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Για την τουριστική εκπαίδευση και τη θέση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ως τουριστικών προορισμ

Η τουριστική εκπαίδευση, ο θρησκευτικός τουρισμός καθώς και η προετοιμασία των κλάδων που δρα

Πιο αναλυτικά, με δεδομένη τη λειτουργία του Δημόσιου ΙΕΚ στη Κεφαλονιά συζητήσαμε τις δυνατό

συμμετοχή των θεσμικών φορέων του τουρισμού στα νησιά μας, ώστε οι τελικές
κατευθύνσεις που θα συναποφασίσουμε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της πραγματικής οικονομίας και των ανθρώπων που την υπηρετούν.

Σχετικά με τον θρησκευτικό τουρισμό και με δεδομένο πως την τρέχουσα περίοδο λαμβάνει
χώρα η χάραξη ενός συγκεκριμένου, μακροπρόθεσμου Σχεδίου που αφορά στον τομέα αυτό,
έθεσα στην κ. Ζαχαράκη τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη παρουσία της
Κεφαλονιάς και της Ιθάκης στον εν λόγω σχεδιασμό. Από κοινού με την ηγεσία του
Υπουργείου και την τοπική μας εκκλησία μπορούμε να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά
εκείνα που καθιστούν τα νησιά μας ελκυστικά.

Τέλος, με στόχο να ανταποκριθούμε στις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στον Τουρισμό
μετά την κρίση του Κορονοϊού, ενημερώθηκα από την Υφυπουργό κ. Ζαχαράκη για την
πρόθεση της Κυβέρνησης να αναπτύξει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης όλων όσων
εμπλέκονται σε κλάδους της τουριστικής αγοράς.
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Με τον Covid-19 να επηρεάζει καθοριστικά τις συνθήκες υπό τις οποίες θα αναπτύσσεται ο
Ελληνικός –και διεθνής- Τουρισμός, από τη συζήτησή μας προέκυψε η στόχευση του
Υπουργείου ώστε οι θεσμικοί φορείς, οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό
να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν αποτελεσματικά
και αποδοτικά στο νέο περιβάλλον που η κρίση του κορονοϊού έχει επιφέρει.

Ευχαριστώ θερμά την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη για το ειλικρινές
ενδιαφέρον και τη πρόθεση συνεργασίας που επέδειξε. Είμαι βέβαιος ότι με τον σωστό
προγραμματισμό και τις συμβουλές των άμεσα εμπλεκομένων στην τουριστική αγορά
μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε η Κεφαλονιά και η Ιθάκη να υποδεχτούν
τους αναμενόμενους επισκέπτες με ασφάλεια.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης
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