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1.Εισαγωγή  

“Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" 

Project Title   

  

Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and 

Mobile Application for the preservation and promotion of 

common traditional gastronomy 

Project Acronym CBTB 

Project Duration 36 months (1/06/2018 – 31/07/2021) 

Priority Axis  2. Boosting the local economy 

Thematic Priority  2d. Encouraging tourism and cultural and natural heritage 

Specific Objective  2.1 Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for 

tourism development of the cross border area 

 

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - Αλβανίας 2014-2020 

(Interreg IPA CBC) είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας προγραμματισμού που 

καθοδηγείται από την «Κοινή Επιτροπή Προγραμματισμού» που συστάθηκε για την 

προετοιμασία του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA II. Η συνολική 

στρατηγική του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020 

Interreg IPA II για την Αλβανία 2014-2020 είναι να εξευρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην 

αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 

τοπικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις εθνικές πολιτικές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις 

μέσω κοινών παρεμβάσεων. 

 

Προϋπολογισμός  

Το πρόγραμμα ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα-Αλβανία 

2014-2020» υλοποιείται εντός της επιλέξιμης περιοχής που περιγράφεται στον παρακάτω 

χάρτη: 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για το Πρόγραμμα (σύμφωνα με την 2η 

Τροποποίηση) είναι € 54.076.734,00, εκ των οποίων τα € 45.965.222,00 (85%) είναι από 

κοινοτικούς πόρους και τα € 8.111.512,00 (15%) από εθνικούς πόρους. 

Η συνολική στρατηγική του προγράμματος Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020" 

είναι να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης 

της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τοπικών πληθυσμών και περιφερειακών θεσμών, 

σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές πολιτικές, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις μέσω κοινών παρεμβάσεων. 

 

Η περιοχή του Προγράμματος 

 

Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή απλώνεται από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι την λίμνη των 

Πρεσπών. Ειδικότερα, η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από τις 

Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 

Πρεβέζης, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Ελλάδα και τις Περιφέρειες 

Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat στην Αλβανία . 
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Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή καλύπτει 28.526 km² (εκ των οποίων τα 17.445 km2 για 

τη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και τα 11.081 km2 για τη διασυνοριακή περιοχή της 

Αλβανίας) με συνολικό πληθυσμό 1.339.804 κατοίκους (729.687 κατοίκους για τη 

διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και 610.117 κατοίκους για την συνοριακή περιοχή της 

Αλβανίας) (στοιχεία απογραφής του 2011). Οι Εταίροι του Έργου είναι όλες εθνικές αρχές με 

δραστηριότητες στις δύο χώρες. Ωστόσο, όλα τα παραδοτέα προϊόντα θα αφορούν την 

επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος. 

Το παρόν Σχέδιο Επικοινωνίας έχει σχεδιαστεί για να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες του 

έργου "Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the 

preservation and promotion of common traditional gastronomy" με ακρωνύμιο "CBTB" 

καθώς επίσης και όλες οι δράσεις που προτείνονται. 

 

Πληροφορίες γύρω από το περιβάλλον του έργου 
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Το Επιμελητήριο των Γρεβενών όπως επίσης και το Επιμελητήριο της Κέρκυρας έχουν 

εμπλακεί τα τελευταία χρόνια σε έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της αειφόρου 

ανάπτυξης κυρίως στον γενικό τομέα της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Στην 

προσπάθεια αυτή, έχουν εντοπίσει την ανάγκη για ανάπτυξη του τουρισμού, όχι μόνο σε 

επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τη διατήρηση των τοπικών προϊόντων και 

παραδόσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει τάση να 

διατηρηθεί και να προωθηθεί η τοπική πολιτιστική κληρονομιά στη διασυνοριακή περιοχή, 

τα δύο επιμελητήρια ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του συνδυασμού λόγω αυτής της 

τάσης με τις ευρύτερες προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της 

χαρτογράφησης και της προώθησης της παραδοσιακής γαστρονομίας. Επιπλέον, όσοι 

ασχολούνται με τον τουρισμό στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ήδη αναγνωρίσει το γεγονός 

ότι οι τουρίστες γίνονται όλο και πιο εκλεπτυσμένοι και επιδιώκουν μια ολιστική εμπειρία, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης πολιτιστικών και γαστρονομικών μυστικών αντί του 

συμβατικού μοντέλου της θάλασσας και του ήλιου. Έτσι, η ανάγκη αναβάθμισης του 

τουριστικού προϊόντος προς αυτή την κατεύθυνση είναι κοινή και στις δύο πλευρές των 

συνόρων. 

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου και η επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου 

αποτελεί κοινό στόχο για την εταιρική σχέση στο σύνολό της. Οι δραστηριότητες θα 

υλοποιηθούν με τη συμμετοχή όλων των δικαιούχων, όχι μόνο για να καλύψουν ένα 

ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο αλλά και για να αποκτήσουν ευρύτερο πεδίο για τη συλλογή 

των δεδομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της προβλεπόμενης πιλοτικής εφαρμογής 

για έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό ζήτημα, ως μέρος των περισσότερων 

ευρωπαϊκών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών της Ελλάδας και της Αλβανίας. Στο 

πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η τουριστική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται ως βασικός 

τομέας για όλα τα διασυνοριακά παραγωγικά συστήματα. Παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα, η 

διασυνοριακή περιοχή στερείται ενός ολιστικού σχεδίου διαχείρισης και προώθησης για την 

ανάπτυξη ήπιων τουριστικών προϊόντων, οπότε το κύριο τουριστικό προϊόν παραμένει η 

γενική ιδέα «ήλιος και θάλασσα». Το έργο CBTB στοχεύει, συνεπώς, στο να προσφέρει ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης και προώθησης για την προσέλκυση ποιοτικού 

τουρισμού στην περιοχή και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας. 
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Το έργο CBTB επικεντρώνεται στην τοπική παραδοσιακή γαστρονομία, ως ένα κοινό  

σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην διασυνοριακή περιοχή. Το πρωινό θα 

είναι το επίκεντρο του έργου για πολλούς λόγους: 

 

1. Τα ξενοδοχεία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του τουριστικού τομέα και το 

πρωινό είναι ένα γεύμα που παρέχουν σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία. Επιπλέον, άλλες 

τουριστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, καφέ - μπαρ) σερβίρουν περιστασιακά πρωινό, 

επομένως θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το σήμα κατατεθέν του προγράμματος 

(brand). 

2. Το πρωινό δίνει στους ταξιδιώτες την πρώτη γεύση του γαστρονομικού πολιτισμού 

για κάθε τόπο ή περιοχή. 

3. Το πρωινό επιλέχθηκε, επίσης, επειδή κεφαλαιοποιεί μια πρωτοβουλία του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ("Ελληνικό Πρωινό"), η οποία - στην περίπτωση 

του προγράμματος CBTB - θα εφαρμοστεί στη διασυνοριακή περιοχή ως 

ενοποιημένη περιοχή και θα εμπλουτιστεί με προϊόντα και από τις δύο χώρες. 

 

Η καινοτομία του έργου έγκειται στην εκμετάλλευση διαδικασιών επωνυμίας και κινητών 

εργαλείων μάρκετινγκ (εφαρμογές), προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας 

διασυνοριακής γαστρονομικής παράδοσης που θα εφαρμοστεί στην πραγματικότητα στις 

τουριστικές επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής. Ένα νέο σήμα κατατεθέν (brand) που 

θα προμηθεύσει το ήδη υπάρχον (και ευρέως γνωστό) εμπορικό σήμα ("Ελληνικό πρωινό") 

θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή, καθώς τα 

προϊόντα θα επιλεγούν από κοινού και το σήμα κατατεθέν θα σχεδιαστεί με έναν τρόπο που 

θα προσεγγίσει την περιοχή ως έναν προορισμό και δεν θα διαφοροποιηθεί σε επίπεδο 

χώρας. Επιπλέον, η σύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων με τους τοπικούς παραγωγούς 

παραδοσιακών αγαθών θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα μειώσει την ανεργία. 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι τα ξενοδοχεία στη διασυνοριακή περιοχή, αφενός, 

και οι δυνητικοί τουρίστες, αφετέρου. Πέρα από αυτές τις δύο ομάδες-στόχους, και άλλες 

όπως οι τοπικές αρχές της διασυνοριακής περιοχής (περιφερειακές αρχές και δήμοι), οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού (εστιατόρια, μπαρ, 

τουριστικά γραφεία) θα ωφεληθούν άμεσα και έμμεσα από το έργο, καθώς θα έχουν 

επιπλέον εργαλεία για την προώθηση της περιοχής. Επιπλέον, οι παραγωγοί τοπικών 

προϊόντων θα επωφεληθούν από την αύξηση της ζήτησης για τοπικά/παραδοσιακά 



 

 
 

Page | 7 

προϊόντα. Τέλος, οι πολίτες της περιοχής θα επωφεληθούν, δεδομένου ότι η ολιστική 

ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα προσφέρει καλύτερες προοπτικές όσον αφορά την 

οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ποιότητα ζωής. 

 

1.1 Το έργο CBTB 

Οι Στόχοι του έργου είναι οι εξής: 

 Ανάπτυξη νέας ολοκληρωμένης μάρκας βασισμένης στην παραδοσιακή 

γαστρονομία της διασυνοριακής περιοχής που παρέχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν 

βιώσιμου τουρισμού. 

 Χρησιμοποιώντας νέα καινοτόμα εργαλεία (κινητή εφαρμογή) για την προώθηση 

της CBTB, για να προσελκύσετε μια ευρύτερη ποικιλία δυνητικών τουριστών και να 

αυξήσετε το ενδιαφέρον για την διασυνοριακή περιοχή.  

 Προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της 

διασυνοριακής περιοχής μέσω της αποστολής πληροφοριών για εκδηλώσεις και 

πολιτιστικά αξιοθέατα μαζί με την παραδοσιακή κουζίνα. 

 Μελέτη & ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην παραδοσιακή γαστρονομία και 

χρήση τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 

 Κίνητρα για την παραγωγή / καλλιέργεια τοπικών προϊόντων, δεδομένου ότι η 

προώθησή τους μέσω της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας έχει ως στόχο να 

επηρεάσει τη συνολική ζήτηση τοπικών προϊόντων. 

 Δημιουργία μόνιμου δικτύου συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, τουριστικών 

επιχειρήσεων και τουριστών. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας με παραγωγούς τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων της 

διασυνοριακής περιοχής.  

 Αύξηση της ικανοποίησης των τουριστών μέσω της εξοικείωσής τους με τα τοπικά 

προϊόντα και την κουζίνα της διασυνοριακής περιοχής. 

 

Στόχοι επικοινωνίας 

Ο κύριος στόχος του δεύτερου πακέτου εργασίας «Επικοινωνία και διάδοση» είναι να 

ενημερώσει όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους και το ευρύ κοινό σχετικά με την 

γενική ιδέα του έργου, τις δραστηριότητες, τους στόχους και τα αποτελέσματά του. 
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Το παρόν σχέδιο επικοινωνίας καταρτίζεται με σκοπό την επικέντρωση μιας ολοκληρωμένης, 

πολυμερούς και οριζόντιας προσέγγισης που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει υψηλή προβολή 

του σχεδίου, ενισχύοντας έτσι τη συναίνεση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Πλάνο Επικοινωνίας προετοιμάζεται στην αρχή της ζωής του έργου προκειμένου να γίνει 

αντιληπτός ο τρόπος ανταλλαγής των πληροφοριών του έργου με έμφαση στη δημιουργία 

κατανόησης μεταξύ του αποστολέα και του δέκτη.  

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επιτυχία ενός έργου. Το παρόν σχέδιο επικοινωνίας περιλαμβάνει την 

ανάλυση των δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως τις δράσεις / παραδοτέα της 

επικοινωνίας και διάδοσης (WP2) καθώς και όλα τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το 

έργο στο σύνολό του.  

Ταυτόχρονα καθορίζει το ακριβές υλικό που πρέπει να παραχθεί και τα αντίστοιχα πρότυπα 

για την παραγωγή τους και την εφαρμογή των κανόνων του προγράμματος για την 

ενημέρωση και τη δημοσιότητα.  

Η ομάδα του έργου θα παρέχει έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Τα μέλη της ομάδας του έργου προετοιμάζουν πληροφορίες με ποικίλους 

τρόπους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενδιαφερομένων έργων. Τα μέλη της 

ομάδας λαμβάνουν επίσης σχόλια από αυτούς τους ενδιαφερόμενους. 

 

1.2 Στόχος διοργάνωσης του Workshop για τουριστικές επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προαναφερόμενων στόχων η δράση 4.1.1 υλοποιείται, ώστε 

να κατοχυρώσει την ολοκληρωμένη καθοδήγηση των τουριστικών επιχειρήσεων που θα 

πάρουν μέρος στο έργο για την διαδικασία απόκτησης σήματος ποιότητας.  

 

Εργαστήρια για τουριστικές επιχειρήσεις: στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η 

προετοιμασία των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση για τη 

διαδικασία και τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του σήματος CBTB. Πιο συγκεκριμένα, 

ενημερώθηκαν για τον τρόπο εισαγωγής τους, αλλά και για τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας. Οι τελευταίες θα πρέπει να 

συμπίπτουν με τις ανάγκες του έργου όπως έχουν οροθετηθεί από την θεμελίωση του. 

Επιπροσθέτως, κύριο μέλημα αποτελεί μέσα από τη διεκπεραίωση του Workshop να γίνουν 

κατανοητά τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις μετά από την ορθή χρήση του 
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σήματος ποιότητας και την πραγμάτωση των αποτελεσματικών διαδικασιών. Επιπλέον, το 

διαδικτυακό εργαστήριο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αποτελεί εγχειρίδιο χρήσης για 

την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, οι 

προκλήσεις που αντιμετώπισαν και θα αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο της πανδημίας θέτουν προβληματισμούς, οι οποίοι χρήζουν επίλυση. 

 Γενικότερα, η θεμελίωση των στόχων του έργου αποτελεί μείζον θέμα, ώστε να μπορούν να 

κατανοηθούν πλήρως από τους εμπλεκόμενους και τους ωφελούμενος τοπικούς φορείς. 

Αδιαμφησβήτητα, ο τοπικός οικονομικός κλάδος αποτελεί τον κύριο παράγοντα μέσω του 

οποίου θα εξαρτηθεί η επιτυχία του έργου και της τουριστικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό και η 

καθοδήγηση τους, ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις θα προσδώσει εγγυητική χροιά 

στην επιτυχία του έργου.  

 

Το διαδικτυακό εργαστήριο ενημέρωσής διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Φορέα την 

Παρασκευή 21 Μαΐου στις 17:30.   
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2. Έκθεση πεπραγμένων του Workshop για τουριστικές 

επιχειρήσεις  

 

2.1 Περιεχόμενο 

 

Η διαδικασία προετοιμασίας της διαδικτυακής ημερίδας πραγματοποιήθηκε με μια σειρά 

βημάτων.  

1. Αρχικά, επιλέχθηκαν οι ομιλητές.  

2. Στην συνέχεια, έγινε η διαδικασία υλοποίησης της επικοινωνίας της δράσης. 

Δημιουργήθηκαν τα έντυπα, (agenda, πρόσκληση, δελτία τύπου, banner).  

3. Ακολούθως, η ενημέρωση για την διεξαγωγή της δράσης έγινε με την αποστολή 

emails, την αποστολή δελτίων τύπου στις τοπικές ιστοσελίδες και στο site του 

Επιμελητηρίου Γρεβενών οι οποίες είναι οι εξής  : (στους συνδέσμους θα βρείτε τις 

ανακοινώσεις) 

 Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών1 

 Επιμελητήριο Γρεβενών2 

       4. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα κανάλι στο YouTube για το έργο CBTB, το οποίο 

διαθέτει το βίντεο του Workshop online σε ευρεία πρόσβαση3  

 

 

 

 

 

2.2 Ομιλητές  

Ομιλητές του Διαδικτυακού Σεμιναρίου ήταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ και ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, τα βιογραφικά σημειώματα των οποίων βρίσκονται παρακάτω: 

                                                      
1 https://grevena.pdm.gov.gr/ergastiria-gia-ton-tourismo-me-ti-simmetoxi-tou-georgiou-atsalaki/  
2 https://epimelitiriogrevenon.gr/enimerosi/news/item/590- 
%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7  
3 https://www.youtube.com/channel/UCJg52ivQSVQOp5I7XA0pr6w  

https://grevena.pdm.gov.gr/ergastiria-gia-ton-tourismo-me-ti-simmetoxi-tou-georgiou-atsalaki/
https://epimelitiriogrevenon.gr/enimerosi/news/item/590-
https://www.youtube.com/channel/UCJg52ivQSVQOp5I7XA0pr6w
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ  

 

O Γιώργος Σ. Ατσαλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και 

Διοίκηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Επίσης, κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το 

Πολυτεχνείο Κρήτης στην Πρόβλεψη χρηματιστηριακών τίτλων και είναι υπεύθυνος του 

εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης.  

 

Είναι συγγραφέας πάνω από 90 επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή συνέδρια κτλ. Έχει γράψει πολλές δεκάδες άρθρα 

για την οικονομία, την οικονομική κρίση και την οικονομική ανάπτυξη τα οποία έχουν 

δημοσιευθεί σε πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες όπως η Καθημερινή, Το Βήμα, Τα 

Νέα, η Ναυτεμπορική, σε περιοδικά όπως το Geopolitics, το Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, το 

Δελτίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και σε διάφορα ενημερωτικές ιστοσελίδες.  

 

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις για τα θέματα 

σχετικά με την οικονομική κρίση και την οικονομική ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες κτλ. Είναι 

συγγραφέας δύο βιβλίων: Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 

2008 και Απλές Λογικές Αναδιάταξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  

 

O Λεωνίδας Σκερλετόπουλος δραστηριοποιείται στον χώρο του Marketing και της 

επικοινωνίας με εξειδίκευση στο Κοινωνικό Μάρκετινγκ και τα προγράμματα εθελοντικής 

αλλαγής συμπεριφοράς. Είναι ιδρυτής του «the Mindspark», ένα από τα μεγαλύτερα 

γεγονότα για το Marketing και την δημιουργικότητα στην Ελλάδα, συνιδρυτής του Social 

Marketing & Behaviour Change Institute, μέλος του ΔΣ του International Social Marketing 

Association από τον οποίο έχει βραβευθεί για την μακροχρόνια προσφορά του και υπηρετεί 

από το 2018 ως Εθνικός εκπρόσωπος στον European Social Marketing Association. Έχει 

εργασθεί ως σύμβουλος σε ιδιωτικούς, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς φορείς και έχει 
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περισσότερες από 500 ώρες ως εισηγητής και εκπαιδευτής σε θέματα Marketing και 

επικοινωνίας. 
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3.Συνοδευτικό υλικό της εκδήλωσης  

3.1 Agenda 
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3.2 Banner 
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3.3 Πρόσκληση  

Στάλθηκαν προσκλήσεις στα ενδιαφερόμενα μέλη των τουριστικών επιχειρήσεων για να 

επιτευχθεί η αμεσότητα στην επικοινωνία της δράσης. Έτσι, διαμορφώθηκε η παρακάτω 

πρόσκληση. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Page | 16 

3.4 Δελτίο Τύπου 

 

 

  



 

 
 

Page | 17 

3.5 Παρουσίαση (Παράρτημα I)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


