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HEROTOT - INTERREG III B ARCHIMED

• “HEROTOT: Tourism Uses of the Historic 

Environment. Know-How Transfer and 

Quality Management Practices at 

Community Level”

• Ελληνική απόδοση: «Τουριστικές χρήσεις του

ιστορικού περιβάλλοντος. Μεταφορά 

τεχνογνωσίας και πρακτικές διαχείρισης 

ποιότητας σε κοινοτικό επίπεδο» 



ΣΡΙΦΩΝΙΔΑ Α.Ε. - HEROTOT

ύνολο εταίρων: 10

υμμετέχουσες χώρες: 

 Ελλάδα (4 Partners)

 Ιταλία (6 Partners)

Προϋπολογισμός Έργου:

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 692.230 €

Προϋπολογισμός ΣΡΙΦΩΝΙΔΑ Α.Ε.: 40.300 €



Ελληνική υμμετοχή

• ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ, IRIS Research 

Laboratory (Lead Partner)

• ΑΝ.Ε.Δ. Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρία 
Δράμας

• ΑΝ.ΟΛ. – Αναπτυξιακή Εταιρία Ολυμπίας

• ΣΡΙΦΩΝΙΔΑ A.E.- Ανώνυμη Αναπτυξιακή 
Εταιρία ΟΣΑ



Ιταλική υμμετοχή

• MEDITERRANEAN UNIVERSITY OF REGGIO DI CALABRIA, 

Department of Environmental and Agro forestry Science and 

Technology - Distafa

• REGION OF SICILY, Regional Department of the Tourism, of the 

Sports and  Spectacles

• SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF SICILY - S.C.P.A.

• UNIVERSITY OF CATANIA, Department of Agricultural 

Engineering

• UNIVERSITY OF BARI, Department of Engineering and 

Management of the Agricultural. Livestock and Forest Systems

• UNIVERSITY OF BASILICATA, Technical and Economic 

Department for the Management of the Agricultural and 

Forestry Environment



ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

• Αποσύνδεση των περιοχών από την πολιτιστική και ιστορική 

τους ταυτότητα και κουλτούρα

• Η νέα γενιά η οποία αποτελεί το μέλλον και τη δυναμική των 

περιοχών δεν «γνωρίζει» την πολιτιστική κληρονομιά της

• Αποτέλεσμα αυτού είναι να χάνεται η ιδιαίτερη ταυτότητα του 

κάθε τόπου, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης

• Οι τοπικές αρχές από μόνες τους δεν επαρκούν να 

διαφυλάξουν και να προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά/ 

Απαιτείτε οργανωμένο σχέδιο δράσης

• Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη δεν αποτελεί λύση:

 δεν θα υπάρξει διάρκεια

 κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας και του 

περιβάλλοντος 



ΣΟ ΟΡΑΜΑ

• Το συγκεκριμένο έργο (HERODOT)στοχεύει να δημιουργήσει ένα 

δίκτυο γνώσης, το οποίο θα προέρχεται από την ανταλλαγή 

εμπειριών και ιδεών μεταξύ των εταίρων

• Η ανάδειξη και αξιοποίηση του ιδιαιτέρου χαρακτήρα και της 

κουλτούρας των περιοχών των εταίρων αποτελεί το κλειδί για 

την επιτυχία του έργου

• Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας με σκοπό την δημιουργία ενός ιδιαίτερου 

τουριστικού προϊόντος στην κάθε εμπλεκόμενη περιοχή, το 

οποίο να προσφέρει στον δυνητικό επισκέπτη/τουρίστα τη 

δυνατότητα να βιώσει μια μη ανταλλάξιμη και ποιοτική εμπειρία



ΠΡΟΕΓΚΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων πάνω σε θέματα

διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς

• Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μεθοδολογιών

• Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων (θεματικά

εργαστήρια) προκειμένου να διαμορφωθούν συγκεκριμένες

στρατηγικές διαχείρισης κληρονομιάς με σκοπό τη δημιουργία

μιας μη-ανταλλάξιμης εικόνας προορισμού για την εκάστοτε

περιοχή του κάθε εταίρου

• Με την υλοποίηση του εκάστοτε έργου θα δημιουργηθεί μια

τράπεζα πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες τεχνικές στον

τομέα της ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού προκειμένου το

έργο να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα του και μετά την τυπική

του λήξη



ΔΡΑΕΙ

• Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων πάνω σε
θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς

• Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πάνω σε
θέματα τουριστικού σχεδιασμού, πολιτιστικής
κληρονομιάς και ερμηνευτικής

• Ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τη χρήση του
ιστορικού/φυσικού περιβάλλοντος ως τουριστικό πόρο

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαχείριση του ελεύθερου
χρόνου (leisure time) μέσω της δημιουργίας τουριστικών
υποδομών που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
επισκέπτη ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάττουν την
αυθεντικότητα του τοπίου/περιβάλλοντος



ΔΡΑΕΙ

• Υλοποίηση καινοτόμων έργων διαχείρισης της
πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές των εταίρων

• Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη με την συνεισφορά υλικού
από όλους τους εταίρους

• Δημιουργία Τουριστικών οδηγών

• Προβολή των περιοχών

• Δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας του 
προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει χρήσιμο υλικό 
από όλους τους εταίρους -

http://www.iris.aegean.gr/herodot/

http://www.iris.aegean.gr/herodot/


ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΣΕΦΝΟΓΝΩΙΑ

ΓΙΑΣΙ:

• Περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά συχνά 

αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα

• Μέσω από την διαδικασία ζύμωσης των 

εργαλείων και τεχνικών και των εταίρων 

οδηγούμαστε στις βέλτιστες τεχνικές 

• Με την μεταφορά τεχνογνωσίας 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Θέματα εκπαίδευσης: 

• τουριστικός σχεδιασμός

• πολιτιστική κληρονομιά και ερμηνευτική

Υορέας Τλοποίησης:

• IRIS Research Laboratory, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 



ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΙΣΟΡΙΚΟΤ/ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ω ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ 

ΠΟΡΟΤ

• Το ιστορικό/φυσικό περιβάλλον της περιοχής δύναται να 

αξιοποιηθεί με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

• Προς την κατεύθυνση αυτή θα αναπτυχθεί μεθοδολογικός 

οδηγός για τη χρήση του ιστορικού/φυσικού περιβάλλοντος 

ως τουριστικό πόρο



ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΣΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΦΡΟΝΟΤ (LEISURE TIME)

Δημιουργία τουριστικών υποδομών που:

• θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του επισκέπτη

• θα διαφυλάσσουν την αυθεντικότητα του 
περιβάλλοντος. 

κοπός:

• Ανάδειξη της μοναδικότητας και αυθεντικότητας της 
περιοχής ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της



ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ ΣΡΙΦΩΝΙΔΑ

• Τα παλαιότερα μοντέλα διαχείρισης είναι πλέον 

ξεπερασμένα 

• Καινοτόμα έργα με σκοπό την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σύμφωνα 

με τις σύγχρονες τάσεις στην διεθνή τουριστική 

αγορά 



Η ΛΙΜΝΗ ΣΡΙΦΩΝΙΔΑ

• Παρουσιάζει μια αξιοπρόσεκτη ποικιλομορφία
κληρονομιάς φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος

• Έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα 
οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης της πλούσιας 
κληρονομιάς της 

• Η λίμνη Τριχωνίδα διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία, τα 
οποία δύναται να την αναδείξουν σε έναν ποιοτικό 
τουριστικό προορισμό προσφέροντας ένα μη 
ανταλλάξιμο τοπίο

• Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η λίμνη 
Τριχωνίδα σκοπεύει να δημιουργήσει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση αυτή




