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Χαλκίδα 8 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 


Σε μια κατάμεστη από συμμετέχοντες αίθουσα, στο Ξενοδοχείο LUSY, το Επιμελητήριο Εύβοιας πραγματοποίησε την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015, Συνέδριο για τον Τουρισμό με Τίτλο : ‘’ Νέες Προοπτικές, Εργαλεία και Τάσεις Τουρισμού στην Εύβοια  ‘’ . 
Το Συνέδριο που στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού τις εργασίες του παρακολούθησαν 300 και πλέον άτομα, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεχούς πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου Εύβοιας για την ανάπτυξη του τουρισμού Εύβοια και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του νησιού, σε μια εποχή που ο τουρισμός αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο ανθεκτικούς τομείς ενάντια στην κρίση, έναν πυλώνα ανάπτυξης, ανάκαμψης και ανταγωνισμού όχι μόνο για τις εθνικές οικονομίες αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη συνολικά. Για το λόγο αυτό, απώτερος στόχος του Επιμελητηρίου, είναι να επενδύσει στα αποτελέσματα του Συνεδρίου και να αξιοποιήσει στην πράξη και να προωθήσει κατά το δυνατόν, αξιολογημένες και ολοκληρωμένες προτάσεις προς όφελος του τουριστικού ευβοϊκού προϊόντος.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, Δήμαρχοι του τόπου και εκπρόσωποι αυτών, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολλών Φορέων του Νομού κλπ. Τον συντονισμό της υλοποίησης της πρωτοβουλίας, είχαν ο Οικονομικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Ευάγγελος Κούκουζας και το Μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ρόγκα Βασιλική.
	Την Έναρξη των Εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Παναγιώτης Σίμωσης. 
	Χαιρετισμούς απεύθυναν εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο  Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ηλίας Σανίδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, οι βουλευτές Εύβοιας Μαυραγάνης Νικόλαος και Ακριώτης Γεώργιος. 	
	Εισηγητές ήταν στελέχη από το Υπουργείο Τουρισμού, την ΟΛΝΕ ΑΕ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Αιγαίου, τον ΕΟΑΕΝ, το INSULER, το Επιμελητήριο Πειραιά, το Επιμελητήριο Λέσβου, την Μητρόπολη Χαλκίδος, ΤΟΝ Δήμο Σκύρου, την Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας, την GOOGLE, κλπ.
	Κατά τις πολύ εποικοδομητικές εργασίες του Συνεδρίου τα κυριότερα θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές ήταν : «Τουριστικά Καταλύματα Ν. Ευβοίας: Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά» «Λιμάνια της Εύβοιας, Προκλήσεις και Ευκαιρίες Ανάπτυξης» «Πολιτιστικό Απόθεμα της Εύβοιας: αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης» «Στα Μονοπάτια των Προσκυνημάτων της Εύβοιας» «Κοιτάζοντας στο Μέλλον: Διασύνδεση της Ίασης με την Αναψυχή»  «Ιαματικός Τουρισμός- Θερμαλισμός σε ένα Νέο πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης» «Ενέργειες τόνωσης της τουριστικής κίνησης το π.χ. της Σκύρου» «H Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στο Νομό Ευβοίας» «Aesthetics στον Τουρισμό» «Ψηφιακό Ταξίδι στα Άστρα» «Ελλάδα η ΜΕΚΑ των Υδροπλάνων» «Διεθνή Πραγματικότητα και Αξιοποίηση Προγραμμάτων για την Εύβοια« Προσέλκυση Νέων Τουριστικών Αγορών»  «Οι Δρόμοι της Ελιάς: Εργαλείο Ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού» «Τουριστική υποδομή και ανωδομή της Εύβοιας. Προοπτικές Ανάπτυξης». 
	Το Συνέδριο έκλεισε με Παρεμβάσεις των συμμετεχόντων  και  συζήτηση επί των παρουσιάσεων και των θεμάτων, ενώ στους συμμετέχοντες δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης των εργασιών. 

Επιμελητήριο Εύβοιας 

