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Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με αντικείμενο τον 

τουρισμό στην Ελλάδα 
 

 

Στις 19 Οκτωβρίου τ.ε. έλαβε χώρα διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με 
αντικείμενο τον τουρισμό στην Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός 
Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Δημήτρης Φραγκάκης.  

Στην διάσκεψη, η οποία ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σύδνεϋ και του Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αυστραλίας το οποίο παρείχε και την ψηφιακή υποδομή, 
συμμετείχαν 95 Αυστραλοί και Ελληνοαυστραλοί επιχειρηματίες και εξέχοντα μέλη της 
ομογένειας.  

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι των τεσσάρων πολιτειακών 
Ελληνοαυστραλιανών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (HACCI) και συγκεκριμένα 
η κα Fotini Kypraios, Πρόεδρος του HACCI Βικτώριας, ο κ. George Mavrakis, Πρόεδρος του 
HACCI Νέας Νοτίου Ουαλίας, η κα Angela Tomazos, Πρόεδρος του HACCI Βορείου Περιοχής, 
και ο κ. Philip Tritas, Μέλος Δ.Σ. του HACCI Δυτικής Αυστραλίας. Επιπλέον συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Bill Papastergiadis, η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Ελληνικής Λέσχης, κα Maria Sallos, η Διευθύντρια Προγράμματος της Ελληνικής 
Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), κα Victoria Kyriakopoulos, καθώς και εκπρόσωποι των 
μέσων ενημέρωσης Ελληνικός Κήρυκας, Νέος Κόσμος, SBS Radio και Greek City Times. Από 
πλευράς επιχειρήσεων στον χώρο του τουρισμού, επισημαίνουμε την παρουσία εκπροσώπων 
των Qatar Airways, Expedia, Greece and Mediterranean Travel Centre, OnDeck και Winter 
Sports World.  

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο (με την χρήση 
του κωδικού πρόσβασης GreekZoom2@ ):  

https://us02web.zoom.us/rec/share/JzTWw67m6YxcmCDEBSyeZqc7lPvGBOVIRLVaf6nbwZ
wQ3_5ZTz_VQdZhdAsallp.GaqY2zziS11Q2fb3 

Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, η Προϊσταμένη του Γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σύδνεϋ, κα Κάτια Γκίκιζα, παρουσίασε εισαγωγικά τις 
εξελίξεις στον τουρισμό στην Ελλάδα, με έμφαση στην ιδιαίτερα ανοδική πορεία των αφίξεων 
από την Αυστραλία κατά την τελευταία τριετία έως και το α΄ τρίμηνο του 2020 και σκιαγράφησε 
το προφίλ του Αυστραλού επισκέπτη (μεγάλος αριθμός διεθνών ταξιδιών, μεγάλη διάρκεια 
παραμονής στον προορισμό, υψηλή κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη). Επιπλέον, ενημέρωσε 
τους συμμετέχοντες για την στήριξη που μπορεί να τους προσφέρει το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ.  

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Δημήτρης Φραγκάκης. 
πραγματοποίησε σύντομη παρουσίαση του οργανισμού και των πρωτοβουλιών που 
ελήφθησαν για την ασφαλή υποδοχή των τουριστών μετά την λήξη των περιορισμών 
μετακίνησης λόγω κορωνοϊού (καθορισμός υγειονομικών πρωτοκόλλων για ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και μεταφορικές υπηρεσίες, ενίσχυση ιατρικής και νοσοκομειακής υποδομής σε 
τουριστικούς προορισμούς, θέσπιση διαδικασιών επιτήρησης της συμμόρφωσης). Κατόπιν 
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αναφέρθηκε στην διαφημιστική εκστρατεία για τον ελληνικό τουρισμό κατά την διάρκεια των 
περιορισμών μετακίνησης, καθώς και στις διαφημιστικές δράσεις για την επόμενη τουριστική 
σεζόν, οι οποίες θα εστιάσουν τόσο στην ασφάλεια του προορισμού, όσο και στο πολύπλευρο 
τουριστικό προϊόν της Ελλάδας (ανάδειξη νέων προορισμών και έμφαση στον τουρισμό για 
όλες τις εποχές, στον πολιτισμό, στην γαστρονομία, στον οικοτουρισμό, στα extreme sports 
κ.α.).  

Κατά την διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης, κ. Bill Papastergiadis, επισήμανε ότι οι Ελληνοαυστραλοί και Αυστραλοί 
ενδιαφέρονται για τον ελληνικό τουρισμό τόσο ως καταναλωτές, όσο και ως επενδυτές. Ο κ, 
Papastergiadis επισήμανε, ωστόσο, ότι η απουσία Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επίδοξους επενδυτές, 
καθώς, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, τα κέρδη τους θα φορολογηθούν και στις δύο χώρες. 
Επιπλέον, ο κ. Papastergiadis επανέλαβε πρόταση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Μελβούρνης να στεγάσει δωρεάν Γραφείο ΕΟΤ στις εγκαταστάσεις της.  

Στο πλαίσιο των ενεργειών follow-up της εκδήλωσης, απεστάλη ευχαριστήρια επιστολή στους 
συμμετέχοντες, η οποία περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο και κωδικό της 
βιντεοσκοπημένης διάσκεψης, προκειμένου να διαμοιραστεί και σε επαφές των 
παρευρισκόμενων που ενδεχομένως δεν είχαν την δυνατότητα παρακολούθησης της 
εκδήλωσης ζωντανά.  

Παρατίθεται κατωτέρω τίτλοι άρθρων για τις εργασίες της τηλεδιάσκεψης τα οποία έχουν 
δημοσιευτεί έως τώρα στον ομογενειακό τύπο, καθώς και σύνδεσμοι προς τα σχετικά άρθρα 
(των ψηφιακών εκδόσεων):  

19.10.2020 NEOS KOSMOS (ψηφιακή αγγλική έκδοση)  
«Diasopra and Dialogue: Discussing how tourism to Greece can be promoted in Australia»  
https://neoskosmos.com/en/177949/diaspora-and-dialogue-discussing-how-tourism-to-
greececan-be-promoted-in-australia/  

21.10.2020 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση)  
«Ελληνοααυστραλιανοί διάλογοι: Στο πλευρό της Ελλάδας η διασπορά»  

21.10.2020 GREEK CITY TIMES (ψηφιακή αγγλική έκδοση) 
«Greek Australian Dialogue Series – Greece is preparing for the 2021 tourism season»  
https://greekcitytimes.com/2020/10/20/greece-preparing-2021-tourism-season/ 

 Τέλος, σημειώνεται ότι ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωσιμότητα παρουσίασαν και οι σχετικές 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook). 

 

Ενημέρωση 21.10.2020 
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