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ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ

Κλειστή Συνάντηση εργασίας με τουριστικούς και παραγωγικούς φορείς διοργανώνει ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με την υποστήριξη και τον
συντονισμό της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα
που απασχολούν τον τομέα του τουρισμού στην Ήπειρο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 στις 14:30 στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Στην Σύσκεψη Εργασίας μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Α.
Ρέτσος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο
Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ κ. Γιώργος Αμβράζης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marketing
Greece, κ. Ιωάννα Δρέττα, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, κ. Ηλίας Κικίλιας καθώς και
Μέλη του ΔΣ. Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των
σημαντικότερων ζητημάτων και των ευκαιριών που προκύπτουν για τον Τουρισμό καθώς και
οι προοπτικές που υπάρχουν για το σύνολο των προορισμών της Περιφέρειας Ηπείρου.
Καθοριστικής σημασίας θα αποτελέσει η συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τον τομέα του
τουρισμού στην Ήπειρο με επίκεντρο την ανάγκη ανάπτυξης συνεργιών για τη στήριξη του
τουρισμού μέσα από τον αγροτουρισμό και το μεγάλο τοπικό πολιτιστικό απόθεμα. Βασικό
μήνυμα της Σύσκεψης Εργασίας είναι η ενότητα και η συσπείρωση γύρω από την δυναμική
προάσπιση των δικαίων του Κλάδου, και η περαιτέρω ενίσχυση της καθοριστικής συμβολής
του Τουρισμού στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ηπείρου.
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Η ανταγωνιστικότητα της Ηπείρου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και ως εκ τούτου η
σωστή προβολή του τουριστικού προϊόντος αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα
ώστε να προκύψουν περισσότερες ευκαιρίες για την οικονομία και να επιτευχθεί "άνοιγμα
σε νέες αγορές" για την ανάπτυξη του τόπου.

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων κος.
Κουδούνης αναφέρει χαρακτηριστικά: " Έχουμε ένα μείγμα επισκεπτών που δεν έχει μεγάλη
ευρύτητα στο κομμάτι των διανυκτερεύσεων αλλά και στο κομμάτι της αγοραστικής του
δύναμης. Θα πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα αυτό των επισκεπτών στην περιοχή
στοχεύοντας και διεισδύοντας εξειδικευμένα σε περισσότερο ποιοτικές αγορές-στόχους
που θα εκτιμούν και θα σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας, αλλά ταυτόχρονα θα
αποτελέσουν μεγαλύτερη πηγή εσόδων."

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, θα αναπτυχθούν θέματα σε σχέση με τη στρατηγική του
ΣΕΤΕ για μία ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη και για μία ουσιαστική διασύνδεση τομέων όπως
για παράδειγμα της αγροδιατροφής και του πολιτισμού που μπορούν άμεσα να ενισχύσουν
ποιοτικά την εμπειρία που προσφέρει η χώρα μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών του
τουρισμού. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα όπως η προοπτική και η
δυνατότητες για την προώθηση του Προορισμού Ήπειρος με τη στήριξη της Marketing
Greece.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων κος. Βλαχος αναφέρει: " Με τον ΣΕΤΕ
έχουμε στενή συνεργασία, τακτική επικοινωνία και άριστη σχέση. Έχουμε συνεργαστεί
πολύ στενά στα τελευταία χρόνια και είναι βούληση και των δύο πλευρών να γίνει πιο
εντατική η συνεργασία αυτή, στο πλαίσιο της οποίας θα εντάξουμε και την ουσιαστική
αναβάθμιση του Αεροδρομίου Ιωαννίνων για την ανάπτυξη περισσότερων διεθνών πτητικών
προγραμμάτων."

Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων επιχειρεί να αναδείξει καίρια ζητήματα που απασχολούν
τον επιχειρηματικό κόσμο που δραστηριοποιείται στον τομέα, και με αυτόν τον γνώμονα
φρόντισε να προσκαλέσει στην Συνάντηση Εργασίας την Ένωση Ξενοδόχων Μετσόβου, την
Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου, την Ένωση Επαγγελματιών Β. Τζουμέρκων, την
Λέσχη Αρχιμαγείρων Ηπείρου, την Τράπεζα Ηπείρου, και το Σπήλαιο Περάματος, ώστε η
συζήτηση να γίνει ακόμα ποιο εποικοδομητική. Σκοπός είναι όλες οι επισημάνσεις των
τοπικών φορέων να καταγραφούν και να αποτυπωθούν με σαφήνεια στα στελέχη του ΣΕΤΕ
ώστε να ληφθούν υπόψη στις σχεδιαζόμενες στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης και
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ανάδειξης των ειδικών μορφών τουρισμού και των δυνατοτήτων του Προορισμού Ήπειρος.

Ο Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων αναφερόμενος στην σπουδαιότητα της
συγκεκριμένης Σύσκεψης Εργασίας του ΣΕΤΕ προσθέτει: "Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια
προβολής του τουριστικού μας αποθέματος και σχεδιάζονται νέες προτάσεις προσέλκυσης
επιπλέον επισκεπτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Υπάρχουν, όμως, ζητήματα
τόσο εδώ όσο και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Ηπείρου που εμποδίζουν τις
επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους. "

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η παρουσία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων κου. Τάσιου Γ. σε συνέχεια της δυναμικής συμμετοχής και παρουσίας που είχε η
Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων στην Γενική Συνέλευση της ΠΟΞ τον περασμένο μήνα. Η
ΠΟΞ αφενός διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και δεσμούς με τη Ένωση Ξενοδόχων Ν.
Ιωαννίνων μαζί με την οποία συνεργάζεται αρμονικά, αλλά επιπροσθέτως αποτελεί τον
σημαντικότερο σύμμαχο και πρεσβευτή στις προσπάθειες ανάδειξης προορισμών με 12μηνο
τουριστικό προϊόν όπως η Ήπειρος.

Στα πλαίσια της Σύσκεψης Εργασίας του ΣΕΤΕ, έχουν προγραμματιστεί κλειστές
συναντήσεις & παρουσιάσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων τόσο με τον ΣΕΤΕ και
την ΠΟΞ όσο και με τον INΣΕΤΕ & Marketing Greece, όπου θα παρουσιαστούν όλες οι
δράσεις, η δομή και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής για την
επόμενη διετία.

3/3

