ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Πρόγραμμα «ISTOS – Καινοτομία για τον Αειφορικό Τουρισμό και τις Υπηρεσίες στο Νότιο
Αιγαίο» προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρουσιαστούν θέματα εισαγωγής
καινοτομιών στο νησιωτικό χώρο. Στα πλαίσια της Δράσης 7.1.2 ‘Καινοτόμος Διακυβέρνηση
και Τοπική Ατζέντα 21’ του Προγράμματος ISTOS η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει σεμινάρια για τους αιρετούς και τα
στελέχη της αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου με τίτλο ‘Καινοτόμος Διακυβέρνηση και Τοπική Ατζέντα 21’.
Στόχος των σεμιναρίων είναι να δώσουν στους αιρετούς και τα στελέχη που θα τα
παρακολουθήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να κατανοήσουν και να μπορούν να
ενσωματώνουν στη διοικητική εργασία τους τις αρχές της καινοτόμου διακυβέρνησης και της
αειφορικής ανάπτυξης, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από μία τοπική ατζέντα 21. Τα
θέματα που θα καλυφθούν από τους εισηγητές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
1. Σχεδιασμός και διακυβέρνηση σε νησιωτικές περιοχές για βιώσιμη ανάπτυξη.
2. Οργάνωση του σχεδιασμού σε νησιά και εφαρμογή ενός πρακτικού εργαλείου για τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
3. Μέθοδοι εισαγωγής καινοτομίας στην περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση και
πρακτική εφαρμογή τους (τρόποι εφαρμογής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
4. Παρουσίαση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και του ρόλου που διαδραματίζει στην
τουριστική ανάπτυξη.
5. Τοπική Ατζέντα 21 (παραδείγματα εφαρμογής της στο εξωτερικό και την Ελλάδα).
6. Ο ρόλος των συμμετοχικών διαδικασιών στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Τοπικής
Ατζέντας 21 (έμφαση θα δοθεί στο ρόλο των τοπικών φορέων στην πρακτική εφαρμογή
της τοπικής ατζέντας).
Θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια, ένα σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
- Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Ρόδο στο ξενοδοχείο “Mediterranean” την Πέμπτη 8
και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2007, ώρες 09:00 – 15:30.
- Το δεύτερο σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Ερμούπολη στο ξενοδοχείο “Ερμής” την Πέμπτη 15
και την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007, ώρες 09:00 ‐ 15:30.
Είμαστε στην διάθεσή για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση (υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Δάφνη
Βέλλη).
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75%
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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