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Press release 1

Ο

Δήμος

Θάσου

συμμετέχει

σε

πρόγραμμα

ανάπτυξης

προσβασιμότητας για τα ΑμΕΑ - Σε συνεργασία με το Δήμο του Γκάρμεν
Ο Δήμος Θάσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG GREECE V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»,
υλοποιεί

το

έργο

με

τίτλο:

“Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in
the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all Greece”, το οποίο
χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG GREECE V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Το έργο “Destinations for all” στοχεύει στην ανάπτυξη του τουρισμού για
τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), προωθώντας έτσι την τουριστική
ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή. Για την υλοποίησή του, ο Δήμος
Θάσου, συνεργάζεται με τον επικεφαλής δικαιούχο του έργου, Δήμο του
Γκάρμεν. Η ιδέα βασίστηκε στο κοινό τουριστικό δυναμικό των δύο
δικαιούχων,

στις τουριστικές τους εγκαταστάσεις και στην ανάγκη για

βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτές.
Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 40.000.000 Ευρωπαίοι με αναπηρία
αναζητούν πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς που καλύπτουν τις
ανάγκες τους κάθε χρόνο. Η βελτίωση της προσβασιμότητας στις τουριστικές
υποδομές δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ένα βασικό θέμα είναι η
πληροφόρηση

των

τουριστών

που

ενδιαφέρονται

για

τουριστικούς

προορισμούς, οι οποίοι είναι κατάλληλοι να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες
και προτιμήσεις τους. Ο στόχος της έγκαιρης πληροφόρησης είναι
συγκεκριμένος: τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της
επιλογής του τουριστικού προορισμού.
Τα αναμενόμενα οφέλη του “Destinations for all” περιλαμβάνουν:



αύξηση της ελκυστικότητας των Δήμων Γκάρμεν και Θάσου και του
αριθμού των τουριστών που τους επισκέπτονται



ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς προς τα ΑμΕΑ



αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και τόνωση του τουριστικού τομέα
και για τους δύο Δήμους



ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή

Ως προς το ελληνικό σκέλος του, το έργο στοχεύει στα εξής:


αναβάθμιση των υποδομών του δημοτικού Golden Beach Camping της
Θάσου ώστε να αποτελέσει ένα ιδανικό προορισμό για ευάλωτες
ομάδες



προμήθεια εξοπλισμού Braille (εκτυπωτής, οθόνη, ειδικό λογισμικό) και
δημιουργία μιας μίνι βιβλιοθήκης με 100 βιβλία Braille.



διοργάνωση δύο κύκλων σεμιναρίων για επαγγελματίες του τουρισμού
για την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα αναπηρίας και στην
εξυπηρέτηση πελατών



οργάνωση κοινής συμμετοχής σε δύο διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και
διοργάνωση επίσκεψης δημοσιογράφων και μέλη ενώσεων για άτομα
με αναπηρία



διήμερη πολιτιστική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει φωτογραφική
έκθεση με θέμα «Τουρισμός για Όλους»



δημιουργία καμπάνιας στα κοινωνικά μέσα και προωθητικού υλικού



οργάνωση διεθνούς συνεδρίου στη Θάσο για 100 άτομα



οργάνωση Open Info Day με επιτυχημένες ιστορίες για τουριστικές
πρωτοβουλίες για ΑμΕΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο “Destinations for all”
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://destinationsforall.eu/

Website: www.nownews.gr
https://nownews.gr/1kavala/%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82%CE%B8%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE
%B5%CE%B9-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE
%B1/

Website: www.xronometro.com
https://www.xronometro.com/o-dimos-thasou-symmetechei-se-programma-anaptyksisprosvasimotitas-gia-ta-amea/

Website: www.proininews.gr
https://www.proininews.gr/o-dimos-thasoy-se-synergasia-me-to-dimo-toy-gkarmensymmetechei-se-programma-anaptyxis-prosvasimotitas-gia-ta-amea/

Website: www.evdomadiaia.gr
https://www.evdomadiaia.gr/%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82%ce%b8%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b
9-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/

Website: www.kavala247.gr

Press release 2

Αναβαθμίστηκε η προσβασιμότητα ΑΜεΑ στην παραλία και το κάμπινγκ
της Χρυσής Αμμουδιάς - Στο πλαίσιο του έργου “Destinations for all”
Ο Δήμος Θάσου προχώρησε στην αναβάθμιση της προβασιμότητας των
ΑΜεΑ στην παραλία και το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς στο πλαίσιο του
έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism
destinations in the cross border area” με ακρωνύμιο “Destinations for all
Greece”.
Το “Destinations for all Greece” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα Εθνικά Ταμεία
των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», αποτελεί ένα έργο συνεργασίας του Δήμου
της

Θάσου

και

του

Δήμου

του

Γκάρμεν

για

την

ανάπτυξη

της

προσβασιμότητας σε τουριστικούς προορισμούς για τις ευάλωτες ομάδες
(ΑΜεΑ).
Μέσω του συγκεκριμένου έργου, η παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς - μια από
τις μεγαλύτερες και πιο διάσημες παραλίες της Θάσου - καθώς και το
κάμπινγκ που βρίσκεται στην περιοχή, δέχθηκε καίριες μετατροπές που
αναμένεται να το εξελίξουν σε ένα ιδανικό προορισμό για ΑΜεΑ.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρεμβάσεις στο πλαίσιο της
αναβάθμισης του δημοτικού κάμπινγκ στην Χρυσή Αμμουδιά της Θάσου:


Βελτίωση

προσβασιμότητας

του

δημοτικού

κάμπινγκ

(ράμπες

πρόσβασης, διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και
νησίδες, πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα σε λωρίδες για την
όδευση τυφλών)



Προσβασιμότητα

των

κεντρικών

υπηρεσιών

του

κάμπινγκ

(διαμόρφωση κατάλληλων διαστάσεων όλων των ανοιγμάτων των
κτηρίων και κατασκευή ραμπών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο)


Δημιουργία άμεσης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο και στη
θάλασσα με την προμήθεια ειδικών αμφίβιων οχημάτων πρόσβασης
ΑμεΑ, διάδρομο πρόσβασης, χώρους σκίασης-ομπρέλες ξύλινες,
αποδυτήρια, ντουζ και χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ.

Website: www.nownews.gr
https://nownews.gr/1kavala/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE
%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE
%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/

Website: www.proininews.gr
https://www.proininews.gr/thasos-anavathmistike-i-prosvasimotita-amea-stin-paraliakai-to-kampingk-tis-chrysis-ammoydias/

Website: www.xronometro.com
https://www.xronometro.com/anavathmistike-i-prosvasimotita-amea-stin-paralia-kaito-kampingk-tis-chrysis-ammoudias/

Website: www.xirafi.gr
https://xirafi.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-destinations-forall-%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1/

Website: www.evdomadiaia.gr
https://www.evdomadiaia.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce
%bc%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c
%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b1-2/

Website: www.kavala247.gr
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις του Δήμου Θάσου στο
κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς - Στο πλαίσιο του έργου “Destinations
for all”
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22, την
Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 οι τριήμερες
δραστηριότητες που διοργάνωσε ο Δήμος Θάσου, σε συνεργασία με τον
επικεφαλής δικαιούχο Municipality of Garmen (LB) του έργου με ακρωνύμιο
“Destinations for all" και πλήρη τίτλο: “Initiative for improving the capacity and
accessibility of tourism destinations in the cross border area”, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020».
Με στόχο την προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού για τα Άτομα με
Αναπηρία (ΑμεΑ) και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις τουριστικές
υποδομές, πραγματοποιήθηκε στις 22/09/2021 στο Δημοτικό Κάμπιγκ της
Χρυσής Αμμουδιάς (Golden Beach) στη Σκάλα Παναγιάς Θάσου, μια
«Ανοικτή Ημέρα Ιστοριών Επιτυχίας» για 100 συμμετέχοντες, με την
τοποθέτηση Δημοσιογράφων και Εκπροσώπων Υποστηρικτικών προς ΑμεΑ
Οργανώσεων από Ελλάδα και Βουλγαρία.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, απηύθυναν χαιρετισμούς τόσο ο Δήμαρχος
Θάσου, κος. Ελευθέριος Κυριακίδης, όσο και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
Garmen, κος. Ahmed Vranchev. Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η κα. Tanya
Ivanova, Εκπρόσωπος Τουριστικού Πράκτορα που συνεργάζεται με Άτομα με
Αναπηρία, κάνοντας μια αναλυτική παρουσίαση του έργου “Destinations for
all” και των στόχων του.
Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Δημοτικού Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς στη Θάσο μια «Διήμερη Έκθεση
Φωτογραφίας», με τελικό στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού για τα άτομα με

αναπηρία και την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής και του αριθμού
των τουριστών που επισκέπτονται τη διασυνοριακή περιοχή, μέσα από την
προβολή εκθεμάτων σχετικών με υποδομές κατάλληλες για Άτομα με
Αναπηρία και στις δυο περιοχές αντίστοιχα.
Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκαν και προβλήθηκαν εκθέματα του
βουλγαρικής καταγωγής Φωτογράφου, κου. Ivajlo Tahirov. Ο κος. Tahirov
παρουσίασε ένα προς ένα τα έργα του στους παρευρισκόμενους, εξηγώντας
πως στόχος τους είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
προσβασιμότητας ΑμεΑ σε μια σειρά δραστηριοτήτων σχετικών με τον
Τουρισμό,

σε

χώρους

αναψυχής,

πολιτιστικούς,

αρχαιολογικούς

και

παρουσιάστηκαν

και

αθλητικούς.
Αντιστοίχως,

την

Παρασκευή

24

Σεπτεμβρίου

προβλήθηκαν εκθέματα των ελληνικής καταγωγής Φωτογράφων, κου. Σιδέρη
Νικολάου και κου. Νικολάου Καρανικόλα, Φωτογράφου του Συλλόγου
«ΠΕΡΠΑΤΩ». Στο τέλος της δεύτερης ημέρας της Φωτογραφικής Έκθεσης
δόθηκε χώρος για συζήτηση, με τοποθετήσεις των παρευρισκομένων, και
σκοπό την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών, πραγματοποιήθηκαν
Ενημερωτικές Επισκέψεις σε σημεία του Δήμου Θάσου, για δημοσιογράφους
και μέλη οργανισμών για ΑμεΑ από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, με τελικό
σκοπό την προώθηση του τουρισμού για τα άτομα με αναπηρία.
Την πρώτη εκ των τριών ημερών έγινε ενημερωτική επίσκεψη και ξενάγηση
στο Δασσύλιο Πρίνου και το χωριό Λιμενάρια.
Τη δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην παλιά πρωτεύουσα
του νησιού τον Θεολόγο, στους καταρράκτες

της Κεφαλόγουρνας, τα

αρχοντικά των αρχών του 1800, το λαογραφικό μουσείο του νησιού, και στο
σπίτι του Έλληνα πρέσβη της UNESCO με καταγωγή από τον Θεολόγο, το
οποίο στέκει επιβλητικό πάνω από 120 χρόνια σε μια από τις πλατείες του
Θεολόγου.

Την τελευταία ημέρα, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του
Δημοτικού Κάμπιγκ στη Χρυσή Αμμουδιά, οι οποίες διευκολύνουν την
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
Κατόπιν αυτού, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον ορεινό διατηρητέο
οικισμό Παναγία, στις πηγές, στο αγγειοπλαστείο, στο παλαιό ελαιοτριβείο,
στην

ιστορική

εκκλησία

της

Παναγίας,

η

οποία

είναι

εξολοκλήρου

κατασκευασμένη από χιονόλευκο μάρμαρο Θάσου, και τέλος έγινε μια
σύντομη περιήγηση στην αρχαία πόλη της Θάσου.
Το έργο “Destinations for all" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «ΕλλάδαΒουλγαρία 2014-2020».

Website: www.nownews.gr

https://nownews.gr/1kavala/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE
%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BC%CE%B5%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83/

Website: www.evdomadiaia.gr
https://www.evdomadiaia.gr/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%C
E%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BC%CE%B5%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83/

Website: www.xronometro.com
https://www.xronometro.com/oloklirothikan-me-epitychia-oi-ekdiloseis-tou-dimouthasou-sto-kampingk-tis-chrysis-ammoudias/

Website: www.proininews.gr
https://www.proininews.gr/oloklirothikan-me-epitychia-oi-ekdiloseis-toy-dimoythasoy-sto-kampingk-tis-chrysis-ammoydias/

Website: www.xirafi.gr

https://xirafi.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b
1%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1/

Website: www.kavala247.gr

Press release 4
Ολοκληρώθηκε

το

Τελικό

Διεθνές

Συνέδριο

του

έργου

“Destinations for all"
Διοργανώθηκε από το Δήμο Θάσου σε συνεργασία με το Δήμο του
Γκάρμεν
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 29
Οκτωβρίου 2021, το Τελικό Διεθνές Συνέδριo, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου

με

τίτλο:

“Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in
the cross border area”

και

ακρωνύμιο

“Destinations for all",

του

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Δήμο Θάσου, σε συνεργασία με το Δήμο
του Γκάρμεν (Municipality of Garmen), επικεφαλής δικαιούχο του έργου.
Σε μια στοχευμένη προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού για τα Άτομα με
Αναπηρία (ΑμεΑ),

προωθώντας

έτσι

την

τουριστική

ανάπτυξη

στη

διασυνοριακή περιοχή, το Συνέδριο εστίασε στη ζωτικής σημασίας βελτίωση
της

προσβασιμότητας

στις

τουριστικές

υποδομές.

Το

Συνέδριο

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία
και την Ισπανία και με σημαντικό αριθμό συμμετοχόντων.
Τον κύκλο των ομιλιών ξεκίνησε ο κος. Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, Πρόεδρος
του Συλλόγου Ατόμων με κινητικά προβλήματα «ΠΕΡΠΑΤΩ» Κομοτηνής, ο
οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για προαγωγή της αυτονομίας και της
ικανότητας αυτο-φροντίδας, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας, των
ικανοτήτων και του δυναμικού των ΑμεΑ.
Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Mr.

Catalin

Serbu,

EU

Project

Manager

specialized on European Projects for Persons with Disabilities in Spain. Ο Mr.
Serbu έθιξε το ζήτημα της γενικευμένης προσβασιμότητας των ΑμεΑ,
επισημαίνοντας την ανάγκη μέριμνας της ΕΕ για πλήρη προσβασιμότητα,

ιδίως στη Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη, με σκοπό να διευκολυνθεί η
προσέλευση αλλά και η προσπελασιμότητα των χώρων, σε όλες τις δομές της
παραλίας.
Συνεχίζοντας, η κα. Τσιαμπέρα Κατερίνα, Νομικός και Δικηγόρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας
Ατόμων με Αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε έμφαση στη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Κατόπιν τούτων, η
κα. Tanya Ivanova, Εκπρόσωπος Τουριστικού Πράκτορα στη Βουλγαρία,
παρουσίασε αναλυτικά το έργο “Initiative for improving the capacity and
accessibility of tourism destinations in the cross border area” με ακρωνύμιο
“Destinations for all” και τους στόχους του.
Ο κύκλος των ομιλιών ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του κου. Πετρετζίκη
Ευάγγελου, Ψυχολόγου (Msc) και Εκπροσώπου Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία
υπογραμμίστηκε η ανάγκη δημιουργικής απασχόλησης των Ατόμων με
Αναπηρία μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου,
ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις των συμμετεχόντων καθώς και με
τα συμπεράσματα όσων συζητήθηκαν. Τα πεπραγμένα έγιναν στην ελληνική,
την αγγλική και βουλγαρική γλώσσα.
Το έργο “Destinations for all" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που
συμμετέχουν

στο

Πρόγραμμα

Βουλγαρία 2014-2020».

Συνεργασίας

INTERREG VA «Ελλάδα-

Website: www.efimeridakavala.gr

https://www.efimeridakavala.gr/%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%
CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE
%B5-%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4/

Website: www.nownews.gr
https://nownews.gr/1kavala/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE
%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4/

Website: www.xirafi.gr

https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B
D%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5%CF%83%CF%85%CE%BD/

Website: www.proininews.gr
https://www.proininews.gr/dimos-thasoy-oloklirothike-to-teliko-diethnes-synedrio-toyergoy-destinations-for-all-quot-se-synergasia-me-to-dimo-toy-gkarmen/

Website: www.evdomadiaia.gr
https://www.evdomadiaia.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf
%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4/

Website: www.kavala247.gr

Press release 5

Ο

Δήμος Θάσου ολοκλήρωσε επιτυχώς το διασυνοριακό έργο

“Destinations for all”
Ο Δήμος Θάσου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA
“Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” υλοποίησε το έργο με τίτλο “Initiative for
improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross
border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all”.
Σκοπός του “Destinations for all” ήταν η ανάπτυξη του Τουρισμού για τα
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ), προωθώντας έτσι την τουριστική ανάπτυξη
στη διασυνοριακή περιοχή. Για την υλοποίησή του ο Δήμος Θάσου,
συνεργάστηκε με τον Δήμο του Γκάρμεν.
Aναμενόμενα οφέλη του έργου ήταν:


αύξηση της ελκυστικότητας των Δήμων Γκάρμεν και Θάσου και του
αριθμού των τουριστών που τους επισκέπτονται



ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς προς τα ΑμΕΑ



αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και τόνωση του τουριστικού τομέα
και για τους δύο Δήμους



ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή

Ο Δήμος Θάσου κατά τη πραγματοποίηση του έργου, αναβάθμισε τη
προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην παραλία και το κάμπινγκ της Χρυσής
Αμμουδιάς.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρεμβάσεις στο πλαίσιο της
αναβάθμισης του δημοτικού κάμπινγκ στην Χρυσή Αμμουδιά της Θάσου:


Βελτίωση

προσβασιμότητας

του

δημοτικού

κάμπινγκ

(ράμπες

πρόσβασης, διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και

νησίδες, πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα σε λωρίδες για την
όδευση τυφλών)


Προσβασιμότητα

των

κεντρικών

υπηρεσιών

του

κάμπινγκ

(διαμόρφωση κατάλληλων διαστάσεων όλων των ανοιγμάτων των
κτηρίων και κατασκευή ραμπών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο)


Δημιουργία άμεσης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο και στη
θάλασσα με την προμήθεια ειδικών αμφίβιων οχημάτων πρόσβασης
ΑμεΑ, διάδρομο πρόσβασης, χώρους σκίασης-ομπρέλες ξύλινες,
αποδυτήρια, ντουζ και χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 στο Δημοτικό Κάμπιγκ της Χρυσής Αμμουδιάς
(Golden Beach) στη Σκάλα Παναγιάς Θάσου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς
μια

«Ανοικτή

Ημέρα

Ιστοριών

Επιτυχίας»,

με

την

τοποθέτηση

Δημοσιογράφων και Εκπροσώπων Υποστηρικτικών προς ΑμεΑ Οργανώσεων
από Ελλάδα και Βουλγαρία.
Έπειτα, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του Δημοτικού Κάμπινγκ μια «Διήμερη Έκθεση Φωτογραφίας», με τελικό
στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού για τα άτομα με αναπηρία και την αύξηση
της ελκυστικότητας της περιοχής και του αριθμού των τουριστών που
επισκέπτονται τη διασυνοριακή περιοχή, μέσα από την προβολή εκθεμάτων
σχετικών με υποδομές κατάλληλες για Άτομα με Αναπηρία και στις δυο
περιοχές αντίστοιχα.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών, πραγματοποιήθηκαν
«Ενημερωτικές

Επισκέψεις»

σε

σημεία

του

Δήμου

Θάσου,

για

δημοσιογράφους και μέλη οργανισμών για ΑμεΑ από την Ελλάδα και τη
Βουλγαρία, με τελικό σκοπό την προώθηση του τουρισμού για τα άτομα με
αναπηρία.
Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το
Τελικό Διεθνές Συνέδριo, το οποίο λόγω της δυσχερούς υγειονομικής
κατάστασης έλαβε χώρα διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Το

Συνέδριο ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις των συμμετεχόντων καθώς και με τα
τελικά συμπεράσματα όσων συζητήθηκαν.
Το έργο “Destinations for all” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020».

Website: www.nownews.gr
https://nownews.gr/1kavala/%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82%CE%B8%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%
CF%83%CE%B5%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8E%CF%82%CF%84%CE%BF-%CE%B4/

Website: www.proininews.gr
https://www.proininews.gr/o-dimos-thasoy-oloklirose-epitychos-to-diasynoriako-ergodestinations-for-all/

Website: www.xronometro.com

https://www.xronometro.com/o-dimos-thasou-oloklirose-epitychos-to-diasynoriakoergo-destinations-for-all/

Website: www.xirafi.gr

https://xirafi.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%b1%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5
-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%cf%8e%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9/

Website: www.evdomadiaia.gr
https://www.evdomadiaia.gr/%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82%ce%b8%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5
-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%cf%8e%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4/

Website: www.kavala247.gr

SOCIAL MEDIA

Social media strategy for INTERREG GREECE – BULGARIA "INITIATIVE FOR
IMPROVING

THE

CAPACITY

AND

ACCESSIBILITY

OF

TOURISM

DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” “DESTINATIONS FOR ALL”»
Setting the main goals
A social media strategy is a summary of everything planned to do and hope to
achieve on social media, in association with a certain promotion or project. The first
question needed to be asked before a campaign is: why do we run this campaign?
Answering this question will determine the way the other steps are taken during this
campaign.
Generally, common goals for running social media campaigns include:


Increasing brand awareness



Acquiring leads



Increasing sales



Acquiring customers



Increasing engagement

However, the set of these goals, need to be specific. What level of brand awareness
has to be achieved by this campaign? More website traffic? New followers?
Regarding the DESTINATION FOR ALL social media strategy, the main goal is
increasing brand awareness. More people to know about INTERREG projects, and
specifically about DESTINATION FOR ALL project, is needed as a result. More
specifically, the action is a part of the provisions for the dissemination of information
on the content and actions of the program to each stakeholder.
To reach this goal, we created certain content, which contains information about the
projects main targets and results. In addition, there were planned post creation for all
the actions of Municipality of Thassos, as well as logos and photos used in profile,
cover and posts creation.

Audience targeting
Even if the best campaign content ever is running, if it is not targeting the right
audience with its content, the campaign will likely fail. That's why an ideal target is
needed to be understood before a campaign start.
To reach this goal for DESTINATION FOR ALL project, we targeted business
stakeholders, using our client email and social media reaction list.
Social media channels choice
When a social media campaign is running, it is likely to give better results when it is
focused on a few social media channels.
From the audience targeting strategy, there is produced an idea of the ideal
audience's favorite social media channels. Most times, it also depends on the type of
product or service being offered. For instance, LinkedIn is a popular network for B2B
companies because many decision-makers are present on the platform.
Another way the social media channels for the campaign is made, is looking at past
results on the website analytics. Which channels have referred more visitors to the
website in the past? Which channels have brought in more leads?
In the case of DESTINATION FOR ALL project, there was a selection of Facebook,
Twitter and LinkedIn platforms. Facebook is a famous platform for mainstream
audience in Greece. Twitter is a quick media to spread information. LinkedIn is a
Business platform, very suitable for projects like this one.
Content creation
Visuals have become a vital part of social media marketing. For instance, tweets
with images get 18% more clicks and 150% more retweets. Therefore, it is strongly
recommended the creation images and videos to reach the audience.
Taking into account the above, we took advantage of all available visual material.
The logos of the project and the partners, all photos related to the theme of the
project were used, as well as photos from the very progress of the project, were used
for the content creation. In addition, graphic products were exploited, such as

brochures and invitations. An informative video from a key deliverer of the program
was posted, as well.
Social media calendar
When a social media campaign is running, timing is very important. Using a social
media calendar, can help outlining the content from the beginning of your campaign
to the end. Some important tasks to be in the calendar include:


Content creation overview to track that content is created in time.



Content curation posts: when to share curated content.



Employee advocacy posts: if/when any employees share updates from their
personal accounts.



Social media updates for each channel, throughout the campaign.

In the case of DESTINATION FOR ALL project, there was a full available material
collection of all the progress of the project, from its beginning until the start of the
campaign. The available material was properly organized, followed by the campaign
scheduling. In cases of new actions, there was a coordination and immediate
creation of new publications, in order to update the pages in a timely manner.

FACEBOOK LINK
https://www.facebook.com/Destinations-For-All-Interreg-Greece-Bulgaria-20142020-539818843606516/

TWITTER LINK
https://twitter.com/DestinationsFo2

LINKEDIN LINK
https://www.linkedin.com/company/destinations-for-all-interreg-greece-bulgaria2014-2020

