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Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η χάραξη των πολιτικών για την επόμενη μέρα αποτέλεσαν
το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου
Ιωαννιτών.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ανασκόπηση του τελευταίου έτους και των
πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει ο δήμος οι οποίες προσαρμόζονται προσωρινά στις
συνθήκες που προκαλεί η πανδημία.

Η Επιτροπή Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης συζήτησε τον σχεδιασμό της επόμενης
ημέρες δίνοντας βαρύτητα στον εσωτερικό τουρισμό.
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«Βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όπου η κατάσταση καθημερινά αλλάζει. Με
τα σημερινά δεδομένα, αιχμή του δόρατος αποτελεί ο εσωτερικός τουρισμός. Στοίχημα για
τα Γιάννενα είναι πλέον το φθινόπωρο όπου ήδη προγραμματίζονται συνεδριακές και
σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις», ανέφερε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις συναντήσεις και συζητήσεις που
είχε με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών. Σε αυτές μεταφέρθηκε το αίτημα για την
δρομολόγηση διεθνών πτήσεων, με προτεραιότητα γραμμές που θα συνδέουν απευθείας τα
Γιάννενα με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λώλης τόνισε ότι όχι μόνο τα Γιάννενα αλλά ολόκληρη η χώρα
βρίσκεται σε ένα δύσκολο περιβάλλον καθώς όλες οι κινήσεις είναι αλληλένδετες με τις
επιδημιολογικές εξελίξεις.

Ο σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης Σπύρος Πέγκας παρουσίασε αναλυτικά όλες τις
ενέργειες που είχαν γίνει το διάστημα προ της πανδημίας για δικτύωση των Ιωαννίνων στο
Ισραήλ, την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες, αλλά και άλλες επιλεγμένες αγορές-στόχους.

Αναφέρθηκε στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής μετά την άρση της καραντίνας αλλά και
στις νέες αλλαγές που επιβάλλουν οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Αν και προτεραιότητα αποτελεί πλέον ο εσωτερικός τουρισμός, ο δήμος παραμένει
ευέλικτος και έτοιμος για κάθε νέα εξέλιξη που προκύπτει ενώ το επόμενο διάστημα θα
εντείνει την ψηφιακή προβολή.

2/2

