
 

ΠΕ2: Π2.4 Δράσεις δημοσιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης  
για το CROSS COASTAL NET 

 Περίοδος Αναφοράς: 01/7/2021 – 30/11/2022 
 

1 Δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στο 

πλαίσιο του έργου  

Η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης πέτυχε ένα σημαντικό βαθμό «προβολής» του προγράμματος, με 

στοχευμένο και εκτεταμένο σχέδιο δράσης δημοσιότητας. Βασικές αρμοδιότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης 

στα πλαίσια του παραδοτέου είναι 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και 2 σε επιστημονικά 

περιοδικά, εκ των οποίων οι πρώτες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ενώ οι δεύτερες είναι υπό επεξεργασία. 

Ωστόσο, πέραν των παραπάνω, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πραγματοποιήσει αρκετές στοχευμένες δράσεις 

για τη διάδοση του έργου, διοργανώνοντας ημερίδες και στρογγυλά τραπέζια συζήτησης, συμμετέχοντας σε 

συνέδρια και εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας ένα ειδικό τεύχος σε επιστημονικό περιοδικό με σχετική 

θεματολογία, όπως επίσης και με τη διάδοση μέσα από διαδικτυακά και μη μέσα επικοινωνίας. Επιπλέον, 

διαμορφώθηκε στοχευμένο υλικό διάδοσης για την έρευνα επισκεπτών, η οποία διεξήχθη τον Σεπτ-Οκτ 2022, 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΠΕ3. 

   

2 Δείκτες διάδοσης Πολυτεχνείου Κρήτης  

Οι μέχρι σήμερα δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν από το Πολυτεχνείο 

Κρήτης (από την έναρξη του έργου έως και Νοέμβριο 2022) περιλαμβάνουν: 

• Διοργάνωση 2 εκδηλώσεων: 

- Ανοικτή εκδήλωση και συνέντευξη τύπου κατά την εναρκτήρια 3ήμερη συνάντηση στα Χανιά (σε 
συνεργασία με το ΕΒΕΧ)  

- Διοργάνωση «στρογγυλού τραπεζιού» στα πλαίσια του Παγκρήτιου Ενεργειακού Συνεδρίου, 2 
Ιουλίου του 2022, στον Πλατανιά, σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ. 

• Ενεργή συμμετοχή και παρουσιάσεις σε 7 εκδηλώσεις (ημερίδες/συνέδρια): 

- Eσπερίδα με θέμα «Προστασία περιβάλλοντος-Αναπτυξιακές δυνατότητες περιοχών Natura 
(Ακρωτήρι Γραμβούσας-Περιοχή Ελαφονησίου) », με διοργανωτές την Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων 
Επαρχίας Κισάμου και του Δήμο Κισάμου, με παρουσίαση για το έργο σε τίτλο: στις 15 Μαΐου 2022, 
Δ. Κισάμου, Κρήτη. 

- Εκδήλωση με θέμα: Αειφόρος Παράκτια Τουριστική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Ακάμα και Μπάλου, 
16 Σεπτεμβρίου 2022, Δρούσια, Κύπρος. Με διαδικτυακή παρουσία.  

- 52η Γενική συνέλευση Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ), 12 
Νοεμβρίου 2022, Ρέθυμνο Κρήτη, με φυσική παρουσία και παρουσίαση για το έργο  

- παρουσίαση σε 4 επιστημονικά συνέδρια, 1) Επιστημονικό επετειακό συνέδριο του ΕΟΑΕΝ: "Η 
συμβολή της νησιωτικής οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια. 1821-2021". 12/11/2021, Πειραιάς. 2) 
3rd Symposium on Circular Economy and Sustainability 28 Ιουνίου 2022, Χανιά, Κρήτης και 3) 
International Symposium and Workshops Sustainable Solutions at Times of Transition (SuST), 14-17 



 

Ιουλίου του 2022, Νίσυρος, 4)1st International Conference on Sustainable Chemical & Environmental 
Engineering, 1 Σεπτεμβρίου 2022, Ρέθυμνο, Κρήτης. 

• Δημοσιεύσεις στα πρακτικά των παραπάνω συνεδρίων στις θέσεις 2 και 4. 

• Δημιουργία Ειδικού τεύχους στο περιοδικό Sustainability, με τίτλο "Energy Transition, Tourism and 

Sustainable Management of Ecosystems”, όπου θα συμπεριληφθούν τεχνικά άρθρα με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα του έργου. 

• Παραγωγή έντυπου υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης έρευνας τουριστών (poster, αφίσες)  

Οι δράσεις δημοσιότητας πέτυχαν υψηλούς δείκτες διάδοσης στα διαδικτυακά μέσα, στον τύπο και στα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης τόσο σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο με:   

- 4 άρθρα σε εφημερίδες: Χανιώτικα νέα και ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
 

- 41 Διαδικτυακές εμφανίσεις (Δημοσιεύματα σε διαδικτυακά μέσα όπως θεματικά και ενημερωτικά portal 
και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

Δραστηριότητα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

- Facebook: 16 posts, 1,041 αντιδράσεις, 24 κοινοποιήσεις  
- LinkedIn: 14 posts, 13,890 προβολές, 457 αντιδράσεις και 5 κοινοποιήσεις 

 

3 Δράσεις Δημοσιότητας Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

3.1. Συνέδρια/Εκδηλώσεις: 

1. Συντονισμός της θεματικής ενότητας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αξιοποίηση της Πράσινης 

και Κυκλικής Οικονομίας» στο επετειακό συνέδριο του ΕΟΑΕΝ, με τίτλο "Η συμβολή της νησιωτικής 

οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια. 1821-2021", το οποίο πραγματοποιήθηκε 11/11/2021, στον 

Πειραιά.  

2. Παρουσίαση με φυσική παρουσία με τίτλο “Sustainable planning for tourism in sensitive coastal 

regions. Α case study of Balos beach in Western Crete”, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 3rd 

Symposium on Circular Economy and Sustainability (https://3rd.circulareconomy2050.eu/), Χανιά, 27-

29 Ιουνίου, 2022. (Π2.4) 

3. Παρουσίαση με φυσική παρουσία με τίτλο “Environmental monitoring of the Balos lagoon in Western 

Crete for sustainable tourism development”, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 1st International 

Conference on Sustainable Chemical and Environmental Engineering, (https://www.susteng.eu/), 31 

Αυγούστου – 04 Σεπτέμβρη 2022, Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα. (Π2.4) 

4. Παρουσίαση με φυσική παρουσία στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “International Symposium and 

Workshops Sustainable Solutions at Times of Transition” (SuST),( https://susteu.com/ ) 14-17 Ιουλίου 

του 2022, Νίσυρος, Ελλάδα. 

5. Oμιλία στην Εσπερίδα της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου και του Δήμου Κισάμου, 

15/5/22. (Π3.3) 

https://3rd.circulareconomy2050.eu/
https://www.susteng.eu/
https://susteu.com/


6. Διοργάνωση «στρογγυλού τραπεζιού» στο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, 1-3 Ιουλίου, Πλατανιάς, 
Χανιά, με τίτλο «The impact of tourism, renewable energy and economic growth on the sustainable 
development of ecosystems», σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ, στο οποίο συμμετέχουν εξειδικευμένοι σε 
θέματα τουρισμού κι ενέργειας ομιλητές. Το στρογγυλό τραπέζι το οποίο συντόνισε ο καθ.Θεοχάρης 
Τσούτσος/ΠΚ, όπου συμμετείχαν οι, Γεώργιος Αλεξάκης/Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων Περιφέρειας Κρήτης, Λεωνίδας Αντωνίου/ ΤΕΠΑΚ, Ελένη Χατζηγιάννη/ DG 

MARE, Κυριάκος Κώτσογλου/ Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Περιφ/ας Κρήτης, Στέλλα Κυβέλου, Καθ. Πάντειον Πανεπιστήμιο Κουνωνικών και Πολιτικών 

επιστημών και Δημήτριος Μουντάκης/ ΕΒΕΧ.

7. Συμμετοχή σε συζήτηση με παρουσίαση για το έργο, κατά την 52η Γενική συνέλευση 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ). Στις 12 Νοεμβρίου του 2022, το ΠΚ 
συμμετείχε στην 52η Γενική συνέλευση του ΕΟΑΕΝ, σε συζήτηση σχετικά με την Κλιματική αλλαγή 

και το βιώσιμο τουρισμό. 

3.2. Δημοσιεύσεις/Άρθρα: 

1. Δημοσίευση στα πρακτικά συνεδρίου, με τίτλο “Sustainable planning for tourism in sensitive coastal

regions. Α case study of Balos beach in Western Crete”, 3rd Symposium on Circular Economy and

Sustainability, Χανιά, Ελλάδα, 27-29 Ιουνίου, 2022

(https://3rd.circulareconomy2050.eu/Proceedings/5B_4.pdf) (Π2.4)

2. Δημοσίευση στα πρακτικά συνεδρίου  με τίτλο “Environmental monitoring of the Balos lagoon in

Western Crete for sustainable tourism development”, 1 st International Conference on Sustainable

Chemical and Environmental Engineering, 31 Αυγούστου – 04 Σεπτέμβρη 2022, Ρέθυμνο, Κρήτη,

Ελλάδα ( https://ik.imagekit.io/jschssyeh/viv/tr:w-1400,c-

at_max/uploads/tenantsusteng/photos/susteng22-proceedings-draft-version.pdf  pp 127-128), (Π2.4)

3. Δημιουργία και σύνταξη ειδικού τεύχους στο διεθνές περιοδικό Sustainability, με τίτλο "Energy

Transition, Tourism and Sustainable Management of Ecosystems"(JIF=3,251), το οποίο πραγματεύεται

τη σύνδεση των οικοσυστημάτων και της φέρουσας ικανότητάς τους, με τον βιώσιμο τουρισμό και τα

μεγάλα ενεργειακά συστήματα και όλα αυτά υπό την αιγίδα της ενεργειακής μετάβασης.

https://3rd.circulareconomy2050.eu/Proceedings/5B_4.pdf
https://ik.imagekit.io/jschssyeh/viv/tr:w-1400,c-at_max/uploads/tenantsusteng/photos/susteng22-proceedings-draft-version.pdf
https://ik.imagekit.io/jschssyeh/viv/tr:w-1400,c-at_max/uploads/tenantsusteng/photos/susteng22-proceedings-draft-version.pdf


3.3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης/ Διαδικτυακά δημοσιεύματα/ Εφημερίδες: 

3.3.1. Εναρκτήρια 3-ήμερη συνάντηση στην Κρήτη (διοργανωτής το ΠΚ με τη βοήθεια του 
ΕΒΕΧ) 30/09 - 02/10/21. 

Τριήμερη συνάντηση για την έναρξη του έργου «INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»: 

«Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού». 

2 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

4 δημοσιεύσεις σε άλλα διαδικτυακά μέσα 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 100 αντιδράσεις και 2 κοινοποιήσεις.

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 32 αντιδράσεις, 1,789 προβολές και 1 κοινοποίηση



 

Άλλα διαδικτυακά μέσα 

a. https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/chania/i-episkepsimotita-ston-mpalo-kai-se-

perioches-natura-sto-epikentro-synantisis-sto-epimelitirio-chanion/  

 

b. https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/chania/mpalos-kissamoy-stochos-i-

prostasia-ton-periochon-natura-kai-o-aeiforos-toyrismos-audio/  

 

c. https://www.zarpanews.gr/chania-xekina-pilotika-apo-ton-mpalo-programma-toyristikis-

diacheirisis-perivallontika-eyaisthiton-periochon/  

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/chania/i-episkepsimotita-ston-mpalo-kai-se-perioches-natura-sto-epikentro-synantisis-sto-epimelitirio-chanion/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/chania/i-episkepsimotita-ston-mpalo-kai-se-perioches-natura-sto-epikentro-synantisis-sto-epimelitirio-chanion/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/chania/mpalos-kissamoy-stochos-i-prostasia-ton-periochon-natura-kai-o-aeiforos-toyrismos-audio/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/chania/mpalos-kissamoy-stochos-i-prostasia-ton-periochon-natura-kai-o-aeiforos-toyrismos-audio/
https://www.zarpanews.gr/chania-xekina-pilotika-apo-ton-mpalo-programma-toyristikis-diacheirisis-perivallontika-eyaisthiton-periochon/
https://www.zarpanews.gr/chania-xekina-pilotika-apo-ton-mpalo-programma-toyristikis-diacheirisis-perivallontika-eyaisthiton-periochon/


 

 

Εφημερίδες: 

a. https://www.haniotika-nea.gr/ekdilosi-sto-evech-gia-tin-aeiforo-toyristiki-anaptyxi/ 

 

 

3.3.2. Επιστημονικό επετειακό συνέδριο του ΕΟΑΕΝ: "Η συμβολή της νησιωτικής 
οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια. 1821-2021". 12/11/2021, Πειραιάς. 

Ο καθ. Θεοχάρης Τσούτσος συντόνισε τη θεματική ενότητα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Αξιοποίηση της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας» στο επετειακό συνέδριο του ΕΟΑΕΝ, με τίτλο "Η 

συμβολή της νησιωτικής οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια. 1821-2021", Το οποίο 

πραγματοποιήθηκε 11/11/2021, στον  Πειραιά.  

5 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

1 δημοσίευση σε άλλα διαδικτυακά μέσα 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 2 δημοσιεύσεις στο Facebook με 225 αντιδράσεις, 34 σχόλια και 4 κοινοποιήσεις. 

https://www.haniotika-nea.gr/ekdilosi-sto-evech-gia-tin-aeiforo-toyristiki-anaptyxi/


 

 

b. 3 δημοσιεύσεις στο LinkedIn με 74 αντιδράσεις  

 

 



 

Άλλα διαδικτυακά μέσα 

a. https://eoaen.com/wp-content/uploads/2020/07/9D.pdf  

 

 

3.3.3. 1η τεχνική συνάντηση του έργου, στην Κύπρο (Διοργανωτής το ΤΕΠΑΚ) 11-12/4/22. 

Στις 11-12 Απριλίου του 2022, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου INTERREG V 

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ: CROSS-COASTAL NET, «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου 

Παράκτιου Τουρισμού». 

1 δημοσίευση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 93 αντιδράσεις και 5 κοινοποιήσεις. 

https://eoaen.com/wp-content/uploads/2020/07/9D.pdf


 

 

 

3.3.4. Εσπερίδα της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου και του Δήμου 

Κισάμου, 15/5/22.  

Στις 15 Απριλίου του 2022, στα πλαίσια εσπερίδας της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας 

Κισάμου και του Δήμου Κισάμου, το εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών 

Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στη συζήτηση σχετικά με ο βιώσιμο τουρισμό στον 

Μπάλο, αξιοποιώντας την εμπειρία από το έργο ΙNTERREG V ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020: «CROSS-

COASTAL-NET: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού».  

2 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

3 δημοσιεύσεις σε άλλα διαδικτυακά μέσα 

2 δημοσιεύσεις σε εφημερίδες 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 25 αντιδράσεις. 



 

 

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 6 αντιδράσεις και 435 προβολές. 

 

 

 

 



 

Άλλα διαδικτυακά μέσα 

a. Kriti24.gr, 10 Μαΐου 2022 (https://www.kriti24.gr/imerida-tis-enosis-politistikon-foreon-

eparchias-kisamoy/ ) 

 

b. CRETALIVE NEWS, 24 Μαΐου 2022 (https://www.cretalive.gr/kriti/imerida-gia-tin-anaptyxi-tis-

gramboysas-kai-toy-elafonisioy ) 

 

c. HANIA.news, 10 Μαΐου (https://hania.news/2022/05/10/468740/ ) 

https://www.kriti24.gr/imerida-tis-enosis-politistikon-foreon-eparchias-kisamoy/
https://www.kriti24.gr/imerida-tis-enosis-politistikon-foreon-eparchias-kisamoy/
https://www.cretalive.gr/kriti/imerida-gia-tin-anaptyxi-tis-gramboysas-kai-toy-elafonisioy
https://www.cretalive.gr/kriti/imerida-gia-tin-anaptyxi-tis-gramboysas-kai-toy-elafonisioy
https://hania.news/2022/05/10/468740/


 

 

Εφημερίδες:  

a. Χανιώτικα Νέα, 16 Μαΐου, 2022 (https://www.haniotika-nea.gr/quot-kampanaki-ereyniton-

quot-eyaloti-stin-klimatiki-allagi-i-kriti/) 

 

b. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, 4 Μαΐου 2022 (https://www.neoiorizontes.gr/kisamos-imerida-gia-tin-

prostasia-toy-perivallontos-se-grampoysa-kai-lafonisi/ ) 

https://www.haniotika-nea.gr/quot-kampanaki-ereyniton-quot-eyaloti-stin-klimatiki-allagi-i-kriti/
https://www.haniotika-nea.gr/quot-kampanaki-ereyniton-quot-eyaloti-stin-klimatiki-allagi-i-kriti/
https://www.neoiorizontes.gr/kisamos-imerida-gia-tin-prostasia-toy-perivallontos-se-grampoysa-kai-lafonisi/
https://www.neoiorizontes.gr/kisamos-imerida-gia-tin-prostasia-toy-perivallontos-se-grampoysa-kai-lafonisi/


 

 

 

3.3.5. Special issue on Sustainability, "Energy Transition, Tourism and Sustainable 

Management of Ecosystems".  

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

συμμετέχει στη δημιουργία ενός ειδικού τεύχους με τίτλο "Energy Transition, Tourism and Sustainable 

Management of Ecosystems" του περιοδικού SUSTAINABILITY (JIF=3,251), το οποίο θέτει ως άξονες τη 

σύνδεση των οικοσυστημάτων και της φέρουσας ικανότητάς τους, με τον βιώσιμο τουρισμό και τα 

μεγάλα ενεργειακά συστήματα και όλα αυτά υπό την αιγίδα της ενεργειακής μετάβασης. Στο τεύχος 

αυτό θα δημοσιευθουν ερευνητικά αποτελέσματα του CROSS COASTAL NET. 

2 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 28 αντιδράσεις και 4 κοινοποιήσεις. 

 



 

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 20 αντιδράσεις και 845 προβολές. 

 

3.3.6. Δημοσίευση στο συνέδριο «3rd Symposium on circular economy and Sustainability», 

27-29 Ιουνίου, Χανιά.  

Το εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

συμμετείχε με παρουσία και παρουσίαση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο “3rd Symposium 

on circular economy and Sustainability”, στις 27-29 Ιουνίου, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες 

και στόχοι του προγράμματος, η μεθοδολογική προσέγγιση και πιο συγκεκριμένα η δομή της 

πολυκριτηριακής μεθόδου και ανάλυσης. 

4 Δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης 

a. 2 δημοσιεύσεις στο Facebook με 83 αντιδράσεις. 



 

 

b. 2 δημοσιεύσεις στο LinkedIn με 72 αντιδράσεις και 3,336 προβολές. 

 

 

3.3.7. Διοργάνωση σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ, «στρογγυλού τραπεζιού» στα πλαίσια του 

Παγκρήτιου Ενεργειακού Συνεδρίου, 1-3 Ιουλίου, Minoa Palace, Πλατανιάς, Χανιά.  

Το εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε 

συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνει «στρογγυλό τραπέζι» 

με τίτλο «The impact of tourism, renewable energy and economic growth on the sustainable 

development of ecosystems», στο οποίο συμμετέχουν εξειδικευμένοι σε θέματα τουρισμού κι 

ενέργειας ομιλητές. 



 

2 Δημοσίευση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 29 αντιδράσεις και 3 κοινοποιήσεις. 

 

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 1,666 προβολές και 40 αντιδράσεις 

 

 

3.3.8. Παρουσίαση στο «International Symposium and Workshops Sustainable Solutions 

at Times of Transition» (SuST), 14-17 Ιουλίου του 2022, Νίσυρος, Ελλάδα. 

Το ΠΚ συμμετείχε με παρουσίαση στο International Symposium and Workshops Sustainable 
Solutions at Times of Transition (SuST), 14-17 Ιουλίου του 2022, στη Νίσυρο.  

1 Δημοσίευση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης 



 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 121 αντιδράσεις, 3 σχόλια και 2 κοινοποιήσεις. 

 

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 40 αντιδράσεις και 1 σχόλιο. 

 

 

3.3.9. 1st International Conference on Sustainable Chemical and Environmental 

Engineering, Ρέθυμνο, 01/09/22.  

1η Σεπτέμβρη του 2022, το ΠΚ συμμετείχε με παρουσίαση και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας 

(paper) στο διεθνές συνέδριο "1st International Conference on Sustainable Chemical & Environmental 

Engineering", το οποίο πραγματοποιήθηκε 31 Αυγούστου με 4 Σεπτέμβρη στο Ρέθυμνο Κρήτης, όπου 



 

παρουσιάστηκε δια ζώσης (1/9), η ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του έργου όσον αφορά τις μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περιοχή του Μπάλου. 

3 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 2 δημοσιεύσεις στο Facebook με 121 αντιδράσεις, 3 σχόλια και 1 κοινοποίηση. 

 

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 52 αντιδράσεις και 2,480 προβολές. 

 

 



 

3.3.10. Έρευνα για την ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμου τουρισμού στην παραλία του 

Μπάλου.  

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022, έγινε δημοσιοποίηση της έρευνας που πραγματοποίησε το ΠΚ σε 

συνεργασία με το Δήμο Κισσάμου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού στην παραλία του 

Μπάλου.  

2 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

1 δημοσίευση σε άλλα διαδικτυακά μέσα 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 38 αντιδράσεις και 1 κοινοποίηση. 

 

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 43 αντιδράσεις, 2,035 προβολές, 1 σχόλιο και 3 reposts. 



 

 

Εφημερίδα 

a. Χανιώτικα Νέα, 16 Σεπτεμβρίου, 2022 (https://www.haniotika-nea.gr/ereyna-gia-ton-

toyrismo-sto-mpalo/ ) 

 

 

3.3.11. Ομιλία στα πλαίσια της εκδήλωσης «Socio-cultural values in Maritime Spatial 

planning. towards communities of practice in the Mediterranean”, 50th General 

Assemply της CPMR, 27-28 Οκτωβρίου 2022, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. 

https://www.haniotika-nea.gr/ereyna-gia-ton-toyrismo-sto-mpalo/
https://www.haniotika-nea.gr/ereyna-gia-ton-toyrismo-sto-mpalo/


 

Στις 27-28 Οκτωβρίου, το ΠΚ συμμετείχε με ομιλία (καθ. Θεοχάρης Τσούτσος) στην εκδήλωση «Socio-

cultural values in Maritime Spatial planning. towards communities of practice in the Mediterranean” 

που οργανώθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης / Region of 

Crete, την EUROPEAN MSP PLATFORM και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 

παρουσία της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων (DG MARE). Η εκδήλωση 

οργανώθηκε στα πλαίσια της 50th General Assemply της CPMR. 

2 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 1 δημοσίευση στο Facebook με 58 αντιδράσεις και 1 κοινοποίηση. 

  

b. 1 δημοσίευση στο LinkedIn με 49 αντιδράσεις και 1 repost. 

https://www.facebook.com/CreteRegion?__cft__%5b0%5d=AZUCmp0HhU4KqMA5X119aCec40MI0v7120dL2CmrU2fKWG70HmqHtbQB1kj0hV0g6pJQv9U9-mv-ojIcjLQiSsUQzLKmaB9FiW4NmOkmaXDAN8Zxkg6yLqHb1ZiFRbEwB7Ymfqrrajji3D-q8FMdh33xM46YsvSMqqKcKfy-GpJrqGF5WlmTgzncp5BFyylrG8U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CreteRegion?__cft__%5b0%5d=AZUCmp0HhU4KqMA5X119aCec40MI0v7120dL2CmrU2fKWG70HmqHtbQB1kj0hV0g6pJQv9U9-mv-ojIcjLQiSsUQzLKmaB9FiW4NmOkmaXDAN8Zxkg6yLqHb1ZiFRbEwB7Ymfqrrajji3D-q8FMdh33xM46YsvSMqqKcKfy-GpJrqGF5WlmTgzncp5BFyylrG8U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ypen.gov?__cft__%5b0%5d=AZUCmp0HhU4KqMA5X119aCec40MI0v7120dL2CmrU2fKWG70HmqHtbQB1kj0hV0g6pJQv9U9-mv-ojIcjLQiSsUQzLKmaB9FiW4NmOkmaXDAN8Zxkg6yLqHb1ZiFRbEwB7Ymfqrrajji3D-q8FMdh33xM46YsvSMqqKcKfy-GpJrqGF5WlmTgzncp5BFyylrG8U&__tn__=-%5dK-R


 

 

3.3.12. 52η Γενική συνέλευση επιμελητηριακού ομίλου ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων.  

Στις 12 Νοεμβρίου του 2022, το ΠΚ συμμετείχε στην 52η Γενική Συνέλευση Επιμελητηριακού Ομίλου 

Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ), σε συζήτηση σχετικά με την Κλιματική αλλαγή και το βιώσιμο 

τουρισμό, όπου και παρουσιάσε στόχους και αποτελέσματα του έργου. 

3 δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

a. 2 δημοσιεύσεις στο Facebook με 120 αντιδράσεις και 1 κοινοποίηση 



b. 1 δημοσίευση LinkedIn με 29 αντιδράσεις και 1,303 προβολές


