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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "HOST" 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήρια- σεμινάρια  είναι τμήμα του έργου "HOST", - Ο Ελαιώνας ώς 
παράγοντας βιώσιμης Ανάπτυξης , COS-TSUST-2014-3-15, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME 2014 με σκοπό την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων . 
Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Ιταλία με τον Συντονιστή Εταίρο Fondazione Campus Studi 
del Mediterraneo και ως εταίρο "Timesis Ltd. - Montepisano DMC", η  Μάλτα με εταίρο  τον φορέα "5Senses 
Ltd", η Σλοβενία με εταίρο τον φορέα-Δήμο "City Municipality of Koper" και το  "Regional Development Centre 
of Koper" και η Ελλάδα με εταίρο την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου  Α.Ε. 
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- Εργαστήρια, για το οποίο καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον επιχειρηματίες 
της Νήσου Λέσβου στον τομέα του Τουρισμού, στοχεύει στην υποστήριξη της βιωσιμότητα  και κερδοφορία των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού  και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών 
δίνοντας προοπτικές στην δυνατότητα να είναι πιο ανταγωνιστικ ή η δραστηριότητα τους.  
Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα των σεμιναρίων. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομείται ως ένα κύκλος 4 σεμιναρίων-εργαστηρίων που το κάθε ένα από αυτά θα 
καλύπτει συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
θα υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2016 και θα δοθεί νεότερη ενημέρωση 
για τις ακριβείς ημερομηνίες και θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων.  
Τα εργαστήρια θα καλύψουν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:  

 Επικοινωνία και Στρατηγικές Marketing; "διαχείριση κρίσης"  
Σχετίζεται με θέματα που αφορούν στην προβολή, την τοποθέτηση στην αγορά , την αξιοποίηση του 
τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές " marketing". Επίσης σχετίζεται και με την 
διαχείριση συνθηκών κρίσης όπως στην περίπτωση της Λέσβου την διαχείριση του προσφυγικού -
μεταναστευτικού ζητήματος ως αντικείμενο διαχείρισης μιας καινοφανούς κρίσης . 
 "Βιωματικός Τουρισμός"  
Διαπραγματεύεται θέματα σχετικά με την καινοτομία στον τουρισμό και την αντίληψη ότι ο τουρισμός 
αποτελεί μια βιωματική εμπειρία που κυμαίνεται από την αναψυχή στον χώρο επίσκεψης έως την 
συμμετοχικότητα του επισκέπτη στην πολιτισμική δραστηριότητα όπως για παράδειγμα μέσω της 
γαστρονομικής "εμπειρίας".  
 "Διαχείριση του Περιβαλλοντικού και Πολιτισμικού αποθέματος"  
Σχετίζεται με ειδικότερες στρατηγικές στον τουρισμό όσον αφορά την αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας του 
περιβάλλοντος μιας περιοχής και του πολιτισμικού προϊόντος αυτής. Το θεματικό αντικείμενο αποτελεί εργαλείο στην 
στρατηγική αύξησης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής. 
 "Γαστρονομικός Πολιτισμός"  
Επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του τοπικού γαστρονομικού προϊόντος ως βάση για την ανάπτυξη του βιωματικού 
τουρισμού και ως ένας από τους κυριότερους τομείς ανάπτυξης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.  

 
Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε θεματικής ενότητας θα προσδιορισθεί ανάλογα με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και το προφίλ αναγκών που θα προσδιορισθεί από την διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων 
ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο 
ερωτηματολόγιο στην αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal -sa.gr, και να το 
υποβάλλουν με e-mail ή να το καταθέσουν, inquiries@etal-sa.gr, ΕΡΜΟΥ 4 , Μυτιλήνη 81 100, ΛΕΣΒΟΣ-ΕΛΛΑΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ή να το αποστείλουν-καταθέσουν στην ΕΤΑΛ Α.Ε.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν την επαγγελματική τους ιδέα την οποία θα ήθελαν να αναπτύξουν 
σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ΑΙΤΗΣΗ. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί να λάβει κάθε 
ενδιαφερόμενος-ενδιαφερόμενη, στο παρακάτω σημείο πληροφόρησης, υπεύθυνος έργου Αναστάσιος Μ. 
Περιμένης, (και Τερψιχόρη Κονάκα, Καλλιόπη Κουλουδή, Σοφία Μαλαπάσχα).  
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε.  
ΕΡΜΟΥ 4 , ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81 100, ΛΕΣΒΟΣ -  ΕΛΛΑΣ   ΤΗΛ/FAX +30 2251 0 29400/29577  
E-Mail : inquiries@etal-sa.gr - amperimenis@etal-sa.gr 
Web site: www.etal-sa.gr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Δράση είναι μέρος του έργου "H.O.S.T. The Heritage of Olive Tree for Sustainable Tourism " 
(COS-TSUST-2014-3-15) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης COSME 2014-
2020. 
Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης παρουσιάζει απόψεις του συντάκτη μόνον και με δική του ευθύνη. Δεν 
θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις απόψεις της Επιτροπής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή 
οποιοδήποτε άλλο σώμα-φορέα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φορείς της δεν φέρουν 
ουδεμία ευθύνη για χρήση που θα μπορούσε να γίνει, των πληροφοριών που περιέχονται στο κείμενο.  
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