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Θέμα: Απολογισμός Δράσεων 2021 Τμήματος Τουρισμού.

Ιανουάριος 2021

1.  Ραδιοφωνική  συνέντευξη  στον  alpha  989,  για  την  προβολή  της  Σύρου  στην  ιστοσελίδα
cntraveller.com 
2. Επικοινωνία με γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού προκειμένου να καταρτιστεί από κοινού συνεργασία
πρόγραμμα προβολής της Σύρου στις αγορές αρμοδιότητάς τους
3. Συμμέτοχη στο webinar  που διοργάνωσε το ΔΤΕ του ΕΑΠ με θέμα «Παρεμβαίνουμε στο
διάλογο για τον τουρισμό της επόμενης μέρας» 
4. Προώθηση της Σύρου μέσω των social media του τμήματος τουρισμού

Φεβρουάριος 2021

1. Δημοσίευμα στο www.forbes.com SYROS one of the 5 Islands For The Off-The-Beaten-Path
Traveler
2. Συμμέτοχη στο Forum για τους Νησιωτικούς Προορισμούς & 30 λεπτή παρουσίαση της Σύρου
στο Facebook , στο YouTube , στο ITN NEWS WEB TV σε ραδιόφωνα και στους απόδημους
Έλληνες του Εξωτερικού μέσω της συνεργασίας μας με την BCI Media.
3.  Δημοσίευμα  στο  https://www.lifo.gr/articles/greece_articles/210278/ena-mesimeri-sto-
moyseio-toy-markoy-vamvakari-stin-ano-syro
4.  Δημοσίευμα  στο  https://www.travelstyle.gr/ta-6-nisia-toy-aigaioy-me-tin-omorfoteri-chora-
apokosmes-archontikes-kai-epivlitikes/
5. Συμμέτοχη του τμήματος στην διεθνή παράγωγη ντοκιμαντέρ για την Μαντώ Μαυρογένους
6.  Δημοσίευμα στο ttps://vagabond.info/artikler/europa/gr%C3%A6kenland/  gr
%C3%A6kenland-byder-verden-velkommen/
7.  Εκπομπή  στην  ΕΡΤ3  για  την  τέχνη  του  δρόμου  στην  Σύρο
https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/i-techni-toy-dromoy-syros/
8. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στα βραβεία τουρισμού 2021 κατόπιν πρόσκλησης
9. Προώθηση της Σύρου μέσω των social media του τμήματος τουρισμού
10. Δημοσίευμα για την Σύρο https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/7083003/to-simeio-sti-syro-
opou-o-chronos-moiazei-na-stamata-magika?

0000757927

mailto:e.papagouna@syros-ermoupolis.gr


fbclid=IwAR1249en7eS7kFyh74T4sifq4_QsT0LA4dD_MItuwRzP2ympdg8nyXdyXaU
11.  Στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας  του  Δήμου  μας  με  την  ΜΚΟ  Άγονη  γραμμή  –  γόνιμη
δημοσίευμα στο instagram της ομάδας ExtraMilers «Η Σύρος στα 5 πιο προσβάσιμα ελληνικά
νησιά για άτομα με αναπηρία».
   
Μάρτιος 2021

1.  Δημοσίευμα  στο  https://www.travelstyle.gr/thaymazoyme-ta-9-oraiotera-archontika-sta-
ellinika-nisia-me-aera-allis-epochis/ 
2. Συμμετοχή στο WEBINAR ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ 
3.  Δημοσίευμα 10 of the best crowd-free Greek islands and coastlines | Greece holidays | The
Guardian
4.  Δημοσίευμα Greek  holidays  2021:  how to  pick  the  best  Greek  island  for  you  |  Evening
Standard
5.  Δημοσίευμα  στο  https://www.in.gr/2021/03/22/life/diakopes/idees-gia-taksidia/syros/?
fbclid=IwAR1EKKd4ZIcWMN633JW9C_QEpKcdyUAnALENhV6M0Cp4_qKMNI6N7OLh4v
g
6.  Συμμετοχή στο GREEK  -  GERMAN  ALTERNATIVE  TOURISM  &  GASTRONOMY
WORKSHOP 17-19 Μαρτίου 2021
7. Συμμετοχή στο Forum Θαλάσσιος Τουρισμός - Η συμβολή του στην μετά - Covid εποχή ITN
News Web TV
8. Παρουσίαση – προώθηση της Σύρου στην αγορά της Ινδίας και της USA με την προβολή 5
επεισοδίων  κατόπιν συνέντευξης του αντιδημάρχου τουρισμού και επιχειρηματιών της Σύρου
μέσω συνεργασίας  με το https://thedope.news/ και ταξιδιωτικό πρακτορείο Travel Factory SA
9. Προώθηση της Σύρου μέσω των social media του τμήματος τουρισμού.

Απρίλιος 2021

1.  Δημοσίευμα  στο  https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/7241919/to-mikro-ekklisaki-sti-syro-
schedon-pano-sti-thalassa
2. Προβολή μέσω του γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας στο γαλλικό περιοδικό Le Point
3. Προώθηση της Σύρου μέσω των social media του τμήματος τουρισμού
4.  Συμμετοχή στο GREEK  -  FRENCH  ALTERNATIVE  TOURISM  &  GASTRONOMY
WORKSHOP , 13-15 Απριλίου 2021
5.  Δημοσίευμα  στο  https://www.spiegel.de/reise/europa/urlaub-in-griechenland-inselglueck-
jenseits-des-trubels-a-4c665c51-a008-409a-a796-15d7bb1ce340?
fbclid=IwAR0XhGUfX4o7fPznv5TljesvTMn4akj5vcaIJvDfXHwSvDG3MCHs41RI8Qo
6. Δημοσίευμα για την Προσβάσιμη Σύρος (travelsbytravelers.com)

Μάιος 2021
1. Συμμετοχή της Σύρου στη δημιουργία του Ταξιδιωτικού Site του Πρώτου Θέματος & προβολή
μέσω αυτού
2. Στην Σύρο το πρώτο βραβείο για τον τουρισμό προσβασιμότητας στα Tourism Awards 2021  
3. Παρουσία - προβολή της Σύρου από την Greek TV London & συνέντευξη του αντιδημάρχου
4. Παρουσία του αντιδημάρχου τουρισμού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR την 03-05-
2021 
5.  Άρθρο  για  την  Σύρο  http://www.arttravel.gr/arttravel-best_travel-ideas/article/-1/6fb12ce9-
0c8d-4ce5-8a61-92159b219e48?
fbclid=IwAR1ZJwk9c5LRH0xpZcxrZijz0OYXa5NvN70GRom44bR7JV2oqSutPf9l13M
6. Άρθρο για την Σύρο στο Warmpenguin's Guide to Greece
7. Συνέντευξη του αντιδημάρχου στο Alpha Radio 9.89 
8. Συμμετοχή της Σύρου σε πανεπιστημιακή διπλωματική εργασία – ερευνά για τον εναλλακτικό
τουρισμό,  φοιτητών  του  Stockholm  School  of  Economics  διαμέσου  συνέντευξης  του



αντιδημάρχου
9. Τριήμερη επίσκεψη 2 Γάλλων δημοσιογράφων – bloggers σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ
Γαλλίας   
10. Συνέντευξη του αντιδημάρχου στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Radio 
12. Άρθρο για την Σύρο στο https://jenny.gr/cool-greece/378407/syros-i-arhontissa-ton-kykladon-
poy-tha-se-kanei-na-tin-eroteyteis
13. Συνέντευξη αντιδημάρχου & επιχειρηματιών και παρουσία της Σύρου στην ΕΡΤ 1
14. Άρθρο για την Σύρο «Οι δύο μύθοι που συνδέονται άρρηκτα με τη Σύρο» (newsbeast.gr)
15. Σύμβασης με την εταιρεία Marketing Greece για την προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω
του Discover Greece 
16. Σύμβασης με την εταιρεία Marketing Greece για την προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω
της διαχείρισης των social media του τμήματος τουρισμού.
17. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σκοπό την ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΤΗΣ  «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ»  ΤΗΣ
ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ μειοδότης η εταιρεία TOPOSOPHY

Ιούνιος 2021

1. Προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω σύμβασης από την εταιρεία Marketing Greece
2. Παρουσία της Σύρου στην η Virtual Έκθεση Πανόραμα Νησιωτικών Προορισμών» 
3. Συνέντευξη αντιδημάρχου και παρουσίαση της Σύρου στην ΕΡΤ 3
4.  Σύμβαση  για  την  τρίμηνη  προβολή  της  Σύρου  μέσω  της  εταιρείας  Dk  Advertising  με
τηλεοπτικά σποτ στην ΕΡΤ1 & το MEGA 
5. Σύμβαση για την τρίμηνη προβολή της Σύρου με αρθρογραφία, 2 Facebook posts, 2 tweets και
1 Instagram story στα accounts του NEWS 24/7  
6.  Άρθρο  για  την  Σύρο  www.huffingtonpost.gr/entry/monoemere-ekdrome-yia-emvolio-ste-
sero_gr_60b918ffe4b04b216be4909d
7.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://artandpress.gr/portal/epikairotita/koinonia-politismos/tourism-
awards
8. Άρθρο για την Σύρο Στη Σύρο το πρώτο βραβείο για τον Τουρισμό Προσβασιμότητας - Street
Radio
9.  Άρθρο  για  την  Σύρο  Στη  Σύρο  το  πρώτο  βραβείο  για  τον  Τουρισμό  Προσβασιμότητας  -
Patrinorama
10. Συνέντευξη αντιδημάρχου και τηλεοπτική παρουσία της Σύρου σε ΕΡΤ 1 & 3
11. Η Σύρος στην εκπομπή ΦΛΕΡΤ της ΕΡΤ1 με Νάντια Κοντογιώργη
12. Συνέντευξη αντιδημάρχου & τηλεοπτική παρουσία της Σύρου στον ALPHA TV
13. Συνέντευξη του αντιδημάρχου στο Alpha Radio 9.89 
14. Ραδιοφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Λαμπρό Δεμερτζή
15. Συνέντευξη του αντιδημάρχου στην ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV
16. Φιλοξενία του TV 100 για 3 μέρες στην Σύρο 
17. Άρθρα για συνέντευξη του αντιδημάρχου https://www.tourismtoday.gr/%cf%80%ce%b1%ce
%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf
%84%ce%b1%ce%b2%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%ae%ce
%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%8d/,
https://www.bankingnews.gr/index.php?id=569230,
https://mailchi.mp/c5621e2afafe/tourismtoday-news-183584?e=acc96226ab
18.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.ladylike.gr/life/siros-7-paralies-gia-na-voutixeis-sti-
vasilissa-ton-kikladon/?fbclid=IwAR3bevKf8J7IINI7BVeuTB6hQVVpcyUu-
fu7RhgBSE66IB0RvDOUocD9VT0
19.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.worldofcruising.co.uk/cruise-news/greece-cruise-ship-
holidays-crete-athens-holiday-cyclades-islands-greek
20. Άρθρο για την Σύρο https://ursofrench.fr/6-bonnes-raisons-de-decouvrir-lile-de-syros/
21.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/7345605/vaporia-i-pio-



aristokratiki-geitonia-ton-kykladon
22.  Διαχείριση των social  media προώθηση & προβολή της  Σύρου μέσω σύμβασης από την
εταιρεία Marketing Greece.

Ιούλιος 2021

1.  https://insightsgreece.com/30-most-beautiful-places-in-greece-to-visit-in-summer/  Η  Σύρος
στους 30 κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς για το καλοκαίρι 2021
2.https://travelgreece.news247.gr/proorismoi/siros/?
utm_medium=referral&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3JXHWRjjxBdXlKWBESr4GigmZ
DXmvXzIJ7VpzizWb8tffKab06yMlpfY#Echobox=1625211673
3. Συνέντευξη του αντιδημάρχου στo MEGA ΤV
4. Συνέντευξη του αντιδημάρχου στo SKAI ΤV
5. Η Σύρος στην εκπομπή στην εκπομπή της Ζήνα Κουτσελίνη στο STAR 
6.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.e-daily.gr/life/174390/72-wres-sti-syro?
utm_source=edaily_home&utm_medium=edaily_listbox&utm_campaign=edaily_ref&utm_term
=03&fbclid=IwAR1TyFZgBIZA0q6NZ2_feRfZoFqrejnJDrxymd3u-a1MfwHGIspRZw1urzs
7.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.clickatlife.gr/taksidi/story/57876/suros-ti-na-deite-kai-na-
kanete-stin-protagonistria-ton-kukladon?fbclid=IwAR2Odkmr-
Tcvqm3vtmXPhi2yFX5RXeumrpiCnuYZrDPAqHa_44E_nvZas8E
8. Από την συνεργασία του Δήμου με την Marketing Greece η Σύρος το μόνο νησί στην καμπάνια
της  coca  cola  για  τον  γαστρονομικό  τουρισμό.
https://www.discovergreece.com/travel-ideas/cover-story/foodie-guide-syros?
fbclid=IwAR3VorogbqJrSinSkhAw8gOfkfidBGIPpY3NgeAiBEwwStAZwYId2ZGHcHc 
9. Τριήμερη επίσκεψη του δημοσιογράφου Χάρη Λεμπιδακη προβολή της Σύρου μέσο των social
media & του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο δημοσιογράφος και θα προβληθεί στην Αμερική
10.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.worldofcruising.co.uk/cruise-news/greece-cruise-ship-
holidays-crete-athens-holiday-cyclades-islands-greek?fbclid=IwAR2T7MvMxJbFfVxTEgDC-
qNcvm1yhDtcb-_0EhL_ztCiRDOqmI-VJ5XFCbI 
11. Η Σύρος πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια καμπάνια για τον τουρισμό γαστρονομίας της coca
cola μέσω της marketing Greece ως ένας από του 6 προορισμούς της Ελλάδας.  
12.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://seanews.gr/%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf
%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b1%ce
%b3%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf
%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%ad/?
fbclid=IwAR0e_uAEzBnK3FDR8nOiCLB8_fvqDUFOW7XGDUKJu2rEb9FFlMmoZIJs2oE 
13. H Σύρος περιλαμβάνεται  σε άρθρο στο εξειδικευμένο  Περιοδικό Båtliv  που ανήκει  στο
Swedish  Boat  Union.  Σχετικός  σύνδεσμος:  https://www.batliv.se/2021/07/01/grekland-
valkomnar-varlden-2/
14. Άρθρο για την Σύρο https://travel.eleftheriaonline.gr/travel/item/7331-baporia-h-aristokratikh-
geitonia-twn-kykladwn-fwtografies?
fbclid=IwAR0K0dyfbTKH7nfDEJZ9Ra5H7Ct5aeGc6vCHHyt-W3hBI-4jPNQSc703w6k
15. Άρθρο για την Σύρο https://www.travel.gr/experiences/syros-mia-poli-mnimeio/
16. Άρθρο για την Σύρο https://www.travel.gr/experiences/sergiani-stis-exoches-tis-syroy/
17.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.thetimes.co.uk/article/santorini-patmos-where-to-visit-
summer-greek-cruise-stjjl05j6
18. Προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω σύμβασης από την εταιρεία Marketing Greece
19.  Διαχείριση των social  media προώθηση & προβολή της  Σύρου μέσω σύμβασης από την
εταιρεία Marketing Greece

Αύγουστος 2021



1. Η Σύρος δια μέσου αρθρογραφίας σε συνεργασία με το γραφείου του ΕΟΤ στην Σκανδιναβία
στο Περιοδικό MONDO Φινλανδίας και στο TOURISM MAGAZINE RES SWEDEN
2. Άρθρο για την Σύρο https://res.se/artikel/allt-du-vill-ha-ar-grekland
3. Άρθρο για την Σύρο https://www.apu.fi/artikkelit/kykladit-ovat-pala-kauneinta-kreikkaa-joko-
tunnet-nama-8-saarta
4.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.oneman.gr/life/merika-apo-ta-pio-omorfa-xoria-sta-
nisiatiselladas/?
utm_source=Contra&utm_medium=BestofNetwork_HP&utm_campaign=24MediaWidget&utm_
term=Pos2
5. Τριήμερη επίσκεψη 2 Σουηδών δημοσιογράφων σε συνεργασία με το γραφείου του ΕΟΤ στην
Σκανδιναβία και παραγωγή δεκασέλιδου αφιερώματος  
6. Άρθρο για την Σύρο https://www.travel.gr/the_guides/syros-to-kompsotechnima-ton-kykladon/
7.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.travel.gr/food_and_drink/pos-to-loykoymi-egine-sima-
katatethen-t/
8.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.queen.gr/yolo/story/228979/syros-h-proteyoysa-ton-
kykladon-poy-moy-eklepse-tin-kardia-photos?fbclid=IwAR3A0SpUfSCg8RiK3Ni-
lOIUlNhMPpVkKkl5YuaAyTzmITkrS35TkpXv0NE
9. Ραδιοφωνική συνέντευξη του Αντιδημάρχου τουρισμού για την Σύρο στο πρώτο πρόγραμμα 
10. Τηλεοπτική συνέντευξη του Αντιδημάρχου τουρισμού για την Σύρο στο MEGA 
11. Τηλεοπτική συνέντευξη του Αντιδημάρχου τουρισμού για την Σύρο στο ERT 1
12. Ραδιοφωνική συνέντευξη του Αντιδημάρχου τουρισμού για την Σύρο στο SKAI 100.4
13. Σε συνεργασία με METTING POINT HELLAS προβολή στην Γερμανία για το υπόλοιπο της
σεζόν και για το 2022 με προβολή τηλεοπτικού σποτ. 
14.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.kathimerini.gr/k/travel/561447673/syros-gia-eklektika-
goysta/?fbclid=IwAR1w0RwUteN2C2YZDJ3oPMp0tR4yOjadRP7x-RcQydFVrV0fwSh-
fBgI6uU
15.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.reader.gr/travel/apodraseis-stin-ellada/383013/oi-10-top-
proorismoi-gia-diakopes-ton-septembrio?fbclid=IwAR2n3jI7KOVdZucHeXGkchxb6RG-
rv0z7KwRtccYIrJMrSXkonp-D6_Mo7c 
16. Προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω σύμβασης από την εταιρεία Marketing Greece
17.  Διαχείριση των social  media προώθηση & προβολή της  Σύρου μέσω σύμβασης από την
εταιρεία Marketing Greece
18. Υπογραφή συμβάσης με την εταιρεία TOPOSOPHY για το έργο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σεπτέμβριος 2021

1.  Άρθρο  για  την  Σύρο
https://www.in.gr/2021/09/04/life/diakopes/the-experts-way/ermoupolieyropaikielladamiasallisep
oxis/?
fbclid=IwAR2G5XqymrsbPylsR1wyk841tqYrRXWqvVEEgdWRu4AyZ_08DNRyNDGLYqY
2. Άρθρο για την Σύρο https://www.reader.gr/travel/proorismoi/383792/ermoypoli-apodrasi-stin-
poli-poy-moiazei-me-ypaithrio-moyseio?
fbclid=IwAR0UZZfG58QyVyO3VgoIUyI7InTzrgGMw_ogLItyHEjrln2-kuUiMT9Rjd4
3.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/7679505/ano-syros-to-oneiriko-
skiniko-ston-palaiotero-oikismo-tis-syrou?
fbclid=IwAR0q3QfefZfSyGpd9G9x8EouFiMcfPOEufoIYNSAFDmgxXMCzSJri0lan6I
4. Άρθρο για την Σύρο https://www.svd.se/o-parlan-erbjuder-ett-av-varldens-hetaste-hotell/i/alla-
artiklar/om/alltid-pa-lordagar
5. Άρθρο για την Σύρο https://kundservice.svd.se/Vara-produkter/SvD-som-PDF/
6.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.female-g.com/2021/09/09/%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf
%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf



%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%ba
%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf/?fbclid=IwAR2yx9Zt7e8TB-
sAsJ6QQGJYnRkrDzBE3xqX3lJ6vDYJy37lZTrXsNkAmm4 
7.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/7764898/syros-o-oikismos-tou-
nisiou-me-ti-mesaioniki-atmosfaira-pou-taxidevei-sto-chrono?
fbclid=IwAR3iNzmTO7zuOsZLW5KV7oBkP-4AZO3JMP5I0YzergpsZUK77bZTU_SNsS8
8.  Άρθρο για την Σύρο Σύρος στην καρδιά του Σεπτέμβρη:  «Ιδιωτικές» παραλίες,  γεύσεις  –
όνειρο και δελεαστικές τιμές μας σπρώχνουν στην αγκαλιά της | Έθνος (ethnos.gr)
9.  Άρθρο  για  την  Σύρο https://www.efsyn.gr/nisides/apodraseis/310975_i-goissa-ton-kykladon-
me-alli-matia 
10. Η εκπομπή του Νίκου Μάνεση για 3 μέρες στην Σύρο – Γυρίσματα και προβολή της Σύρου
στον ALPHA TV
11. Προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω σύμβασης από την εταιρεία Marketing Greece
12.  Διαχείριση των social  media προώθηση & προβολή της  Σύρου μέσω σύμβασης από την
εταιρεία Marketing Greece
13. Άρθρο για την Σύρο https://greekcitytimes.com/2021/09/09/top-thingsto-do-in-syros-2/
14.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://greekcitytimes.com/2021/09/14/top-20-in-the-world-largest-
animation-festival-in-greece-kicks-off-on-the-island-of-syros/

Οκτώβριος 2021
1. Σε συνεργασία με το γραφείο του ΕΟΤ στο Ισραήλ, παρουσία 3 δημοσιογράφων για 3 μέρες
στο νησί μας και παρουσίαση – προβολή της Σύρου στην αγορά του Ισραήλ μέσω αρθρογραφίας
και βίντεο. 
2. Η Σύρος στη διαδρομή του European Cirrus Rally 2021 και εκδήλωση στο αεροδρόμιο με την
υποδοχή  40  μονοκινητήριων  αεροσκαφών  με  στόχο  τη  διάδοση  και  την  ανάπτυξη  του
αεροπορικού τουρισμού σε  συνεργασία  με  την  Πανελλήνια  Ένωση Πιλότων,  την  αρωγή της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  
3. Προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω σύμβασης από την εταιρεία Marketing Greece
4.  Διαχείριση  των  social media προώθηση  & προβολή  της  Σύρου  μέσω σύμβασης  από  την
εταιρεία Marketing Greece
5. Παρουσία τηλεοπτικού συνεργείου (3 δημοσιογράφοι) για 3 μέρες στην Σύρο – Γυρίσματα και
προβολή της Σύρου στην ΕΡΤ

Νοέμβριος 2021

1.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://exploringgreece.tv/cyclades/taxidi-sti-syro-pos-einai-i-
ermoypolikaitonisitocheimona/41831/?
fbclid=IwAR3f1EVKFo1kkDIPGGxEHrAImVN9E0jamqDRY_3zbescgLP6k1yjhe3uj48
2.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://exploringgreece.tv/destinations/syros-gastronomiko-taxidi-me-
paradosiaki-syntagi-gia-loykoymia/17214/
3. Προώθηση & προβολή της Σύρου μέσω σύμβασης από την εταιρεία Marketing Greece
4.  Διαχείριση  των  social  media  προώθηση  & προβολή  της  Σύρου  μέσω σύμβασης  από  την
εταιρεία Marketing Greece
5. Διήμερη παρουσίαση από την συνεργάτιδα εταιρεία τουριστικού management TOPOSOPHY
του πρώτου μέρους του στρατηγικού σχεδίου (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης) στην αίθουσα
του επιμελητήριου.

Δεκέμβριος 2021

1.  Άρθρο  για  την  Σύρο  https://www.thetimes.co.uk/travel/destinations/europe/greece/greek-
islands-you-can-visit-all-year-round?
fbclid=IwAR0w8VR52nhwPr93_tpahnCBu3IjsRI9B6JGICaKCJLjk6-0fsZiKNnyVTo
2. Προώθηση της Σύρου μέσω των social media του τμήματος τουρισμού

https://greekcitytimes.com/2021/09/14/top-20-in-the-world-largest-animation-festival-in-greece-kicks-off-on-the-island-of-syros/
https://greekcitytimes.com/2021/09/14/top-20-in-the-world-largest-animation-festival-in-greece-kicks-off-on-the-island-of-syros/


3. Σύνταξη υπό την εποπτεία της TOPOSOPHY του τουριστικού πλάνου του έτους 2022 
4. Σε συνεργασία με την κα Δράκου και το τμήμα παιδείας του δήμου μας επικοινωνία
με όλες τις σχολικές διευθύνσεις της χώρας – αποστολή ενημερωτικού υλικού και πα-
ρουσίαση των δυνατοτήτων της Σύρου ως προορισμός μαθητικού τουρισμού.

Με εκτίμηση,
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού
Δήμου Σύρου -Ερμούπολης

Παναγιώτης Κουταβάς 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
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