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Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του νησιού γενικότερα και του Δήμου 

Δυτικής Σάμου ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά δράσεις βασισμένες στο 
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί από τη Γεν. 
Γραμματέα του Δήμου κ. Ι.Πατρώνη. 
 
https://dsamos.gr/node/170 
 
Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα οι παρακάτω δράσεις: 
 
Α) Δημιουργία βίντεο –αφιέρωμα στο Δήμο Δυτικής Σάμου από την εταιρεία 
ANALYSIS MEDIA GROUP, με παραχώρηση του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας επ’ αόριστο χρόνο. Η δημόσια προβολή του βίντεο στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, συμβάλλει στην προβολή του τόπου με απώτερο στόχο της αύξηση της 
επισκεψιμότητάς του. 
Παρακαλώ δείτε στο παρακάτω link: 
http://dsamos.gr/node/91 
https://www.youtube.com/watch?v=21sK0kn5OdI 
 
Β) Συμμετοχή του Δήμου στην virtual έκθεση «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» του Ψηφιακού Εκθεσιακού  Κέντρου της Mact Media Group. Η 
έκθεση που πραγματοποιήθηκε 28-30/5/2021 είχε σαν στόχο να δώσει βήμα σε όλα 
τα νησιά της χώρας, να προβάλλουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις 
ομορφιές τους, τα αξιοθέατα, τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τις δυνατότητες 
θεματικού τουρισμού που διαθέτουν και να τα κοινωνήσουν στο εγχώριο και 
διεθνές προκειμένου να ενισχύσουν την τουριστική τους κίνηση και να αναπτύξουν 
την τοπική οικονομία.  
Συνολική δαπάνη συμμετοχής: 1.500,00€ 
 

 
 

Γ) Στα πλαίσια τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του Δήμου Δυτικής Σάμου, δημιουργήθηκε με την Graphdays.design group ένας 
τρίπτυχος τουριστικός, τοπικός, ιστορικός οδηγός με εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
και χρήσης QR codes  για την Κοινότητα Μαραθοκάμπου με τίτλο «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ -ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ QR CODES». Οι κωδικοί αυτοί ανατρέχουν στην 
ιστορία της περιοχής Μαραθοκάμπου και παραπέμπουν σε πραγματικά σημεία της 
διαδρομής. Αναζητήθηκε η θέση κάθε σημείου μέσω GPS σήματος, και 
τοποθετηθήκαν τα σημεία, ορόσημα του χάρτη. Οι κωδικοί QR και η σάρωσή τους 
με τα smartphone χτίζει μια γέφυρα μεταξύ του διαδικτύου και του εκτός 
σύνδεσης δέκτη και βοηθούν τους επισκέπτες να ενημερωθούν παρέχοντας 
πληροφορίες αλλά και χρήσιμες οδηγίες, με έξυπνο και ελκυστικό τρόπο.  Ήταν 
επίσης και ένα από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν μαζί με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, σε πρόταση για υποβολή υποψηφιότητας για τα «Καλύτερα 
Χωριά» -BEST VILAGGES του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και 
επιλεγήκαμε μαζί με άλλες δύο προτάσεις, από το Υπουργείο Τουρισμού για την 
εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού αναμένοντας την δεύτερη φάση αξιολόγησης.  

 

 

https://news.gtp.gr/2021/09/23/three-greek-municipalities-nominated-for-
unwto-best-tourism-villages-award/ 

https://www.imerisia.gr/toyrismos/22176_elliniko-horio-poy-diekdikei-ton-titlo-
toy-best-tourism-village-ston-pagkosmio 



https://www.samos24.gr/archives/74072 

Δ) Υπό την αιγίδα του Δήμου Δυτικής Σάμου διοργανώθηκε το Ράλλυ Αντίκα “Tour 
de Samos 2021”, από 9 έως 11 Ιουλίου 2021 . 
Πρόκειται για ένα αγώνα Ιστορικών Αυτοκινήτων, ακρίβειας και όχι ταχύτητας, που 
διεξάγεται σε δύο ημέρες, σε δρόμους κανονικής κυκλοφορίας, με πλήρη τήρηση 
του ΚΟΚ και χωρίς να χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα για την κίνηση των 
υπολοίπων οχημάτων. 
Δεκάδες υπέροχα αυτοκίνητα άλλων δεκαετιών καλύπτουν περίπου 200km με 
ειδικές διαδρομές από πανέμορφα ορεινά και παραθαλάσσια τοπία καθώς και 
μπροστά από σημεία του νησιού με ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 
Ο Δήμος  ανέλαβε την υποχρέωση να προσφέρει: 

 50 αναμνηστικά για τα πληρώματα 
 Έντυπο προβολής της διοργάνωσης 
 Είδη κέτερινγκ, αναψυκτικά και νερά για τους συμμετέχοντες 

 

 
 
https://youtu.be/ZZzdNCNSpLc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3rjZM0SG9Mw 
 
Ε) Ο Δήμος Δυτικής Σάμου και η Κοινότητα  Μαραθοκάμπου σε συνεργασία με 
ομάδες καλλιτεχνών και επιστημών της Σάμου καθώς και Ελληνικών και Διεθνών 
φορέων με ενασχόληση στο έργο του Πυθαγόρα διοργάνωσαν τη δράση «ΣΤΑ ΙΧΝΗ 
ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ». 
Από 30/8 έως 2/9 στις πλατείες της Κοιν.Μαραθοκάμπου πραγματοποιήθηκαν 
συµµετοχικά βιωµατικά εργαστήρια, µουσικής, µαθηµατικών, µηχανικής, ιστορίας 
τέχνης, βασικών αρχών φιλοσοφίας, αυτοανάπτυξης και πρωτότυπα µαθήµατα 
συλλογιστικής σκέψης, βασισμένα τις διδαχές του Πυθαγόρα. Όλες αυτές τις ημέρες 
τις πλατείες κοσμούσαν έργα καλλιτεχνών που ζουν κι εργάζονται στη Σάμο.  
Τέλος πραγματοποιήθηκε ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, μια 
περιπατητική διαδρομή με ξεναγούς και ιστορίες που μετέφεραν τους 
συμμετέχοντες σε εποχές και στιγμές του παρελθόντος. 



Ο Δήμος κάλυψε τα έξοδα προβολής της δράσης, δηλ. έντυπο και τηλεοπτικό 
διαφημιστικό υλικό. 
Συνολική δαπάνη δράσης: 800,00€ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

https://dsamos.gr/node/198 

 
ΣΤ)  Ο Δήμος Δυτικής Σάμου συμμετείχε  στην Επετειακή Έκθεση Ελλάδα 1821-2021 
που διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 2-3-4 Οκτωβρίου 2021, μαζί με το 
Δήμο Ανατολικής Σάμου, με κοινό περίπτερο 24τ.μ. 
Ο δήμος εκπροσωπήθηκε από το Δήμαρχο, την Γενική Γραμματέα, και τον Αν.Πρ. 
του Τμήματος Προμηθειών.  
 Ο Δήμος κάλυψε τα έξοδα συμμετοχής (ενοικίαση περιπτέρου-εξ’ ημισείας με το 
Δήμο Ανατολικής Σάμου-, τηλεόρασης, μεταφοράς εκθεσιακού υλικού, αεροπορικά 
Δημάρχου και αποζημίωση συμμετεχόντων υπαλλήλων). 
Συνολική δαπάνη δράσης: 1.900,00€ 
 
Ζ) Κατά το χρονικό διάστημα από 20/8/2021 έως και 27/8/2021, στα πλαίσια της 
τουριστικής προβολής του δήμου, ο δήμος διέθεσε μέσο μετακίνησης σε Πολωνό 
δημοσιογράφο για την λήψη φωτογραφιών και πλάνων για την παραγωγή 
οπτικοακουστικού υλικού.  
 
Η) Ο Δήμος Δυτικής Σάμου  μετά από ενημέρωση για την άφιξη 40 Πολωνών 
(δημοσιογράφων operators) διαμορφωτών γνώμης από το τουριστικό γραφείο 
SAMOS HOLIDAYS, παρέθεσε τους φιλοξενούμενους  ένα γεύμα υποδοχής και 
ευχαριστίας στις 7/6/2021, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας αλλά και της 
τόνωσης και σύσφιξης των διπλωματικών μας σχέσεων μεταξύ Σάμου και Πολωνίας. 
Επιπλέον τους πρόσφερε συμβολικά αναμνηστικά δώρα από προϊόντα που 
αναδεικνύουν την γεύση, την τέχνη και τον φυσικό πλούτο του τόπου μας.  
Συνολική δαπάνη δράσης:1.200,00€ 
 
Θ) Ο Δήμος Δυτικής Σάμου συμμετείχε στην  Έκθεση  εορτασμού των 200 χρόνων 
της Ελληνικής Επανάστασης από 17-19/9/2021, στο  Βρότσλαβ της Πολωνίας 
κατόπιν πρόσκλησης   του Πολωνικού Ελληνικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου . 
Το πρόγραμμα των επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στο Βρότσλαβ στις 17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021 με το σύνθημα 
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!» περιελάμβανε επιστημονικό συμπόσιο, εκθέσεις, 
συναυλίες, φεστιβάλ τοπικών ελληνικών προϊόντων, γευσιγνωσία σπεσιαλιτέ 
ελληνικής κουζίνας, παρουσίαση του ελληνικού τουρισμού και λαογραφίας. Το 
λογότυπο και το διαφημιστικό υλικό της αποστολής του Δήμου μας και του νησιού 
μας προβλήθηκαν σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (αστική συγκοινωνία), στην 
Πολωνική Τηλεόραση (περιφερειακή και εθνική),  αλλά και την Ελληνική Τηλεόραση 
ΕΡΤ3. 
Ο δήμος κάλυψε τα αεροπορικά εισιτήρια της μετακίνησης του εκπροσώπου, την 
ημερήσια αποζημίωσή του, τη διαμονή του και τη μετακίνησή του εντός της 



Πολωνίας, το κόστος του περιπτέρου, του προωθητικού υλικού, του διερμηνέα και 
των αναμνηστικών δώρων. 
Συνολική δαπάνη δράσης: 1.420,00€. 
 
https://wroclaw.tvp.pl/55926624/dni-grecji-we-wroclawiu-zobacz-co-przygotowali-
organizatorzy 
 
https://www.ertnews.gr/video/ekdiloseis-gia-tin-elliniki-epanastasi-stin-polonia/ 
 
Ι) Σαν φυσική συνέπεια των δράσεων Ζ,Η,Θ, και σε συνεργασία με το Δήμο 
Ανατολικής Σάμου θα είναι η δημιουργία και η υπογραφή  μεταξύ των δήμων και 
του Πολωνικού Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
Πρωτόκολλο Φιλίας & Συνεργασίας (ΑΠ.ΔΣ 104/2021 ΑΔΑ: Ψ2ΘΑ46ΜΦΟ8-4Λ0) 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%98%CE%9146%CE%9C%CE%A6%CE%9F8
-4%CE%9B0?inline=true 
 
Το γεγονός αυτό προσφέρει μια σειρά δυνατοτήτων στους ίδιους τους δήμους αλλά 
και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για συνεργασία σε διάφορους τομείς του πολιτισμού, 
του αθλητισμού, του τουρισμού και της οικονομίας. 
 
Ένα προϊόν τέτοιας συνεργασίας, μεταξύ των δήμων, του Πολωνο-ελληνικού 
βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της πολωνικής εταιρίας εναέριων 
κινηματογραφήσεων Filmlot,  ήταν η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) 
διάρκειας 3΄ και 22΄΄  τουριστικής προβολής της Σάμου. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h6xWyN7RvtA&fbclid=IwAR0WTNtRjkBetBxNFd
00qlj8jeZiGI51oG6qUvlKfXQgI51XJG3NGs36oh4 
 
Στη συνέχεια το βίντεο αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές  ΕΟΤ 
(χωρίς κοντινά πλάνα προσώπων και λογότυπα) και θα δημιουργηθούν  τρεις 
μικρότερες ταινίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί  
λογαριασμός στο instagram στην πολωνική γλώσσα για προβολή της Σάμου σε 
πολωνούς τουρίστες. Η λειτουργία του προφίλ περιλαμβάνει δημοσίευση 
αναρτήσεων, απάντηση σε σχόλια και αλληλεπιδράσεις (για τρεις αρχικά μήνες) 
συνολικό κόστος € 1.160,00. 
 

 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
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