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Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με τον Υπουργό 
Τουρισμού, κ. Βασίλη Κικίλια 

Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με αντικείμενο την τις προοπτικές του 
ελληνικού τουρισμού πραγματοποιήθηκε στις 25.05.2022 με κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης 
τον Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια. 

Στην διάσκεψη, η οποία ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Σύδνεϋ και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σύδνεϋ 
(Business Sydney) το οποίο παρείχε και την ψηφιακή υποδομή, συμμετείχαν 84 Αυστραλοί και 
Ελληνοαυστραλοί επιχειρηματίες και εξέχοντα μέλη της ομογένειας. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Βιομηχανικού και 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Νέας Νοτίου Ουαλίας, κ. George Mavrakis, η Πρόεδρος του 
Ελληνοαυστραλιανού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Βορείου Περιοχής, κα 
Angela Tomazos, ο Αντιπρόεδρος Ελληνοαυστραλιανού Βιομηχανικού και Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Βικτώριας, κ. Alex Ninis, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. 
Bill Papastergiadis, ο Διευθυντής της Ελληνικής Λέσχης Σύδνεϋ, κ. John Kikilas, καθώς και 
εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων Swinburne University of Technology, University of Western 
Sydney, University of New Brunswick και Edith Cowan University.  

Έντονη ήταν η παρουσία των ΜΜΕ, με την συμμετοχή εκπροσώπων της περιοδικής έκδοσης 
στον τομέα του τουρισμού Travel Weekly, της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών Wild Pacific 
Media, των εφημερίδων Ελληνικός Κήρυκας και Νέος Κόσμος, των ραδιοφωνικών σταθμών 
SBS Radio και Radio ENA και της σειράς εκπομπών podcast Ouzo Talk.  

Από πλευράς επιχειρήσεων, επισημαίνουμε μεταξύ άλλων την παρουσία στελεχών των 
ταξιδιωτικών πρακτορείων Greece and Mediterranean Travel Centre, Sun Island Tours και 
Premium Holidays, των ομίλων ξενοδοχείων Gundari Resort, Halikos Hospitality, Lindos Hotels, 
της αεροπορικής εταιρείας Scoot, καθώς και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και 
συμβουλευτικών εταιρειών McQuarie Bank, ANZ Bank, Commonwealth Bank, Bank of Sydney, 
Delphi Bank, Mastercard, Lendlease Corporation, Morgan Stanley, Ernst & Young και 
Insurance Australia Group Ltd. 

Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Σύδνεϋ, κα Κάτια Γκίκιζα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, η οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, 
στην σταθερά ανοδική πορεία του τουριστικού ρεύματος από την Αυστραλία προς την Ελλάδα 
πριν την εκδήλωση της πανδημίας και τις έντονα θετικές ενδείξεις ζήτησης για ελληνικούς 
προορισμούς κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και  στην ευρύτερη σημασία της αγοράς της 
Αυστραλίας, δεδομένου ότι οι Αυστραλοί τείνουν να ταξιδεύουν πολύ (κατά το 2019 το 44% του 
συνολικού πληθυσμού πραγματοποίησε ταξίδι στο εξωτερικό) και να έχουν υψηλή κατά 
κεφαλήν δαπάνη στον προορισμό τους. 

Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στην εκστρατεία ανανέωσης της 
εικόνας της Ελλάδας (rebranding Greece), η οποία έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της 
πανδημίας, σε συνδυασμό με την επιτυχή αντιμετώπιση της ίδιας της επιδημίας, την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και τις σημαντικές επενδύσεις σε 
τουριστικές υποδομές και τουριστικά καταλύματα με έμφαση στην αναβάθμιση και επέκταση 
των καταλυμάτων πολυτελείας. Στόχος της προσπάθειας ήταν η επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου και η προώθηση νέων προορισμών, τόσο στον τουρισμό πόλεων, όσο και σε λιγότερο 
αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές της περιφέρειας. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας 
είναι ήδη ορατά στην σημαντική εισροή επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, καθώς και στην 
αυξημένη τουριστική κίνηση εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου και στην μεγάλη άνοδο 
των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στην χώρα. 
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Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής τοποθέτησης του κ. Υπουργού ακολούθησε χρόνος 
ερωταπαντήσεων με θερμή συμμετοχή του ακροατηρίου.  

Σημειώνουμε ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  

https://us02web.zoom.us/rec/share/nAl5CS5l3XIIsHmCMGs8-
kjSRfJZHmQdBRf5t4fsjkgVnO09zfwxGAKUNTd884P4._7aMAMV5h3Wg3E8g 
Κωδικός πρόσβασης: Greece25May! 

Στο πλαίσιο των ενεργειών follow-up της εκδήλωσης, απεστάλη ευχαριστήρια επιστολή στους 
συμμετέχοντες, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για την περαιτέρω διερεύνηση των 
δυνατοτήτων συνεργασίας, καθώς και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της βιντεοσκοπημένης 
διάσκεψης, προκειμένου να διαμοιραστεί και σε επαφές των παρευρισκόμενων που 
ενδεχομένως επιθυμούσαν, αλλά δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 
τηλεδιάσκεψη ζωντανά.  

Το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ συνέβαλε στον πολλαπλασιασμό του επικοινωνιακού αντικτύπου της 
διοργάνωσης με την προσέγγιση των σημαντικότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης της 
ομογένειας για την παραγωγή σχετικών δημοσιευμάτων. Αποτέλεσμα αυτής της 
επικοινωνιακής προσπάθειας ήταν η δημοσίευση 13 άρθρων στα ομογενειακά μέσα, τα οποία 
παρουσιάζουν, τόσο την ίδια την εκδήλωση, όσο και τις οικονομικές εξελίξεις και επενδυτικές  
ευκαιρίες στην Ελλάδα, υπό εξαιρετικά θετικό πρίσμα. Επιπλέον, ιδιαίτερα μεγάλη 
αναγνωσιμότητα παρουσίασαν και οι σχετικές αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(LinkedIn, Facebook). 

Επιπλέον, το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ διοργάνωσε συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού με την 
ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, λίγες ημέρες 
πριν την πραγματοποίηση της διάσκεψης. Το κείμενο της συνέντευξης είναι διαθέσιμο στους 
ακολούθους συνδέσμους: 

2022-04-12 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
Βασίλης Κικίλιας: Προτεραιότητά μου το γραφείο του Ε.Ο.Τ. στη Μελβούρνη (πρωτοσέλιδο και 
εσωτερικό άρθρο) 
https://neoskosmos.com/el/2022/04/12/news/vasilis-kikilias-proteraiotita-mou-to-grafeio-tou-e-
o-t-sti-melvourni/ 

2022-04-13 NEOS KOSMOS 
Tourism Minister Kikilias: “Establishing a Hellenic Tourism Organisation office in Melbourne is 
my priority” (πρωτοσέλιδο και εσωτερικό άρθρο) 
https://neoskosmos.com/en/2022/04/13/news/australia/tourism-minister-kikilias-establishing-
a-hellenic-tourism-organisation-office-in-melbourne-is-my-priority/ 

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος άρθρων για τις εργασίες της τηλεδιάσκεψης στον 
ομογενειακό τύπο, καθώς και ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι προς όσα δημοσιεύματα είναι διαθέσιμα 
και σε ψηφιακά μέσα: 

2022-04-07 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Ενημερωθείτε για τον Τουρισμό στην Ελλάδα από τον ίδιο τον Υπουργό 

2022-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας θα μιλήσει μέσω zoom στις 12 Απριλίου  
(πρωτοσέλιδο και εσωτερικό άρθρο) 

2022-04-08 Ο ΚΟΣΜΟΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Greek Australian Dialogue series: Zoom conference with the Minister for Tourism of the Hellenic 
Republic, Mr. Vassilis Kikilias  
(ολοσέλιδο άρθρο) 

2022-04-12 NEOS KOSMOS (ηλεκτρονική ελληνική έκδοση) 
Θετικός στον κορoνοϊό ο Βασίλης Κικίλιας 
https://neoskosmos.com/el/2022/04/07/news/thetikos-ston-koronoio-o-vasilis-kikilias-ligo-prin-
enimerosei-tin-afstralia-gia-tontourismo-stin-ellada/ 
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2022-05-19 NEOS KOSMOS (έντυπη αγγλική έκδοση + ηλεκτρονική αγγλική έκδοση) 
Greek tourism minister to speak via video conference 
https://neoskosmos.com/en/2022/05/19/news/business/greek-tourism-minister-to-speak-via-
video-conference/ 

2022-05-20 GREEK HERALD (ηλεκτρονική αγγλική έκδοση) 
Greece’s Tourism Minister to address Greek Australians during online conference 
https://greekherald.com.au/news/greeces-tourism-minister-to-address-greek-australians-
during-online-conference/ 

2022-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Ο Κικίλιας προσκεκλημένος στην σειρά ελληνοαυστραλιανών διαλόγων στις 25 Μαΐου  
(πρωτοσέλιδο και εσωτερικό άρθρο) 

2022-05-22 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ηλεκτρονική ελληνική έκδοση) 
Ο Βασίλης Κικίλιας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στον Ελληνικό Τουρισμό 
https://neoskosmos.com/el/2022/05/22/news/o-vasilis-kikilias-enimeronei-gia-tis-ekselikseis-
ston-elliniko-tourismo1/ 

2022-05-23 GREEK CITY TIMES (ηλεκτρονική αγγλική έκδοση) 
Greek Tourism Minister to zoom in for chat with Greek Australians 
https://greekcitytimes.com/2022/05/23/greek-tourism-minister-to-chat-with-greek-australians/ 

2022-05-26 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (έντυπη ελληνική έκδοση + ηλεκτρονική ελληνική έκδοση) 
Βασίλης Κικίλιας: Σίγουρα χρειαζόμαστε ένα γραφείο του Ε.Ο.Τ. στην Αυστραλία 
https://neoskosmos.com/el/2022/05/26/news/vasilis-kikilias-sigoura-chreiazomaste-ena-
grafeio-tou-e-o-t-stin-afstralia/ 

2022-05-26 GREEK HERALD (ηλεκτρονική αγγλική έκδοση) 
Vassilis Kikilias: ‘There must be close cooperation between Greece and Australia on tourism’ 
https://greekherald.com.au/news/vassilis-kikilias-there-must-be-close-cooperation-between-
greece-australia-tourism/ 

2022-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Ανάπτυξη του Τουρισμού με στενή συνεργασία Ελλάδας – Αυστραλίας  
(πρωτοσέλιδο και εσωτερικό άρθρο) 

2022-05-28 SBS RADIO (ηλεκτρονική αγγλική έκδοση και podcast) 
Greece no5 top tourist destination this summer 
https://www.sbs.com.au/language/english/audio/greece-no5-top-tourist-destination-this-
summer 

 

 
Ενημέρωση 06.06.2022 
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