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Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

Σθνπόο ηνπ Τνκέα «Πνιηηηζηηθήο θαη Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» είλαη ε επηκόξθωζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε δεηήκαηα δεκόζηωλ πνιηηηζηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ 

πνιηηηθώλ. Οη ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ εθιακβάλνληαη ωο δπλακηθνί 

κνρινί νηθνλνκηθήο ελδπλάκωζεο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο ηωλ θνηλωληώλ. Οη 

επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ Τνκέα αθνξνύλ ηελ παξνρή γλώζεωλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήηωλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή δξάζεωλ 

αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ, θαζώο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηωλ ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ. Ο Τνκέαο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα 

ζε ζηειέρε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα απνθηήζνπλ ην 

απαξαίηεην γλωζηαθό θεθάιαην θαη ηηο ηθαλόηεηεο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεδηάδνπλ, δηνξγαλώλνπλ θαη αμηνινγνύλ πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξάζεηο θαη 

εθδειώζεηο, θαζώο θαη νινθιεξωκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάδεημε, δηαηήξεζε 

θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηωλ παξαδνζηαθώλ πνιηηηζηηθώλ 

εθθξάζεωλ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟ ΚΑΘ ΣΟΠΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ομάδα – ηόχος: Τν επηκνξθωηηθό πξόγξακκα απεπζύλεηαη θπξίωο ζε ζηειέρε ηωλ 

Υπνπξγείωλ Πνιηηηζκνύ, Τνπξηζκνύ, Αλάπηπμεο, θαζώο θαη ζηειέρε ηωλ Γήκωλ, 

Πεξηθεξεηώλ θαη ηωλ Οξγαληζκώλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη θνξέωλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο. 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ 

ζηα ζηειέρε δεκόζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ζε 

ζέκαηα πνιηηηζκνύ θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο.  

Θεμαηικές Ενόηηηες 

 Δηζαγωγή ζην πεξηερόκελν ηνπ ιαϊθνύ πνιηηηζκνύ  

 Λαϊθόο πνιηηηζκόο: Γηεζλείο ζηξαηεγηθέο, εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηνπηθέο 

πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο  

 Πνιηηηζηηθά αγαζά θαη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο  

 Αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζε ηνπηθό επίπεδν- Γηαηξνθηθό θεθάιαην θαη ηνπηθά 

πξνϊόληα (εξγαζηήξην)  

 Παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη βηώζηκε αλάπηπμε:  Γνκέο θαη πξαθηηθέο - Μειέηε 

πεξίπηωζεο (εξγαζηήξην)  

 Μλήκε, ηνπηθή ηζηνξία θαη βηώζηκε αλάπηπμε -  Πεδία κειέηεο: Οξγάλωζε ηνπ 

ρώξνπ, κλεκεία, κνπζεία - Οξγάλωζε αλαπηπμηαθώλ δξάζεωλ (εξγαζηήξην)  

 Λαϊθά δξώκελα θαη αεηθόξνο αλάπηπμε  - Γίθηπα ιαϊθώλ δξωκέλωλ θαη 

ηειεζηηθέο ηέρλεο  

 Αεηθόξνο αλάπηπμε θαη ηνπηθή θνηλωλία: Μειέηε πεξίπηωζεο κε αληηθείκελν ηα 

ιαϊθά δξώκελα θαη ηηο ηειεζηηθέο ηέρλεο (εξγαζηήξην) 

 Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε αγξνηηθήο παξαγωγήο - Τνπηθή αγξνηηθή παξαγωγή θαη 

πξνϊόληα ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ  

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ώξεο 

 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΣΟΠΘΚΗ ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΠΕ 

 

Ομάδα – ηόχος: Σηειέρε ηωλ Υπνπξγείωλ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηωλ Γήκωλ 

θαη ηωλ Πεξηθεξεηώλ, ηωλ Οξγαληζκώλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, 

θαζώο θαη θνξέωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηνκείο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ή 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κέζω πνιηηηζκνύ. 

 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ 

ζε ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη 

λα πινπνηνύλ ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ αλάπηπμε 

ρξεζηκνπνηώληαο λέεο ηερλνινγίεο θαη αμηνπνηώληαο ην ηνπηθό πνιηηηζηηθό απόζεκα, 

γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο δπλακηθήο ζε επίπεδν θνηλωλίαο θαη νηθνλνκίαο. 

 

Θεμαηικές Ενόηηηες 

 Δηζαγωγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο: ηνπηθή πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη ζηε ρξήζε ηωλ 

ΤΠΔ γηα ηνλ πνιηηηζκό  

 Πνιηηηζηηθέο Βηνκεραλίεο, Πνιηηηζηηθά Πξνϊόληα θαη Τνπηθή Αλάπηπμε  

 Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ Τνπηθή Πνιηηηζηηθή Αλάπηπμε  

 Καηαγξαθή θαη Χεθηνπνίεζε Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο  

 Ο ηζηόο ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο  

 Οη θηλεηέο ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο  

 Μέζα Κνηλωληθήο Γηθηύωζεο ωο εξγαιεία αλάδεημεο θαη πξνώζεζεο ηνπ 

ηνπηθνύ πνιηηηζκνύ 

 

Υρονική Διάρκεια: 28 ώξεο 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΟΡΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ 

 

Ομάδα – ηόχος: Σηειέρε ηνπ Υπνπξγείωλ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη ηωλ 

επνπηεπόκελωλ θνξέωλ ηνπ, ηωλ Γήκωλ θαη ηωλ Πεξηθεξεηώλ, ηωλ Οξγαληζκώλ 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ θαη όζωλ 

άιιωλ θνξέωλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηνκείο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ή ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο κέζω πνιηηηζκνύ. 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ 

ζε ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηνύλ 

πόξνπο, πιηθνύο θαη άπινπο, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνύ θαη 

λα ζπληάζζνπλ πξνηάζεηο ρξεκαηνδόηεζεο ή/θαη ρνξεγίαο γηα ηελ πινπνίεζε 

πνιηηηζηηθώλ δξάζεωλ. 

Θεμαηικές Ενόηηηες 

 Φξεκαηνδόηεζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνκέα από ηνλ  Ταθηηθό Πξνϋπνινγηζκό 

θαη ην Πξόγξακκα Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ (ΠΓΔ) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη γηα δξάζεηο ππνζηήξημεο ζύγρξνλεο 

πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο 

 Φξεκαηνδόηεζε δξάζεωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ  πνιηηηζκνύ από ηα Δπξωπαϊθά  

Σπγρξεκαηνδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα 

 Φξεκαηνδόηεζε δξάζεωλ πνιηηηζκνύ από Δπξωπαϊθέο/Κνηλνηηθέο 

Πξωηνβνπιίεο. 

 Δξγαζηήξην-Πξνεηνηκαζία πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο πνιηηηζηηθώλ δξάζεωλ 

(ζην πιαίζην Σπγρξεκαηνδνηνύκελωλ Πξνγξακκάηωλ ή ζην πιαίζην 

Δπξωπαϊθώλ Πξωηνβνπιηώλ) 

 Η πξνζέιθπζε θεθαιαίωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ.           Δλαιιαθηηθέο 

θαη Σπκπιεξωκαηηθέο Μνξθέο Φξεκαηνδόηεζεο Πνιηηηζηηθώλ Γξάζεωλ  

 Δξγαζηήξην-Πξνεηνηκαζία πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο πνιηηηζηηθώλ δξάζεωλ 

κέζα από  πξνζέιθπζε θεθαιαίωλ 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Υρονική Διάρκεια: 28 ώξεο 

 

ΣΟ ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Ω ΜΟΥΛΟ ΣΗ ΣΟΠΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ομάδα – ηόχος: Σηειέρε ηνπ Υπνπξγείωλ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη ηωλ 

επνπηεπόκελωλ θνξέωλ ηνπ, ηωλ Γήκωλ θαη ηωλ Πεξηθεξεηώλ, ηωλ Οξγαληζκώλ 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ θαη όζωλ 

άιιωλ θνξέωλ δξαζηεξηνπνηνύληαη άκεζα ή θαη έκκεζα, κε ην ζρεδηαζκό, ηελ 

πινπνίεζε πνιηηηζηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη πξνβνιή  ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνϊόληνο.  

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη παξνρή εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ ζε 

ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ, 

πινπνηνύλ θαη πξνωζνύλ νινθιεξωκέλεο πνιηηηζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηζηηθνύ πξνϊόληνο/απνζέκαηνο. 

 

Θεμαηικές Ενόηηηες 

 Δηζαγωγή ζηνλ Πνιηηηζηηθό θαη Γεκηνπξγηθό Τνκέα θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

 Νέα Μνληέια Οξγάλωζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ θαη 

Γεκηνπξγηθνύ Τνκέα  

 Γεκόζηεο πνιηηηθέο γηα ηνλ Πνιηηηζηηθό θαη Γεκηνπξγηθό Τνκέα – Νέεο 

κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο 

 Σρεδηαζκόο Πνιηηηζηηθήο Σηξαηεγηθήο 

 Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη επηθνηλωλίαο– Πνιηηηζηηθό Marketing 

 Γηνίθεζε Πνιηηηζηηθώλ Μνλάδωλ Καιέο Πξαθηηθέο-Δξγαζηήξην 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ώξεο 

 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΠΟΛΘΣΘΚΕ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ομάδα – ζηόχος: Σηειέρε ηωλ Υπνπξγείωλ Πνιηηηζκνύ, Τνπξηζκνύ θαη Αλάπηπμεο, 

ηωλ Γήκωλ θαη ηωλ Πεξηθεξεηώλ, Οξγαληζκώλ Τνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη θνξέωλ (ΝΠΓΓ, ΝΠΙΓ) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο (Πνιηηηζηηθνί θαη Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί θαη Δπηρεηξήζεηο, 

Βηβιηνζήθεο, Γεκνηηθά  Ψδεία, Πηλαθνζήθεο, ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ, Μνπζεία θ.ιπ.), αιιά θαη 

άιιωλ θνξέωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ 

ζηα ζηειέρε δεκόζηαο δηνίθεζεο πνπ εξγάδνληαη θπξίωο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ 

θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ 

πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθθηλνύλ από ην 

ηνπηθό πνιηηηζηηθό θεθάιαην θαη ζα εζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ 

πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο. 

 

Θεμαηικές Ενόηηηες 

 Πνιηηηζκηθό Κεθάιαην - Κεληξηθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή 

 Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Πνιηηηζηηθήο Πνιηηηθήο -Πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη 

Πξαθηηθέο  

 Δπηθνηλωληαθή Πνιηηηζηηθή Σηξαηεγηθή  

 Σρεδηαζκόο θαη Υινπνίεζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γξάζεωλ  

 Δξγαζηεξηαθή Μειέηε παξαδεηγκαηηθήο πεξίπηωζεο εθαξκνζκέλνπ 

ζηξαηεγηθνύ πιάλνπ δεκόζηνπ πνιηηηζηηθνύ / ηνπξηζηηθνύ νξγαληζκνύ 

 Δθαξκνζκέλν Δξγαζηήξην  

 

Υρονική Διάρκεια:  28 ώξεο 
 


