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 Σέρρες, 17 Νοεμβρίου 2022 

Θέμα: Δελτίο τύπου  

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην  κοινότητα Gosol, που   βρίσκεται στην περιοχή Beguedá 
(επαρχία της Βαρκελώνης), στα Καταλανικά Προ-Πυρηναία  της Ισπανίας, στις 14 και 15 Νοεμβρίου  
η 2η Συνάντηση των Εταίρων και το 2ο Θεματικό Εργαστήριο   στα πλαίσια του Διακρατικού Σχεδίου 
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ 2» του Υπομέτρου 19.3, του 
Προγράμματος  LEADER. 

Η συνάντηση και το εργαστήριο οργανώθηκαν από την Agència de Desenvolupament (αναπτυξιακό 
οργανισμό)  del Berguedà με τον συντονισμό της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. και την συμμετοχή των 
αναπτυξιακών,  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ & ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.   

Η 1η μέρα ήταν αφιερωμένη στην συνάντηση των εταίρων και αναγκαίες ενέργειες συντονισμού και 
προγραμματισμού των ενεργειών του σχεδίου. Ειδικότερα στην συνάντηση αυτή οι συνεργάτες 
ανέλυσαν λεπτομερώς τις δραστηριότητες του έργου, συμπεριλαμβανομένης της οριστικοποίησης 
του Εγχειριδίου Βιώσιμου Τουρισμού (με εξωτερικό εμπειρογνώμονα ΕΤΑΜ ΑΕ - Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων), τις δοκιμές των εργαλείων Emblematic στο Λαϊλια Σερρών, την δημιουργία   του 
Δικτύου Μεσογειακών Εμβληματικών Ορεινών Όγκων  και των θεμάτων των επόμενων Ευρωπαϊκών 
Εργαστηρίων. Στην Τεχνική σύσκεψη πήραν μέρος οι κος Κώστας Ζαπουνίδης, κα  Σάντυ Κουτσαντά 
από την Πιερική Αναπτυξιακή, οι κος Δημήτρης Παττακός και κα Μαρία Κολενδριάνου από την 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  και ο  κος Τοπτσής Χρήστος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, 
Επίσης  στην τεχνική σύσκεψη εκ μέρους  της  Agència de Desenvolupament del Berguedà πήρε 
μέρος η  κα Rosa Maria Colomer, και τον εξωτερικό σύμβουλο  που έχει αναλάβει την Διαχείριση 
των εργαστήριών και των συναντήσεων, εκπροσώπησε η  κα Séverine Bressaud. 

Η 2η μέρα ήταν  αφιερωμένη στο θεματικό εργαστήριο για την προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες σε Ορεινές περιοχές και δραστηριότητες.  Τους συμμετέχοντες μαζί με τους εκπροσώπους 
Τοπικών Φορέων καλωσόρισε ο κος Luís Campmajó Puig, πρόεδρος της κοινότητας του Gosol και ο 
Πρόεδρος της  Agència de Desenvolupament  (αναπτυξιακός οργανισμός) del Berguedà, κος Luís Vall. 
Από τον Νομό Σερρών ως Εκπρόσωποι  των Τοπικών Φορέων από την περιοχή ενδιαφέροντος του 
Διακρατικού Σχεδίου, παρών στις εργασίες του εργαστηρίου ήταν  ο κος Ευθυμιάδης Γρηγόρης 
Προέδρος του Φορέα Διαχείρισης Λαιλιά και ο Κος Νίκος Γκότσης Πρόεδρος του Ορειβατικού 
Συλλόγου  Σερρών. 

Ομιλητές στο θεματικό εργαστήριο ήταν η κα Blanca Foix Sallo, κάνοντας εισαγωγή στα θέματα 
προσβασιμότητας γενικότερα, οι κα Anna Molina & κα  Anna Garcia που παρουσίασαν την εμπειρία 
προσβασιμότητας στο Μουσείο  Museu del Ciment de Castellar de n'Hugv, ο κος Γιώργος Μικρός 
που παρουσίασε εφαρμογές και χάρτες για άτομα με μειωμένη όραση και η κα Ειρήνη Σαμαρά που  
παρουσίασε τις δυνατότητες αυτιστικών ατόμων για συμμετοχή σε πεζοπορικές δραστηριότητες. 

Μετά το θεματικό εργαστήριο δόθηκε η δυνατότητα επίσκεψης σε σημεία εφαρμογών καλών 
πρακτικών, όπως στην θέση στην περιοχή  “La Plana del Reig” και στην  θέση θέας στο  Gresolet in 
Cadí Moixeró natural Park, για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, το   Μουσείο  Fumanya 
(Παλαιοντολογικό Μουσείο - Μουσείο Δεινοσαύρων) προσαρμοσμένο στην υποδοχή ανθρώπων με 
προβλήματα όραση κ.α.  
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 1η Μέρα Εργασιών - Τεχνική Σύσκεψη μεταξύ των Εταίρων του Σχεδίου  
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2η Ημέρα Εργασιών -  Θεματικό Εργαστήριο με θέμα την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε 
Ορεινές περιοχές και δραστηριότητες αναψυχής σε αυτές  
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Επίσκεψη στο Μουσείο  Fumanya (Παλαιοντολογικό Μουσείο - Μουσείο Δεινοσαύρων) 
προσαρμοσμένο στην υποδοχή ανθρώπων με προβλήματα όραση  
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Επίσκεψη σε θέση πανοραμικής θέας στο Gresolet -  Cadí Moixeró natural Park για άτομα με 
προβλήματα κινητικότητας  
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Το σύνολο των συμμετεχόντων στην 2ο θεματικό Εργαστήριο της Διακρατικής Συνεργασίας «ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ»  με θέα το Pedraforca, ένα από τα πιο γνωστά 

και πιο εμβληματικά βουνά των Καταλανικών Πυρηναίων. 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών  

Πρόεδρος ΕΔΠ 

 


