergame-gr_23-11-21/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 4 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1876/1990, να διαπραγματεύονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και  

✓ που έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον κλάδο της Γαλάζιας 
Οικονομίας 
 

➢ Προϋπολογισμός 
 
11.980.350 € 

 
➢ Περίοδος - Διαδικασία υποβολής 

 
✓ από 24/11/2021 έως 8/12/2021 (ώρα 17:00) 

✓ Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των υποψηφίων Συμπραττόντων φορέων υποβάλλονται 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ στο πρωτόκολλο της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ, Κοραή 

4, Αθήνα 105 64, 3ος όροφος. 

 

➢ Όροι και προϋποθέσεις 

Οι υποψήφιοι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια: 

✓ Να είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 
✓ Να είναι εθνικής εμβέλειας (στην κάθε ένωσης φορέων που υποβάλει πρόταση, θα πρέπει 

τουλάχιστον ο Συντονιστής Φορέας της ένωσης να είναι εθνικής εμβέλειας). 
✓ Να διαθέτουν ως καταστατική πρόβλεψη την προώθηση της εκπαίδευσης, 

κατάρτισης επιμόρφωσης και τη διάδοση των τεχνικών και εφαρμογών που απαιτούνται 
για τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή εκ του νόμου αρμοδιότητα για την 
υλοποίηση έργων κατάρτισης σε ομάδα στόχου ή στον κλάδο τους (όλοι οι φορείς της 
ένωσης θα πρέπει να έχουν την προαναφερθείσα καταστατική πρόβλεψη). 

✓ Να είναι ουσιαστική η συμμετοχή τους (όλοι οι φορείς της ένωσης θα πρέπει να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή) για την υλοποίηση της πράξης και να εξυπηρετούν την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των στόχων της πράξης και του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποσκοπώντας λόγω και του αντιπροσωπευτικού τους 
χαρακτήρα, σε συνάφεια με τους ad hoc κλάδους, ήτοι τη γαλάζια οικονομία, ή την ομάδα-
στόχο στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά εργασίας, 
διαθέτοντας και τεκμηριώνοντας ταυτόχρονα τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα 
υλοποίησης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της περιόδου 2014-
2020 και του οδηγού για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας των Δικαιούχων. 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 
 
Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)  
 

 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=5463
https://www.apko.gov.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.apko.gov.gr/el/Pages/Default.aspx


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 5 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
3. Πρόσκληση συμμετοχής στο EUSAIR Stakeholder Conference 2021 Πυλώνα 4: 

Βιώσιμος Τουρισμός 
 

➢ Τι αφορά 
 
Η διάσκεψη των ενδιαφερόμενων μερών της EUSAIR (EUSAIR Stakeholders Conference) θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και διοργανώνεται υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού της Κροατίας. 

Η διάσκεψη αποτελεί μια νέα εκδήλωση της θεματικής ομάδας καθοδήγησης του Πυλώνα IV της 

EUSAIR, που στηρίζει το μέλλον του τουρισμού, του πολιτισμού και των κοινών προσπαθειών για 

την ανάπτυξη αυτών των τομέων με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο. 

Στόχος της διάσκεψης είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ενθάρρυνση της καλύτερης 

προβολής των προτεραιοτήτων και των στόχων της EUSAIR, μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών της στρατηγικής εν γένει, και ιδίως στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και πολιτισμού. 

Επιπλέον, η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων μερών στη στρατηγική και στην πολύτιμη συνεισφορά τους για την ενίσχυση των 

εταιρικών σχέσεων για μελλοντικά έργα. 

Η έναρξη της διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί από την κ. Nikolina Brnjac, Υπουργό Τουρισμού 

και Αθλητισμού της Κροατίας και από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Slawomir 

Tokarski, Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Μακροπεριφερειών, Interreg και 

Υλοποίησης Προγράμματος I. Η ατζέντα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τρεις βασικές θεματικές 

ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα θα ασχοληθεί με το ζήτημα της βιώσιμης διαχείρισης των πολιτιστικών 

διαδρομών στην EUSAIR. Την παρουσίαση και το συντονισμό της συνεδρίας έχει αναλάβει ο 

αξιότιμος καλεσμένος Δρ. Stefano Dominioni, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Πολιτιστικών Διαδρομών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της EUSAIR, οι 

εμπειρογνώμονες και οι διαχειριστές των πολιτιστικών διαδρομών θα παρουσιάσουν τις βέλτιστες 

πρακτικές στην αφήγηση ιστοριών καθώς και προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού. 

Η δεύτερη ενότητα θα ασχοληθεί με το ζήτημα του υπερτουρισμού και της ανάκαμψης, υπό το 

πρίσμα των νέων τάσεων και προοπτικών καθώς και των επιπτώσεων για όλους τους τομείς που 

είναι στενά συνδεδεμένοι με τον τουρισμό, ιδίως όσον αφορά τα μελλοντικά έργα, τις 

εμβληματικές προτεραιότητες, τη γαλάζια ανάπτυξη, τη συνδεσιμότητα και το περιβάλλον. Την 

παρουσίαση και το συντονισμό της συνεδρίας έχει αναλάβει η αξιότιμη προσκεκλημένη, Δρ. 

Alessandra Priante, Περιφερειακή Διευθύντρια για την Ευρώπη, στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού (UNWTO). 

Η τρίτη ενότητα θα συνοψίσει τις προηγούμενες και θα αναλύσει περαιτέρω το ζήτημα της 

αναθεώρησης του Σχεδίου Δράσης της EUSAIR, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τη 

βιωσιμότητα σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής, σε μια Ευρώπη μετά την πανδημία. Την 

συνεδρία θα εισάγει και θα συντονίσει η κα. Nadine Lakhal από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και 

Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ξεκινήσει με την ομιλία του κ. Ramune 

Genzbigelyte-Venturi, ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την πορεία μετάβασης για τον τουρισμό για ένα πιο ανθεκτικό, 

καινοτόμο και βιώσιμο οικοσύστημα. Στη συνεδρία θα παρευρίσκονται και θα συμμετάσχουν οι 

http://www.ando.gr/
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εθνικοί συντονιστές της EUSAIR από την Αλβανία, την Κροατία και τη Σλοβενία καθώς και αξιόλογοι 

εκπρόσωποι του τουρισμού, όπως η κα. Marie Audren, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης 

Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Μπαρ-Καφέ και παρόμοιων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη (HOTREC) 

και ο κ. Eric Dresin, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταξιδιωτικών και Τουριστικών 

Πρακτόρων (ECTAA). 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει συζητήσεις για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού της EUSAIR για το μέλλον. 

Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουν οι κα. Ιουλία Ράμου και κ. Θεόδωρος Τζούμας που θα 

παρουσιάσουν τις Πολιτιστικές Διαδρομές: Διαδρομή της Ελιάς και την Πολιτιστική Διαδρομή 

των Ευρωπαϊκών Κοιμητηρίων-Κοιμητήριο Σκιάθου αντιστοίχως. Επιπλέον, στη δεύτερη 

ενότητα θα συμμετάσχει η Συντονίστρια του Πυλώνα Ι της EUSAIR, κα. Ειρήνη Τζουραμάνη και 

θα παρουσιάσει το διαπυλωνικό έργο των πυλώνων Ι & ΙV, με τίτλο "BlueCulture". 

Στα Σχετικά αρχεία θα βρείτε το προσχέδιο του προγράμματος της εκδήλωσης και το σύνδεσμο 

για τη συμμετοχή στη διάσκεψη. 

    
➢ Σχετικά αρχεία 
 
Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 
Link εγγραφής για παρακολούθηση  

Πρόγραμμα διάσκεψης  
 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1414
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VGSo8ZRWSjqw76OSfIfivw
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1414/Agenda%20EUSAIR%20Stakeholders%20Conference%202021-Pillar%204%20Sustainable%20Tourism.pdf

