
 
 

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 15/04/2013 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
1η Ηµερίδα των Τοµέων Επικοινωνίας-ΜΜΕ και 

Τουρισµού των ΙΕΚ ΞΥΝΗ:  
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 
 
Η πρώτη ηµερίδα των Τοµέων Επικοινωνίας και ΜΜΕ και Τουρισµού 
των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, µε θέµα: «Τουρισµός: Μία πρόκληση µε 
προοπτική», θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013, 
από τις 15:00 έως τις 21:30, στο ξενοδοχείο Holiday Inn 
Thessaloniki, Αίθουσα Αλέξανδρος. 
 
Η ηµερίδα έχει ως στόχο να προσεγγίσει το θέµα του τουρισµού, ως 
προνοµιακό πεδίο για την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα να 
αντιπαρέλθει στις τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες και να περιορίσει τις 
επιπτώσεις της κρίσης στους Έλληνες. Πρόκειται για την καλύτερη ευκαιρία 
εξόδου από την κρίση για τη χώρας µας, η οποία όµως θα πρέπει να κάνει 
την δική της «επανεκκίνηση».  
 
Η ηµερίδα χωρίζεται σε τρεις θεµατικές ενότητες:  

- «Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική, Πέλλα. Τόσοι λόγοι, τόσο κοντά», 
- «Εναλλακτικός τουρισµός, µια πρόκληση χωρίς σύνορα», 
- «Τουρισµός και  ΜΜΕ. Μαζί, µπορούµε». 

 
Θα αναλυθούν οι προαπαιτούµενες βάσεις ενός σύγχρονου σχεδιασµού, για 
την ένταξη και στην αξιοποίηση των νέων µορφών του τουριστικού 
προϊόντος, αλλά και η «θέση» της Κεντρικής Μακεδονίας στον τουριστικό 
χάρτης της χώρας µας. Οµιλίες ειδικών θα καλύψουν επίσης το ρόλο που 
διαδραµατίζουν τα ΜΜΕ της χώρας στις προσπάθειες τόσο της πολιτείας, 
όσο και ιδιωτών για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.  
 
Τέλος, στο πλαίσιο της ηµερίδας θα προβληθεί Ντοκιµαντέρ µε  θέµα: «Η 
κεντρική Μακεδονία ως τουριστικός προορισµός», που επιµελήθηκαν οι 
σπουδαστές του τµήµατος δηµοσιογραφίας των ΙΕΚ ΞΥΝΗ.  
 
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήµου Θεσσαλονίκης. 
 
Χορηγός της ηµερίδας είναι το ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki και το 
τουριστικό γραφείο Air Maritime, το ζαχαροπλαστείο ΠΑΡΦΕ και τα ξενοδοχεία 
Bristol και Anatolia. Χορηγοί επικοινωνίας είναι ο τηλεοπτικός σταθµός 
Μακεδονία TV, το διαδικτυακό ραδιόφωνο offradio.gr, η εφηµερίδα 
Μακεδονία, το website makthes.gr, το περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΕΣ και το website 
epiloges.gr, το περιοδικό «Τουριστική Αγορά» το website ka-business.gr, το 
περιοδικό ABOUT και το website abouthessaloniki.gr, και τα websites 
thinkfree.gr και businesswoman.gr. 
 



 
Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο 
Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ (συνέδρια, διαλέξεις, ηµερίδες) µε στόχο την 
ανάπτυξη της επιστηµονικής προσέγγισης σε µείζονα θέµατα της εποχής µας, την 
καλλιέργεια του κοινωνικού διαλόγου, και την συνεχή επιµόρφωση των 
σπουδαστών του.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
15.00-15.30: Προσέλευση και εγγραφές 
15.30-16.00: Έναρξη ηµερίδας – Χαιρετισµοί 

 
1η ΕΝΟΤΗΤΑ 
16.00-17.30: «Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική, Πέλλα. Τόσοι λόγοι, τόσο  

κοντά» 
Εισηγητές: 

- Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, 
Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης 

- Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος Ξενοδόχων Χαλκιδικής - 
Μέλος ΔΣ  ΕΟΤ   

- Σάββας Χιονίδης, Δήµαρχος Κατερίνης 
- Ευαγγελία Κεκελέκη, Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. 
Γραµµατέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου 
Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.  

- Μάρνη Χατζηεµµανουήλ, Δηµοσιογράφος 
 
17.30-17.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 
2η ΕΝΟΤΗΤΑ 
17.45-19.15: «Εναλλακτικός Τουρισµός, µία πρόκληση χωρίς σύνορα» 

Εισηγητές: 
- Άρης Εύδος, Παραγωγός Εκποµπών, Παρουσιαστής 
- Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής Τµήµατος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  

- Κωνσταντίνος Σφήκας, Ξεναγός  
- Ίνα Ταράντου, Παρουσιάστρια ΕΤ3 

 
3η ΕΝΟΤΗΤΑ 
19.20-20.00: «Η κεντρική Μακεδονία ως τουριστικός προορισµός» 

Προβολή Ντοκιµαντέρ των σπουδαστών Δηµοσιογραφίας των  
ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Προλογίζει ο Δηµοσιογράφος Δηµήτρης Βενιέρης 
 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 
20.05-21.20: «Τουρισµός και ΜΜΕ. Μαζί µπορούµε» 

Εισηγητές: 
- Γιώργος Αµυράς, Δηµοτικός Σύµβουλος Δ. Αθηναίων, 
Παρουσιαστής τηλεοπτικής εκποµπής «Μένουµε Ελλάδα» 

- Αριστοτέλης Θωµόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης, Ιδιοκτήτης Holiday Inn Thessaloniki 

- Γιώργος Κύρτσος, Εκδότης City Press, Free Sunday 
- Φίλιος Στάνγκος, Διευθυντής Δηµοτικής Τηλεόρασης 
Θεσσαλονίκης 



 
 
*Σηµείωση: Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και 
φάκελο µε τα πρακτικά 


