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Το συνέδριο της Philoxenia 2022 είναι αφιερωμένο στις διάφορες μορφές του αθλητικού τουρισμού, οι 
οποίες τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται δυναμικά τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας. 

•  Γιατί οι αθλητικές οργανώσεις σε έναν τόπο μπορούν να αυξήσουν την τουριστική του κινητικότητα        
   αλλά και την γενικότερη ανάπτυξή του;

•  Ποιες είναι οι ευκαιρίες για την χώρα μας όπου ο κλάδος του Τουρισμού αποτελεί την βαριά του  
    «βιομηχανία»;

•  Ποιο είναι το προφίλ του αθλητικού ταξιδιώτη;

•  Ποια δημοφιλή αθλητικά γεγονότα χρήζουν κατάλληλων υποδομών και έξυπνων συνεργειών για την 
   προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών;    προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών; 

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν από διακεκριμένους επαγγελματίες στα 4 
θεματικά πάνελ συζήτησης που περιλαμβάνει το φετινό συνέδριο της Philoxenia, αναδεικνύοντας την 
τεράστια προοπτική ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αλλά και την 
ανάγκη σχεδιασμού στοχευμένων ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΟΤΕ: Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 | 10.00 π.μ. - 17.30 μ.μ.
ΠΟΥ: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ - HELEXPO) | Περίπτερο 14
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

*Ελεύθερη συμμετοχή με εγγραφή | **Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στην δια ζώσης παρακολούθηση

Οι συμμετέχοντες εγγεγραμμένοι στο συνέδριο
θα έχουν δωρεάν πάρκινγκ μέσα στο εκθεσιακό
κέντρο της ΔΕΘ | Είσοδος από την πύλη

της Εγνατίας οδού.

Σχετικά

Πληροφορίες Συνεδρίου



Πρόγραμμα

10.00 - 10.30 

10.30 - 11.30 

11.30 - 12.45
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12.45 - 13.15 Coffee Break

Εγγραφές - Καλωσόρισμα

Στρογγυλή Τράπεζα 1 | “Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού 
στην Ελλάδα”
Συντονιστής: Δρ. Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ και Κοσμήτορας της Σχολής 
Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  

Έναρξη - Χαιρετισμοί

ΔΕΘ - HELEXPO

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) - Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | ΓΓΑ - Εκπρόσωπος

ΣΥΡΙΖΑ - Κατερίνα Νοτοπούλου, Τομεάρχης Τουρισμού

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης & Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης - Δήμος Θεσσαλονίκης - Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος

ΑΡΜΕΝΙΑ (Τιμώμενη χώρα) Ελληνο-Αρμενικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Άκης 
Δαγκαζιάν, Πρόεδρος & Πρόξενος επί τιμή της Δημοκρατίας της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη 

Δήμος Ηρακλείου (Τιμώμενη πόλη) - Βασίλης Λαμπρινός, Δήμαρχος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού

Δήμος Θεσσαλονίκης - Μαρία Καραγιάννη, Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού

Δήμος Ηρακλείου - Κώστας Βαρδαβάς, Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & 
Αθλητισμού



Πρόγραμμα

15.00 - 16.30 Στρογγυλή Τράπεζα 3 | “Πως μπορεί το μπάσκετ να ενισχύσει τον αθλητικό τουρισμό της 
χώρας, της πόλης και κατ’ επέκταση τον σύλλογο και τις υποδομές”

Στρογγυλή Τράπεζα 2 | “Καλές Πρακτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας στον 
Αθλητικό Τουρισμό”

EuroLeague Basketball - Κίμων Στέφος, Director of Corporate Partnerships & Licensing Sales

Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) - Βαγγέλης 
Γαλατσόπουλος, Πρόεδρος

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) - Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος

Χάρης Παπαγεωργίου - Πρόεδρος ΚΑΕ ΑΡΗΣ & Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΕΣΑΚΕ

Μπάνε Πρέλεβιτς

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | ΓΓΑ - (Εκπρόσωπος)

ZAGORI Mountain Running - Βασίλης Τζουμάκας, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης - Χριστίνα Καραμίχου, Επ. Πρόεδρος “ΜΕΑΣ Τρίτων”

Μαραθώνιος Αθήνας - Σωτήρης Κυρανάκος, Γενικός Διευθυντής

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια/CEO Μουσείου - 
Διευθύντρια  “Olympic Day Run” Thessaloniki / Ancient Olympia, Μέλος Ελληνικής Ολυμπιακής 
Ακαδημίας

ΔΕΘ HELEXPO - Τάσος Τζήκας, Πρόεδρος

ΜΑΣΟΥΤΗΣ - (Εκπρόσωπος)

16.30 - 17.00 Κλείσιμο Συνεδρίου - Networking Coffee
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13.15 - 15.00

Συντονίστρια: Δρ. Ροδούλα Τσιότσιου, καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (MARLAB) 

Συντονιστής: Λευθέρης Πλακίδας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στον αθλητικό τουρισμό



Διοργανωτής

Χορηγός Φιλοξενίας

Η έκθεση

Η ΔΕΘ - HELEXPO ΑΕ είναι ο εθνικός φορέας διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων της χώρας. 
Έχει στην ιδιοκτησία της δυο σημαντικά εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, τόσο στη Θεσσαλονίκη όπου εδρεύει, όσο και στην 
Αθήνα.

Οργανώνει πάνω από 20 κλαδικές εκθέσεις με αποκλειστικά brand names, προεξέχοντος αυτού της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα, λειτουργεί και ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε εκθεσιακά θέματα.

Η οργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης διατηρώντας τη μοναδική φυσιογνωμία ενός, σχεδόν αιώνιου θεσμού από Η οργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης διατηρώντας τη μοναδική φυσιογνωμία ενός, σχεδόν αιώνιου θεσμού από 
το 1926 έως σήμερα, αποτελεί τη “μητέρα” των εκθέσεων στην Ελλάδα, μεταλαμπαδεύοντας την ηθική κληρονομιά και την 
ιστορική συνέχεια στις νέες γενιές. Ταυτόχρονα δε, καλλιεργεί φυτώρια ανάπτυξης νέων κλαδικών εκθέσεων και άλλων 
γεγονότων για τη χώρα, με διεθνή προσανατολισμό.

Η Έκθεση Τουρισμού Philoxenia από την πρώτη της διοργάνωση το 1985, μέχρι σήμερα, σκιαγραφεί το προφίλ του 
τουριστικού επιχειρείν στη χώρα διατηρώντας το ισχυρό της brand name. Διοργανώνεται ετησίως κάθε Νοέμβριο και αποτελεί 
το κομβικό σημείο συνάντησης του τουριστικού κλάδου, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. H 
Philoxenia προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της τουριστικής αγοράς, συντονίζεται με τις ανάγκες του επαγγελματία και τις 
επιθυμίες του ταξιδιώτη, ενώ συμβάλει στην ανάδειξη προορισμών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Στο  τριήμερο τουριστικό γεγονός συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλο το τουριστικό φάσμα, ελληνικοί και διεθνείς τουριστικοί Στο  τριήμερο τουριστικό γεγονός συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλο το τουριστικό φάσμα, ελληνικοί και διεθνείς τουριστικοί 
προορισμοί, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικοί πράκτορες, κλαδικοί φορείς και ΜΜΕ, καθώς και εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι αγοραστές (hosted buyers) από χώρες στόχους για τον κλάδο. Eμπλουτισμένη από ενδιαφέρουσες θεματικές 
παρουσιάσεις, ημερίδες, workshops και στοχευμένες συνεδριακές εκδηλώσεις, η Philoxenia αποτελεί στο σύνολό της, ένα 
δυναμικό «εργαλείο» που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 

Η Fraport Greece ιδρύθηκε το 2015, έχοντας ως αντικείμενο τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Άκτιο, 
Καβάλα, Ρόδος, Κως, Σαντορίνη, Μύκονος, Μυτιλήνη, Σάμος, Σκιάθος) . Η ανάληψη της λειτουργίας των αεροδρομίων από 
την Fraport Greece πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2017.

Η Fraport Greece ενίσχυσε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων, μέσα από τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας Η Fraport Greece ενίσχυσε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων, μέσα από τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
τους, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών τους, καθώς και με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Η 
υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, το εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και η τήρηση των 
κανονισμών ασφαλείας συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδιασμού. Οι μέτοχοι της Fraport Greece είναι η Fraport 
AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ο Όμιλος Κοπελούζου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 2020 Marguerite.
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Με την αιγίδα Με την υποστήριξη του

philoxenia.helexpo.gr
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