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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου ΑΝΕΤΕΚ έλαβαν
μέρος στο Διεθνές Συνέδριο Τύπου του έργου C.E.T.A. –Cross border electronic Exchange for the
tourism business accommodation units: information services to match offer and
demand (Πρόγραμμα διαπεριφερειακής ηλεκτρονικής υποστήριξης για τις Μη Ξενοδοχειακές
Μονάδες τουρισμού: υπηρεσίες πληροφόρησης για την προσφορά και την ζήτηση), που έλαβε
χώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Μάλαγα στην Ισπανία στις 22 Σεπτεμβρίου 2015.
Το C.E.T.A. είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013. Το C.E.T.A. προωθεί με σύγχρονες μεθόδους
marketing μια διεπιχειρησιακή Β2Β ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιδιώκει να διευκολύνει την
ανταπόκριση της ζήτησης τουρισμού "παραδοσιακής" φιλοξενίας των περιφερειών των Ιονίων
Νήσων και της Απουλίας μέσω τοπικών τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών ταξιδίων. Στο
συνέδριο έλαβαν μέρος όλοι οι εταίροι του έργου C.E.T.A.: τα Επιμελητήρια του Μπάρι και της
Κέρκυρας, η εταιρία Innova Puglia SpA και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί μια διαδικτυακή πύλη και δύο εφαρμογές για κινητές
συσκευές στα οποία συμμετέχουν ήδη 387 μικρές τουριστικές μονάδες και 47 τουριστικά
γραφεία και ταξιδιωτικοί πράκτορες από την Απουλία και τα Ιόνια Νησιά. Με την ψηφιακή
υποδομή που εγκαθίσταται, όποιος αποφάσισε να περάσει τις διακοπές του στην Απουλία
μπορεί να προγραμματίσει να παρατείνει τη διαμονή του λίγες ημέρες στα νησιά του Ιονίου και
το αντίστροφο. Γνωρίζει πού να πάει και σε τι είδος κατάλυμα θα μείνει, καθώς επίσης και πώς
να πάει εκεί, μέσω της τουριστικής πύλης του CETA.
Όπως δήλωσε η διαχειρίστρια του έργου, κα Ida Borrelli dell'Aicai του Εμπορικού Επιμελητηρίου
του Μπάρι, το CETA έχει σχεδιαστεί για κομμάτι των τουριστών που αναζητούν διακοπές σε
δομές που δεν είναι ξενοδοχεία και που θέλουν να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία,
διαφορετική, και αυτό είναι να επισκεφθεί μέρη, τον πολιτισμό και τη φύση, τις παραδόσεις και
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την γαστρονομία, αλλά και διακοπές με μεγαλύτερη επαφή με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών,
ένα παραδοσιακό στοιχείο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα ξενοδοχείο.
Οι δομές που εμπλέκονται στο CETA είναι τύπου bed & breakfast, studios, εξοχικές κατοικίες,
διαμερίσματα, βίλες, camping, και όλες "Μη ξενοδοχειακές Μονάδες διαμονής’’. Πρέπει όμως
να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, υπηρεσίες που υποχρεούνται να τηρούν για να λάβουν
μέρος στο δίκτυο Ceta, υπογράφοντας το Χάρτη Ποιότητας Τουρισμού, όπως τόνισε η κα
Κωνσταντίνα Κόλλα από την Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας. Το
Επιμελητήριο της Μάλαγα και το κοινό έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έθεσαν ερωτήματα σε
όλους τους φορείς για το έργο τα οποία απαντήθηκαν.
Στις 13 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση του έργου.
Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνεται η συνολική βελτίωση των τοπικών
και διασυνοριακών υπηρεσιών τουρισμού "παραδοσιακής φιλοξενίας" των υπηρεσιών σε
καταλύματα, σε πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα των περιοχών, σε τοπικές μεταφορές, σε
επιχειρήσεις παραδοσιακής εστίασης και αναψυχής σε παραδοσιακά προϊόντα κλπ.

Με εκτίμηση
Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης
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