www.verizonaonlinepublishing.com
Vol: 1, Issue: 1

Journal of Green Tourism Wellbeing Ecoenergy and Ecosystem Research
Το Επιμελητηριο Λευκαδας Αναβαθμιζει το Τουριστικο Προϊον Της Λευκαδας
Sotirios Skiadaressis
Chamber of Lefkada, GR31100, Lefkada
*Corresponding author: Sotirios Skiadaressis, Developments of Lefkas’ Tourism Products, Chamber of Lefkada, GR31100, Lefkada,
Greece; Tel: 2645022381; Fax: 2645021274; E mail: info.lefkadachamber@gmail.com
Article Type: News Letter, Submission Date: 17 February 2017, Accepted Date: 07 April 2017, Published Date: 25 July 2017.
Citation: Sotirios Skiadaressis (2017) Το Επιμελητηριο Λευκαδας Αναβαθμιζει το Τουριστικο Προϊον Της Λευκαδας. J Grn Tour Eco Resol
1(1): 1-2.
Copyright: © 2017 Sotirios Skiadaressis. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are
credited.

Mε εδραιωμένη πλέον θέση στην παγκόσμια αγορά τουρισμού,
η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς
για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά προσφέρει επίσης ελκυστικές
προτάσεις για τουρισμό όλο τον χρόνο. Τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματά της, όπως η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά,
η φυσική ομορφιά του τόπου και η γεωγραφική ποικιλομορφία
προσελκύουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις στον
κλάδο του τουρισμού, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας
αφενός ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς,
και αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές
ευκαιρίες.
Το Επιμελητήριο Λευκάδας, Figure [1] εστιάζει τις περισσότερες
δράσεις του στον τουρισμό, τη «βαριά βιομηχανία» του νησιού,
θεωρώντας ότι αποτελεί τον κύριο μοχλό για την οικονομική
ανάπτυξη του τόπου μας. Συνεισφέρει με όλα τα μέσα που
διαθέτει, στη στόχευση και αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της Λευκάδας καθώς και στο άνοιγμα νέων αγορών.
Πιο συγκεκριμένα:

Επίτευξη αεροπορικής σύνδεσης με Ιταλία Βενετία –
Άκτιο
Το 2014, κατόπιν πολύμηνης προσπάθειας του Επιμελητηρίου
επιτυγχάνεται η πρώτη αεροπορική σύνδεση Άκτιο – Βενετία.
Εδραιώθηκε μακροπρόθεσμα, αφού συνεχίστηκε και το 2015
και το 2016. Η ίδια εταιρία το 2017 ξεκινάει την αεροπορική
σύνδεση Νάπολη - Άκτιο και Μπάρι - Άκτιο και δείχνει το
μέγεθος της επιτυχίας.

‘Ένταξη της Λευκάδας για πρώτη φορά σε πρόγραμμα
κρουαζιέρας
Η Λευκάδα εντάσσεται το 2015, και μάλιστα για πρώτη φορά,
στο πρόγραμμα κρουαζιέρας της Seabourn, η οποία αποτελεί
όχι μόνο μια από τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου στο είδος
της, αλλά διακινεί επιβάτες που ανήκουν στην υψηλότερη
παγκοσμίως εισοδηματική τάξη. Το 2017 η ίδια εταιρεία
αντικαθιστά το πλοίο της με νέο νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο
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και αυξημένης χωρητικότητας επιβατών περίπου κατά %50.

Επίτευξη αεροπορικής σύνδεσης με Aθήνα – Aegean
Μετά από διακοπή 7 ετών, το 2015 επετεύχθη η αεροπορική
σύνδεση με Αθήνα-Aegean. Mια μεγάλη επιτυχία που
ήρθε κατόπιν πολύμηνης προσπάθειας και τεχνοκρατικής
προετοιμασίας, αλλά και κατ’ επανάληψη συναντήσεων με
στελέχη της Aegean.

Αεροπορική Σύνδεση με Αγγλία Gatwick- Εasy jet
Το 2015 ξεκίνησε η αεροπορική σύνδεση με Αγγλία-Gatwick, με
την εταιρία Εasyjet, κατόπιν συνεργασίας με τις όμορες περιοχές
του αεροδρομίου.

Αργυρό βραβείο στην κατηγορία Travel &
Transportation στα «TourismAwards 2015»
Το 2015 στην απονομή των Βραβείων «TourismAwards 2015»
[2] απονεμήθηκε στο Επιμελητήριο Λευκάδας το αργυρό
βραβείο στην κατηγορία Travel & Transportation για την
υποψηφιότητα «Αύξηση εισερχόμενου τουρισμού στη Λευκάδα,
που επιτεύχθηκε με την σύνδεση νέων αεροπορικών συνδέσεων
και την ένταξη της Λευκάδας για πρώτη φορά σε πρόγραμμα
κρουαζιέρας».
To Επιμελητήριο Λευκάδας συνεχίζει τις προσπάθειες και το
2017 με πλήθος ενεργειών που αφορούν στην ενίσχυση και
επέκταση της τουριστικής περιόδου του νησιού. Συγκεκριμένα:
• Συνεχίζει δυναμικά τη στόχευση νέων κρουαζιερόπλοιων,
καθώς συμμετείχε στην έκθεση κρουαζιέρας SeaTrade Cruise
Med στη Τενερίφη και βρίσκεται σε επαφή με μεγάλες
εταιρείες.
• Συνεχίζει δυναμικά τις προσπάθειες για περεταίρω
προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, καθώς το 2017 θα γίνει η
έναρξη για πρώτη φορά αεροπορικής σύνδεσης του Ισραήλ με
το Άκτιο και εδώ το Επιμελητήριο ήταν παρόν. Ενώ για το 2018
προγραμματίζεται αεροπορική σύνδεση και του Βελιγραδίου
με το Άκτιο.
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• Το Επιμελητήριο Λευκάδας ολοκλήρωσε φέτος την πιο
σημαντική ενέργεια για το τουριστικό μέλλον της Λευκάδας,
και αυτό δεν είναι άλλο από το brand, μια ταυτότητα για
τη Λευκάδα που στοχεύει κυρίως στην επανατοποθέτηση
του νησιού και διεκδικεί να αποτελέσει ένα case study σε
παγκόσμια κλίμακα.
• Το 2016 υλοποιήθηκε η πρώτη πρωτογενή έρευνα στους
επισκέπτες από τη κρουαζιέρα σε συνεργασία με το ΤΕΙ. H
έρευνα θα παρουσιαστεί το 2017 και δείχνει τα αποτελέσματα
αξιολόγησης του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας.

Με μία φράση, ο τουρισμός αποτελεί εθνικής σημασίας
οικονομική προωθητική δύναμη με τεράστια οφέλη για το
κοινωνικό σύνολο.
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Ο τουρισμός είναι από τις πλέον σημαντικές και δυναμικές
συνιστώσες της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξή του θέτει τις
προϋποθέσεις για μια ισχυρή οικονομία. Συνεισφέρει τα μέγιστα
για μια σύγχρονη, ασφαλή και αισιόδοξη Ελλάδα.
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