
 

«Αυτό το ζγγραφο ζχει δθμιουργθκεί με τθν οικονομικι βοικεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Σο περιεχόμενο του εγγράφου αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του Οργανιςμοφ Προςχολικισ Αγωγισ, Κοινωνικισ 

Πολιτικισ και Ακλθτιςμοφ Διμου ερρϊν – Ο.Π.Α.Κ.Π.Α και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι 
αντικατοπτρίηει τθ κζςθ των αρχϊν του προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι / και του προγράμματοσ ADRION» 
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«Δίκτυο ερμηνείας τοπίου της Αδριατικής» 
 

ADRILINK 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο Οργανιςμόσ Προςχολικισ Αγωγισ, Κοινωνικισ Πολιτικισ και Ακλθτιςμοφ Διμου ερρϊν – Ο.Π.Α.Κ.Π.Α, 
ςυμμετζχοντασ ωσ εταίροσ ςτο ζργο 1108 - Adriatic Landscape Interpretation Network - ADRILINK, που 
χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-B Adriatic Ionian, πρόκειται να ςυμμετάςχει ςτθν 

εναρκτιρια ςυνάντθςθ του ζργου τθν οποία διοργανϊνει ο Διμοσ Jesi ςτθν Ιταλία, λόγω τθσ κατάςταςθσ 
COVID19, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ZOOM, τθν Σετάρτθ 24 Ιουνίου 2020, από τισ 10πμ ζωσ τισ 
14μμ / ϊρα Ιταλίασ. 

Σο ζργο ADRILINK προωκεί τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ και διατιρθςθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ ωσ αναπτυξιακϊν πόρων ςτθν περιοχι τθσ Αδριατικισ-Ιονίου. 

Οι εταίροι που ςυμμετζχουν ςτο ζργο είναι οι ακόλουκοι : 
1. Διμοσ Jesi ( Ιταλία ) 

2. CORILA - Κοινοπραξία για τθ διαχείριςθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ λιμνοκάλαςςα τθσ 

Βενετίασ ( Ιταλία ) 

3. Περιφερειακόσ Οργανιςμόσ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ ( Αλβανία ) 

4. Διμοσ Gradiška  ( Βοςνία Ερηεγοβίνθ ) 

5. Εκνικό Πάρκο Δθμόςιου Ιδρφματοσ SUTJESKA  ( Βοςνία Ερηεγοβίνθ ) 

6. Οργανιςμόσ Προςχολικισ Αγωγισ, Κοινωνικισ Πολιτικισ και Ακλθτιςμοφ Διμου ερρϊν ( Ελλάδα ) 

7. Διμοσ Moscenicka Draga ( Κροατία ) 

8. Σουριςτικό υμβοφλιο Vrsar ( Κροατία ) 

9. Σουριςτικόσ Οργανιςμόσ ρζμςκα Μιτρόβιτςα ( ερβία ) 

10. Κζντρο ανάπτυξθσ Murska Sobota ( λοβενία ) 



 

 

«Αυτό το ζγγραφο ζχει δθμιουργθκεί με τθν οικονομικι βοικεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Σο περιεχόμενο του εγγράφου αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του Οργανιςμοφ Προςχολικισ Αγωγισ, 

Κοινωνικισ Πολιτικισ και Ακλθτιςμοφ Διμου ερρϊν – Ο.Π.Α.Κ.Π.Α και ςε καμία περίπτωςθ δεν 
μπορεί να κεωρθκεί ότι αντικατοπτρίηει τθ κζςθ των αρχϊν του προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι / και του προγράμματοσ ADRION ». 

 

 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι να προωκιςει το Σουριςτικό Σοπίο ςτθν περιοχι τθσ Αδριατικισ  
μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ δικτφου Κζντρων Ερμθνείασ Σοπίου, ςχεδιαςμζνο ςε κομβικά ςθμεία 

επιλεγμζνων κεματικϊν διαδρομϊν, ψθφιακά ςυνδεδεμζνων μζςω πλατφόρμασ ΣΠΕ, 
διαςφαλίηοντασ τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και τθν προϊκθςθ 
καινοτόμων λφςεων. 

 

Σο ζργο παρζχει νζα μοντζλα αειφόρου τουριςτικισ διαχείριςθσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ 

εποχικότθτασ του τουριςμοφ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν τοπίων ωσ 
κοινϊν πόρων που να είναι επιςκζψιμα όλο το χρόνο. 

 

Προωκϊντασ δραςτθριότθτεσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ ευρωπαϊκισ φυςικισ και πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ ωσ βαςικό ςτρϊμα τθσ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ, το ζργο ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ταυτότθτασ τθσ Αδριατικισ Περιφζρειασ ωσ μοναδικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ. 

 

Σα κφρια αποτελζςματα του ADRILINK είναι: 

 

• Δθμιουργία δικτφου για το τουριςτικό τοπίο ςτθν περιοχι τθσ Αδριατικισ  
• Κοινι βιϊςιμθ ςτρατθγικι για το ςφςτθμα προοριςμοφ του τοπίου τθσ Αδριατικισ 
• φςτθμα νζων διαδρομϊν και ριηϊν τθσ Αδριατικισ βάςει τθσ ερμθνείασ του τοπίου 
• Ψθφιακι πλατφόρμα και εφαρμογι για τον Αδριατικό Σουριςμό 
• Ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα (IC) που διακζτουν εφαρμογζσ ζξυπνων τεχνολογιϊν και 

καινοτόμεσ λφςεισ ΣΠΕ 

• Οργάνωςθ των «Ημερϊν Σοπίου» ωσ μοναδικό ολοκλθρωμζνο κφκλωμα-εκδιλωςθ κατά 
μικοσ τθσ Αδριατικισ Περιοχισ 

 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 

 
Δεςποτίδθσ Ιωάννθσ  


