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Ενίσχυση
τουθεµατικού
τουρισµού

∆ηµιουργείται
τουριστική βάση
δεδοµένων για τη Βόρεια Ελλάδα
Τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε στοιχεία και
πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος για ολόκληρη
τη βόρεια Ελλάδα υποστηρίζει το Υπουργείο
Μακεδονίας - Θράκης προκειµένου να ενισχυθεί ειδικά
ο θεµατικός τουρισµός και να αναδειχτούν µορφές
του όπως ο οικοτουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο
πολιτιστικός, θρησκευτικός, αθλητικός, γαστρονοµικός,
συνεδριακός και εκπαιδευτικός τουρισµός. Μέσα
ano το συγκεκριµένο διαδικτύου σύστηµα, οι ενδιαφερόµενοι
θα µπορούν να περιηγηθούν ηλεκτρονικά
ανά γεωγραφική περιοχή και πεδίο ενδιαφέροντος.
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του προτεινόµενου
έργου θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία
µεταξύ της Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης
(ΑΝΕΘ), του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας και
του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Επιδιώκεται, µάλιστα, η ενεργοποίηση των ιδιωτών
προκειµένου µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα η
εφαρµογή να είναι βιώσιµη και οικονοµικά.
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Τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού
«Στο φόρουµ υπήρξε καλό κλίµα αλλά σαφώς έγιναν
και παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά κυρίως την εκπροσώπηση
των φορέων της χώρας στις τουριστικές εκθέσεις
του εξωτερικού. Εκείνο που τονίστηκε ήταν
ότι θα πρέπει να συµµετέχει ένας κρατικός φορέας,
που θα µπορεί να φιλοξενεί και τους υπόλοιπους
φορείς, ώστε να έχουµε και οικονοµία κλίµακας, σε
δύσκολους οικονοµικά καιρούς αλλά και καλύτερο
συντονισµό» σχολίασε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος,
επικαλούµενος την πληροφόρηση που είχε από τον
εκπρόσωπο της Ένωσης που συµµετείχε στο φόρουµ.

Πρωτοβουλίες για τα τελωνεία

Οι λεπτοµέρειες παρουσιάστηκαν στο δεύτερο τουριστικό
φόρουµ για τη Βόρεια Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκε
χθες στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης,
µε τη συµµετοχή του υπουργού, Θεόδωρου Καράογλου
και εκπροσώπων φορέων που εµπλέκονται
στον τουρισµό.
«Η στόχευση είναι να αντιληφθεί ο ιδιωτικός τοµέας
το όφελος ano την ύπαρξη της διαδικτυακής πύλης
και έτσι να συµµετέχει µε τη µορφή του συνδροµητή
στη συνέχιση του εγχειρήµατος µετά ano τους πρώ¬

διάρκεια της σύσκεψης, σχολίασε ότι διατυπώθηκαν
ενστάσεις από φορείς του τουρισµού για θεσµικά ζητήµατα
και θεσµικά κενά στον τουρισµό.

Σειρά πρωτοβουλιών για την αναµόρφωση των δύο
κύριων εισόδων της χώρας στα τελωνεία του Προµαχώνα
και των Ευζώνων θα αναλάβει, τις επόµενες
µέρες το υπουργείο, όπως τόνισε ο κ. Καράογλου. Ert
αυτού, ο κ. Τάσιος ανέφερε ότι ο γενικός γραµµατέας
του EOT έχει δώσει το «πράσινο φως» στην Περιφέρεια
τους έξι µήνες χρηµατοδότησης του από το υπουργείο»
Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρήση του οικήµατος
επισήµανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του
του Οργανισµού στον Προµαχώνα προκειµένου
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής
να στελεχωθεί µε προσωπικό το*οποίο θα διανέµει
Νίκος Μουσιόπουλος. Για όσα συζητήθηκαν κατά τη
στο κοινό ενηµερωτικά φυλλάδια.

