
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Συνάντηση Εργασίας - Διαβούλευσης

Θεματικό αντικείμενο: 
Προκλήσεις και ευκαιρίες του Προσβάσιμου Τουρισμού: 
Αξιοποίηση του κεφαλαίου φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και διείσδυση σε νέες αγορές

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Pathways of accessible heritage», με κωδική ονομασία 
«Access2Heritage», η οποία η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-
2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Διοργάνωση

Παρασκευή 19 και Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021



Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΤΑ ΚΜ) διοργανώνει ειδική συνάντηση εργασίας και 
διαβούλευσης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας 
χάραξης στρατηγικής με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται από την ανάπτυξη του Προσβάσιμου Τουρισμού. 

Ο βασικός σκοπός της συνάντησης είναι: 
• να παρουσιασθούν και να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται 

με τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις τοπικές κοινωνίες και 
οικονομίες από την ανάπτυξη του Προσβάσιμου Τουρισμού και 
την έγκαιρη διείσδυση στις συνεχώς αναπτυσσόμενες διεθνείς 
αγορές του τουρισμού ατόμων με αναπηρία και γ’ ηλικίας,

• η διαβούλευση και διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης,  
ενός κοινού σχεδίου δράσης με προτεινόμενα έργα καθώς και 
πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περιφερειακό, 
καθώς και η σύνθεση ενός κοινού σχεδίου marketing και 
branding που απαιτείται για την προώθηση του “προσβάσιμου” 
τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν, κατόπιν 
αίτησης, Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Τα θέματα της συνάντησης θα καλυφθούν σε δυο ημέρες: 
• Παρασκευή 19.11.2021 (11:30-13:30)
• Τετάρτη 24.11.2021 (12:00-13:30)

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο 
της πανδημίας, επιτρέπεται η φυσική παρουσία μόνο στους 
πλήρως εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, 
με την επίδειξη σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων 
ταυτοποίησης, ενώ για τους λοιπούς δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης Zoom.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων 
που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου Access2Heritage, σε 
συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.μεΑ.) και τους λοιπούς εταίρους του έργου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις απευθυνθείτε 
στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Σοφία Σαμανταρά  
(Τ: +2310804180, info@eurotec.com.gr)



• Εισαγωγή στον “προσβάσιμο τουρισμό” και στον  
“τουρισμό κληρονομιάς”

• Επιτυχημένα παραδείγματα από όλο τον κόσμο -  
ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης

• Τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των 
ταξιδιωτών ΑμεΑ/με μειωμένη κινητικότητα και Γ’ ηλικίας

• Θεσμικό πλαίσιο

• Προσβασιμότητα και φιλικότητα υποδομών  
και υπηρεσιών για ταξιδιώτες με μειωμένη κινητικότητα

• Αρχές εξυπηρέτησης πελατών (ταξιδιωτών) ΑμεΑ και γ’ ηλικίας

• Προκλήσεις και στρατηγικές

• Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

• Κοινή ταυτοδότηση (branding) και προώθηση (promotion)

Την πρώτη μέρα της συνάντησης θα ολοκληρωθούν οι εισαγωγικές παρουσιάσεις 
των ζητημάτων και των αρχικών σχεδίων και θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των 
συμμετεχόντων και συζήτηση, έτσι ώστε τη δεύτερη μέρα να παρουσιασθούν τα 
διαμορφωμένα σχέδια και να τεθούν από κοινού προτεραιότητες.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Προσωπικές εμπειρίες - ιστορίες

Επιδείξεις εργαλείων και τεχνικών

Ανοικτή συζήτηση - διαβούλευση

Επίσης περιλαμβάνονται...



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Google maps

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, 
στείλτε μύνημα e-mail στη διεύθυνση:

info@eurotec.com.gr

αναφέροντας την ηλεκτρονική 
διεύθυνση ή το τηλέφωνο 

επικοινωνίας για να  
σας ενημερώσουμε για την  

εγγραφή σας

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ*

(*) Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021
11:30 - 13:30Α

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
12:00 - 13:30Β

Zoom Meeting ID: 964 7724 5873
Passcode: 178452
https://zoom.us/j/96477245873?pwd=SW1ST3B
5NlNtNll0T0s4bCtCdFpGQT09

Τοποθεσία: ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ (κτίριο Γ2),  
55535 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 365120 / Fax: 2310 365121

Zoom Meeting ID: 941 3023 0193
Passcode: 871180
https://zoom.us/j/94130230193?pwd=NlZ1V
kFTVlVDY1Z6TTM5TkhTSGtHUT09



PATHWAYS OF  
ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM

En route to culture and nature 
escapes for all

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες: www.access2heritage.eu


