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Απολογισμός Πεπραγμένων Τουρισμού και Πολιτισμού 2020

Στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14-04-2021, παρουσιάστηκε ο απολογισμός των

πεπραγμένων του έτους 2020.

Αποτέλεσμα της, υπήρξε αρχικά η πλήρης αποτύπωση μιας διαρκούς σε όλα τα

επίπεδα προσπάθειας, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης για όλους κατάστασης την

οποία επέφερε η πανδημία και στην συνέχεια η παρουσίαση αναρίθμητης σειράς

πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς.

Αναμφισβήτητα σημαντικό μερίδιο της ως άνω προσπάθειας και των

συνεπακόλουθων αυτής πρωτοβουλιών και δράσεων, αναλογεί στους τομείς του

Τουρισμού και του Πολιτισμού, δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες του

οικοδομήματος της Περιφέρειάς Στερεάς Ελλάδας και ως εκ τούτου η υποχρέωση

για την απόλυτη αξιοποίησή τους κρίνεται επιτακτική.

Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι, η μεγιστοποίηση της προβολής και

η ανάδειξη του θεματικού τουριστικού και Πολιτιστικού προϊόντος, τόσο στις

διεθνείς αγορές όσο και στην εσωτερική αγορά, η ποσοτική αύξηση και η ποιοτική

αναβάθμιση του εισερχόμενου και εγχώριου τουρισμού, η διεύρυνση της

τουριστικής περιόδου, η μείωση της εποχικότητας, η ενδυνάμωση των ήδη

συνεργαζόμενων αγορών και το άνοιγμα νέων.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να αναδείξει τα συγκριτικά της

πλεονεκτήματα και να ενισχύσει την περιφερειακή οικονομία, αξιοποιεί όλα τα



εργαλεία προβολής και προώθησης και στο πλαίσιο αυτό, το 2020 υλοποιήθηκαν

περισσότερες από 60 δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ψηφιακή καμπάνια,

συμμέτοχη σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε ψηφιακά φόρουμ, B2B

meetings, σεμινάρια ενημέρωσης και κατάρτισης, σχεδιασμός θεματικών

διαδρομών κλπ.)

Παράλληλα δε σε πολιτιστικό επίπεδο συνέχισε να υλοποιείται το σχέδιο δράσης

για πολιτιστική διαδρομή «Οιδίπους», να εξελίσσεται ο προγραμματισμός για την

υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων και φυσικά οι οργάνωση των εκδηλώσεων για τον

εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Ηλίας Μπουρμάς, δήλωσε

σχετικά: «Με οδηγό αλλά και κινητήριο δύναμή μας, τα αποτελέσματα των δράσεων

από τα προηγούμενα έτη , αποτελέσματα που μας κατατάσσουν σταθερά στις 2

πρώτες σε επίπεδο αύξησης ποσοστού επισκεψιμότητας αλλά και εισπράξεων

μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας και φυσικά με συνοδοιπόρους σε όλη μας

την διαδρομή τους άμεσους συνεργάτες μας και δη τους επιχειρηματίες του

Τουρισμού, μείναμε απόλυτα προσηλωμένοι στο στόχο μας.

Αρχικά θωρακιστήκαμε, ακολουθώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις

οδηγίες των ειδικών και στην συνέχεια και αφού τροποποιήσαμε ανάλογα το

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, υλοποιήσαμε περισσότερες από 60 δράσεις υπό

το πρίσμα του τρίπτυχου Τουρισμός-Πολιτισμός-Γαστρονομία, ενώ παράλληλα

δώσαμε το παρών είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σχεδόν σε όλα τα

μήκη και πλάτη του κόσμου.

Εν όψει του επικείμενου ανοίγματος του Τουρισμού νιώθουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι

για την επόμενη ημέρα».


