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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κεπκίνη, 8-06-2012 
 
ηιρ 7 Ιοςνίος 2012  ζηα πλαίζια ηος εοπηαζμού ηηρ Παγκόζμιαρ Ημέπαρ 
Πεπιβάλλονηορ, ο Φοπέαρ Γιασείπιζηρ Λίμνηρ Κεπκίνηρ, διοπγάνωζε  ημεπίδα με 
θέμα «Σοςπιζμόρ ζηιρ Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ. Γςναηόηηηερ - Πποοπηικέρ». Η 
ημεπίδα ππαγμαηοποιήθηκε ζηο  ξενοδοσείο Έπαςλιρ ζηα Κάηω Ποπόια εππών 
από ηιρ 9:00-13:15. 
 
ηην ημεπίδα απηύθςνε σαιπεηιζμό ο κ. Ιάκωβορ Ιακωβείδηρ ωρ εκππόζωπορ ηος 
ανηιπεπιθεπειάπση εππών κ. Ι. Μωςζιάδη. Αθνινύζεζε ραηξεηηζκόο ηνπ θ. Μ. 
Κνύθνπ ωο εθπξόζωπνο ηνπ δεκάξρνπ ηληηθήο θ. Α. Καξύδα. 

Η ελαξθηήξηα νκηιία έγηλε από ηνλ θ. Αξηέκην Χαηδεαζαλαζίνπ, Πξόεδξν ηνπ Γ.. 
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ 
ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ηνλ ξόιν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο  θαη ηωλ δήκωλ 
ηεο πεξηνρήο ζηελ πξνώζεζε ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ ζε εζληθό θαη δηεζλέο 
επίπεδν. 

Η ζεκαηνινγία ηεο εκεξίδαο ήηαλ ζρεηηθή κε ηηο δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο 
αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ ζηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο κε 
ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ νηθνηνπξηζκό θαη ζηνλ νξληζνηνπξηζκό. Αλαθέξζεθε ε 
ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηωλ θνξέωλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπόκελωλ 
πεξηνρώλ θαη ηωλ επαγγεικαηηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ νθνηνπξηζκνύ κε παξαδείγκαηα από ην δήκν 
ηληηθήο, από ην Δζληθό Πάξθν Λίκλεο Κεξθίλεο, από ην Δζληθό Πάξθν Ληκλώλ 
Κνξώλεηαο-Βόιβεο, επξύηεξα από ην λνκό εξξώλ θαη από ηελ γεηηνληθή 
Βνπιγαξία. 
 
ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ζπδήηεζε  κεηαμύ ηωλ παξεπξηζθνκέλωλ.  

 
ηην ημεπίδα ζςμμεηείσαν εκππόζωποι από ηοςρ  Γήμοςρ  ινηικήρ και εππών, 
από ηην Γ/νζη Ανάπηςξηρ, από ηη Γ/νζη Γαζών, από ηο Γαζαπσείο εππών και 
ιδηποκάζηπος, από ηη Γ/νζη Σεσνικών Έπγων, από ηο Σμήμα Αλιείαρ, από ηο 
Γπαθείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ, από ηο Κηηνιαηπείο Ροδόποληρ, από ηην 
Κςνηγηηική Ομοζπονδία Μακεδονίαρ-Θπάκηρ, από ηον Φοπέα Γιασείπιζηρ Γέληα 
Νέζηος-Βιζηωνίδαρ, από ηον Φοπέα Γιασείπιζηρ Γέληα Αξιού, από ηον Φοπέα 
Γιασείπιζηρ Κοπώνειαρ-Βόλβηρ και επαγγελμαηίερ ηηρ πεπιοσήρ πος αζσολούνηαι 
με ηον ηοςπιζμό.  
 
Σην ημεπίδα παπακολούθηζε ο κορ Milenko Djuric, καθηγηηήρ ζηο Κολλέγιο 
Σοςπιζμού (College of Tourism) ηος Βελιγπαδίος, ςπεύθςνορ Γημοζίων σέζεων 
ηος Κολλεγίος.  
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