πολιτισµός
τουρισµός
αγροτοπεριβάλλον
χωροταξία
θεσµικό πλαίσιο
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38
39
40
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42
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45
46
47
48
49

Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλελειµµένων
χώρων/υποδοµών αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

! !

Ψηφιοποίηση των ιστορικών µαχών στους Φιλίππους (42
π.Χ) και στην Αµφίπολη (422 π.Χ.)

KEA

Συµβουλευτική και Υποστήριξη για προώθηση και
ενδυνάµωση ειδικών κατηγοριών επιχειρηµατικότητας

!

Εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών πάνω στις
παραδοσιακές τέχνες, την ιστορία, τις γλώσσες, τις γεύσεις
και τις εµπειρίες της περιοχής

!

∆ηµιουργία ολοκληρωµένων πακέτων φιλοξενίαςαγροτικού τρόπου ζωής και διατροφής

Β
GIS

26
29

Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσµού σε µη γεωργικές
δραστηριότητες - Συµβολή στην δηµιουργία των
λεγόµενων "Πολυδραστήριων αγρότων"

Α
24
27

Μελέτη αειφορικής διαχείρισης της Τύρφης

5

22
25

Εγκατάσταση αυτόµατων µετεωρολογικών
σταθµών για πολλαπλές χρήσεις

!

20
23

∆ηµιουργία λιµνοδεξαµενών πολλαπλής
χρήσης, µε κυριότερη την αρδευτική

!
3
4

18
21

Χαρτογράφηση της Αρχαίας Οδού και πιστοποίηση της ως
πεζοπορικό µονοπάτι από το σηµείο άφιξης του Αποστόλου
Παύλου στην Καβάλα µέχρι το λιµάνι της Αµφίπολης

!

!
!!
!!

16
19

∆ράση βιωµατικής εκπαίδευσης πολιτών

!
1

14
17

∆ηµιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και
ενηµέρωσης επισκεπτών

!
2

12
15

!

Απόκτηση ειδικής ταυτότητας ονοµασίας των Αγροτικών
Προϊόντων του Πάρκου Φιλίππων και δράσεις προώθησης της,
διαφήµισης της, µε πιστοποιήσεις προϊόντων µε σήµανση τους,
µεταποίηση και τυποποίηση τους. Καλάθι Αγροτικών
Προιοντων

!

10
13

∆ηµιουργία και εφαρµογή διαδραστικών εργαλείων των
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας

!

8
11

Συµβολή στην δηµιουργία Επιχειρηµατικών cluster στον
Αγροτικό τοµέα και διεπαγγελµατικών µεταξύ κλάδων

!

6
9

Επέκταση του GIS Περιβαλλοντικών Αδειών &
∆εδοµένων Π.Ε. της ∆ράµας σε όλο το Πάρκο Φιλίππων

1234

!

Καταγραφή του ερευνητικού έργου και όλων των
µελετών και των υποδοµών µε ταυτόχρονη
δηµοσιοποίηση τους για κάθε χρήση και εφαρµογή

4
7

Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο
“Πάρκο Φιλίππων”

2
5

∆ιασύνδεση όλων των σηµείων ενδιαφέροντος µέσω
κοινών αφηγήσεων (narratives)

3

Υλοποίηση µελέτης και έρευνας για τις καλλιέργειες που πρέπει
να στραφεί η αναδιάρθρωση σε συνδιασµό µε την ανάπτυξη
της µεταποίησης - ∆ηµιουργία πειραµατικών αγροτεµαχίων των
προτεινόµενων νέων καλλιεργειών στο Πάρκο Φιλίππων Κατάρτιση των αγροτών στις νέες καλλιέργειες που θα
περιληφθούν στην αναδιάρθρωση (Γεωργικοί Σταθµοί)

1

∆ηµιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυµίας
και µοναδικού σήµατος

6

∆ηµιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για
υποβολή προτάσεων στους τρεις πυλώνες από τους
πολίτες και διαδικτυακού forum συζήτησης και ιδεών

5

Master Plan Χωροταξίας

3
4

5

Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας

3
4

∆ηµιουργία Σχολείων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και
µαθηµάτων Ελληνικού και τοπικού πολιτισµού

Καταγραφή, Αξιοποίηση και προβολή Τοπικής
Γαστρονοµικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω
διοργάνωσης Φεστιβάλ, Σεµιναρίων και Τουριστικών
Γευσιγνωστικών ∆ιαδροµών

Η δηµιουργία υδάτινης διαδροµής περιφερειακά των
Τεναγών Φιλίππων + Αξιοποίηση των Υδάτων και
Καναλιών µε δραστηριότητες αθλητικού τουρισµού και
πολιτιστικών φεστιβάλ

∆ηµιουργία Θεραπευτικών Βοτανικών κήπων

Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των
σταθµών της Εγνατίας οδού.

∆ράσεις προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού µε
ιδιαίτερη έµφαση στον οικοτουρισµό, σπηλαιολογικό,
ιαµατικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό τουρισµό

∆ιοργάνωση δράσεων πάνω στο οδικό σύστηµα της
Αρχαίας Εγνατίας Οδού

Ενίσχυση και διασύνδεση των πολιτιστικών γεγονότων
(culture events) του Πάρκου Φιλίππων

∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχειρισης των υδάτων του
Πάρκου Φιλίππων στα πρότυπα ενός ΓΟΕΒ

∆άσωση της κεντρικής Τάφρου των Τεναγών Φιλίππων

∆ηµιουργία πλατφόρµας για την αύξηση του ηλεκτρονικού
εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων και υπηρεσιών

∆ηµιουργία εκστρατείας προώθησης (marketing
campaign) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Μελέτη δηµιουργίας ΚΕΑ για την παροχή συµβουλευτικών
επιστηµονικών υπηρεσιών και προγραµµάτων κατάρτισης σε
αγρότες κτηνοτρόφους και την ∆ιεκπαιρέωση γραφειοκρατικών και διοικητικών διαδικασίων προγραµµάτων κ.α.
θεµάτων (ΚΕΠ αγροτών)

Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κενών
Φυτοπροστατευτικών

∆ηµιουργία ενός πρότυπου Αγροτο-µεταποιητικού Hub
καινοτοµίας και αξιοποίηση του εξιδεικευµένου προσωπικού
στον συµβουλευτικό τους ρόλο στην µεταποίηση

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού Υδρογεωλογικού Μοντέλου
εισροών - απορροών του Πάρκου Φιλίππων

∆ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιστηµόνων και πολυχωρου
συνεργασίας (Co-working space)

∆ηµιουργία µιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρµογής
προώθησης του Πάρκου Φιλίππων ως προορισµού για
κάθε ενδιαφερόµενο

Καταγραφή, ενοποίηση και Αξιοποίηση Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς (Λαογραφία, Έθιµα) µέσα από την λεπτοµερή
καταγραφή και προβολή της σε συνέδρια, φεστιβάλ, και
πολιτιστικές διαδροµές

Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποτροπής της καύσης των υπολειµάτων των καλλιεργειών

Καταγραφή και Ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού
αποθέµατος στον κοινό διαδραστικό χάρτη ως κέντρο
διασταύρωσης πολιτισµών

Πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων σε φυσικό χώρο µε
τους πολίτες του Πάρκου και Ενίσχυση της επικοινωνίας
και της συνεργασίας µεταξύ των φορέων

Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας
των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών τουρισµού

∆ιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για
περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχή

Καθορισµός του έργου, των αντικειµένων του, της χρηµατοδοτησης του φορέα αυτού, µέσω διαβούλευσης µε την
κοινωνία, ώστε να δηµιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω.

Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
1

2

Σύνδεση και δικτύωση µε δίκτυα πολιτιστικών
κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συµβουλευτικής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1

2
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