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Βραβείο «Tourism Awards 2017»  

στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Στην μεγάλη γιορτή του ελληνικού τουρισμού, περισσότερα από 700 στελέχη και προσωπικότητες 
του κλάδου τίμησαν με την παρουσία τους, την Τελετή Απονομής Βραβείων «Tourism Awards 
2017», η οποία πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 στο 
Athenaeum InterContinental.  

Στο διαγωνιστικό κομμάτι, όλες οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από 25μελή ανεξάρτητη κριτική 

επιτροπή με πρόεδρο τη Μάγια Τσόκλη. Ανάμεσά τους, πανεπιστημιακοί, subject-matter experts 

και επιφανείς προσωπικότητες με άποψη και εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας όπως οι: Γιάννης 

Τσεκλένης, Λευτέρης Λαζάρου, Κώστας Βογιατζής, Δρ. Μαριάννα Σιγάλα, Γιώργος Πίττας και 

Κωνσταντίνος Λαζαράκης. 

Εκεί, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» με εκπροσώπους τον κ. Βασίλειο Ζάρκο, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Γεώργιο Πέτρου, Αντιπρόεδρο, βραβεύτηκε με το BRONZE AWARD 
για την Κατηγορία People Strategy: Προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης & εξειδίκευσης / 
Σύνδεση εκπαίδευσης & αγοράς εργασίας.  

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», το 2016, επένδυσε στο Βόλο, τόσο στη δημιουργία 
ποιοτικών υποδομών όσο και στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών του μεθοδολογιών και 
εργαλείων, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ευχάριστο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 
μηχανισμό. Η περιοχή του Βόλου επιλέχθηκε μιας και αποτελεί μια περιοχή, με πολλαπλές 
τουριστικές δυνατότητες και ο επισκέπτης έχει άμεση πρόσβαση στο Πήλιο και στα νησιά των 
Σποράδων. Άλλωστε το Πήλιο, ο τόπος των Κενταύρων, ήταν σύμφωνα με την μυθολογία ο πρώτος 
χώρος μετάδοσης γνώσης, αφού οι Κένταυροι εκπαίδευαν τους γιούς των Θεών.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας μας προχώρησε στην δημιουργία ενός χώρου 2.000 τετραγωνικών 
μέτρων, με εκπαιδευτικές υποδομές προσομοίωσης ξενοδοχειακής μονάδας, που περιέχει χώρους 
εστιατορίου, μπαρ, κουζίνας, εργαστηρίου μαγειρικής, εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, ρεσεψιόν, 
δωματίου ξενοδοχειακού τύπου, υπηρεσιών ομορφιάς και χώρων πληροφορικής και διοίκησης. Οι 
σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του, τα σύγχρονα εποπτικά μέσα και ο άρτιος εξοπλισμός 
δίνουν μια νέα δυναμική σε ένα μαθησιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις σύγχρονες 
απαιτήσεις των σπουδαστών. 

Ο βασικός στόχος είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης να καλύψουν τις νέες τάσεις και 
απαιτήσεις της τουριστικής βιομηχανίας σε όλα τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, που αφορούν 
στις ειδικότητες του Τουρισμού (Management, Marketing, Γαστρονομία, Υπηρεσίες Bar, Υπηρεσίες 
ομορφιάς, Ασφάλεια). Τα προγράμματα απευθύνονται είτε σε επιχειρήσεις, που πιστεύουν πώς η 
κατάρτιση των εργαζομένων τους μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, είτε 
σε ανέργους που τους ενδιαφέρει η τουριστική βιομηχανία, είτε τέλος σε σπουδαστές τουριστικών 
επαγγελμάτων. Επίσης, τα παρεχόμενα προγράμματα έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 



2 

απευθύνονται και σε σπουδαστές από το εξωτερικό.  Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την μοναδική 
δυνατότητα κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του, να απολαύσει και τις τουριστικές εμπειρίες που 
του προσφέρει η περιοχή του Βόλου, ενισχύοντας παράλληλα και την τοπική ανάπτυξη.  

Τα «Tourism Awards» αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό, με ιδιαίτερη αξία για τον τουριστικό κλάδο 
και τις καινοτόμες δράσεις. Η επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και πρωτοβουλιών της 
ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας ενισχύει τον συναγωνισμό για τη βελτίωση του τουριστικού  
προϊόντος της χώρας μας και ενθαρρύνει τις καλές πρακτικές στον τομέα αυτό. Κοινός στόχος, η 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού που συνεχίζει ακάθεκτος την ανοδική του πορεία.  

Στα βραβεία «Tourism Awards» παρευρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού,  κα Έλενα Κουντουρά η οποία  
επισήμανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του τουρισμού στην εθνική μας προσπάθεια για ανάπτυξη. 
Σχολιάζοντας τη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2016, υπογράμμισε τη σημασία των 
δράσεων επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της επένδυσης σε θεματικές μορφές τουρισμού, 
του ανοίγματος νέων ξένων αγορών, της προώθησης νέων ελληνικών προορισμών και της 
προσέγγισης τουριστικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Υπουργός Τουρισμού 
αναγνώρισε τη σημασία των «Tourism Awards» ως διοργάνωσης που αναδεικνύει παραδείγματα 
υψηλής ποιότητας στον ελληνικό τουρισμό καθώς και όλων των επιχειρήσεων και φορέων που 
διακρίθηκαν για τις πρωτοβουλίες τους. Η Υπουργός συνεχάρη τους βραβευθέντες και αναγνώρισε 
τη συνεισφορά τους στη συνολική επιτυχία του ελληνικού τουρισμού.  

Στις εξαιρετικές προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2017 αναφέρθηκε και ο 
Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των αφίξεων 
θα ξεπεράσει φέτος τα 30 εκατομμύρια επισκεπτών.  Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ σχολίασε 
χαρακτηριστικά ότι αν υπήρχε G20 Τουρισμού, η Ελλάδα θα ήταν σίγουρα μέλος της και 
υπογράμμισε τη συνεισφορά των βραβευθέντων στη δημιουργία τουριστικού προϊόντος υψηλής 
ποιότητας.  

 


