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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

       
 Υππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ““ddpp  ssttuuddiieess””  εεππίίκκααιιρροο  ΗΗμμεερρήήσσιιοο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  μμεε  θθέέμμαα  ““  ΒΒρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  
ΜΜιισσθθώώσσεειιςς  ΑΑκκιιννήήττωωνν  ––  AAiirrbbnnbb””..  
  
                    ΤΤοο  σσεεμμιιννάάρριιοο  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  0099--0033--22001199  &&  ααππόό  ττιιςς  0099::0000  έέωωςς  1177::0000  σσττηηνν  
ααίίθθοουυσσαα  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  πποουυ  εεδδρρεεύύεειι  σσττηηνν  οοδδόό  ΑΑγγ..  ΚΚωωνν//ννοουυ  33,,  
ΠΠεειιρρααιιάάςς  ((22οοςς  όόρροοφφοοςς))..  
  

ΑΑππεευυθθύύννεεττααιι  σσεε  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  κκααιι  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  κκααττοοιικκιιώώνν  πποουυ  ααννααζζηηττοούύνν  εεννααλλλλαακκττιικκοούύςς  
ττρρόόπποουυςς  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  εειισσοοδδήήμμααττόόςς  ττοουυςς  μμέέσσωω  ττηηςς  ββρρααχχυυχχρρόόννιιααςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  σσεε  δδιιααδδιικκττυυαακκέέςς  
ππλλααττφφόόρρμμεεςς  ((ππ..χχ  AAiirrbbnnbb,,  HHoommeeaawwaayy,,  κκ..αα)),,  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττοουυςς  γγιιαα  ττοο  φφοορροολλοογγιικκόό,,  
ννοομμιικκόό  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο,,  πποουυ  θθαα  ττοουυςς  ππρροοσσττααττεεύύσσεειι  ααππόό  ππιιθθααννάά  λλάάθθηη  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμαα,,  ααλλλλάά  
σσυυγγχχρρόόννωωςς  θθαα  ββεελλττιισσττοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  ααππόόδδοοσσήή  ττοουυςς..  

  
ΕΕιισσηηγγηηττέέςς  &&  ΘΘεεμμααττοολλοογγίίαα  ΣΣεεμμιιννααρρίίοουυ    
  
ΚΚααμμμμήή  ΝΝααττάάσσαα--ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττίίααςς  μμεε  σσπποουυδδέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  
ΘΘέέμμαα::  ““ΕΕυυκκααιιρρίίεεςς,,  ττεεχχννιικκέέςς,,  ννέέαα  εερργγααλλεείίαα,,  ψψηηφφιιαακκήή  σσττρρααττηηγγιικκήή  σσττιιςς  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  μμιισσθθώώσσεειιςς  
αακκιιννήήττωωνν  κκααιι  ααννααλλυυττιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  ππλλααττφφόόρρμμααςς  AAiirrbbnnbb””..  

  
ΚΚααλλααμμααρράάςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς::  ΛΛοογγιισσττήήςς--ΦΦοορροοττεεχχννιικκόόςς  
ΘΘέέμμαα::  ““ΦΦοορροολλοογγιικκόό  κκααιι  ΝΝοομμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμωωνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  αακκιιννήήττωωνν””..  
  
ΠΠααννττεελλάάρροουυ  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα::  ΟΟιικκοοννοομμοολλόόγγοοςς--ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήή  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  
ΘΘέέμμαα::  ““ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμωωνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  αακκιιννήήττωωνν””..  
  
ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς,,  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  εειισσήήγγηησσηη  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκ..  ΙΙωωάάννννηη  ΒΒοουυττσσιιννάά,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ΦΦοορροολλοογγιικκόό  κκααιι  ΝΝοομμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  
ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμωωνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  αακκιιννήήττωωνν,,  ππ..χχ  έέκκδδοοσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  μμιισσθθωωττηηρρίίοουυ--μμηηττρρώώοο  
ββρρααχχυυχχρρόόννιιωωνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  κκλλππ..,,  κκααθθώώςς  άάππττεεττααιι  άάμμεεσσαα  ττοουυ  γγννωωσσττιικκοούύ  ττοουυ  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ,,  ωωςς  
ΟΟιικκοοννοομμοολλόόγγοουυ  MMBBAA  μμεε  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  σσττοο  TToouurriissmm  MMaannaaggeemmeenntt,,  ΣΣυυμμββοούύλλοουυ  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  
ΦΦοορροοττεεχχννιικκοούύ..    
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ΑΑππόό  ττοο  ααρρχχιικκόό  κκόόσσττοοςς  ττοουυ  σσεεμμιιννααρρίίοουυ  ύύψψοουυςς  220000  €€,,  εεξξαασσφφααλλίίσσττηηκκεε  ηη  ττιιμμήή  ττωωνν  113300  €€,,  εεννώώ  

εειιδδιικκάά  γγιιαα::  
  

ΜΜέέλληη  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..::  9955  €€  ((μμεε  ττηηνν  εεππίίδδεειιξξηη  ααπποοδδεειικκττιικκοούύ  μμέέλλοουυςς  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ))  
ΦΦοοιιττηηττέέςς  &&  ΑΑννέέρργγοουυςς::  9955  €€  ((μμεε  ττηηνν  εεππίίδδεειιξξηη  ττηηςς  κκάάρρττααςς  ααννεερργγίίααςς  ήή  ττηηςς  φφοοιιττηηττιικκήήςς  
ττααυυττόόττηηττααςς))  

  
ΓΓιιαα  ττιιςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς::  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  έέωωςς  κκααιι  110000%%  ααππόό  ττοο  ΛΛΑΑΕΕΚΚ  
  
  

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  δδηηλλώώσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ππααρραακκααλλοούύμμεε  νναα  ααππεευυθθύύννεεσσττεε  
σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα  ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ““ddpp  ssttuuddiieess””::  22881100--224400002244,,  22881100--228855662277,,  εεππίίσσηηςς  σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα  ττοουυ  
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά::  221100--44112211550033,,  221100--44112266991177,,  221100--44117799006655  κκααθθώώςς  κκααιι  
σσττοονν  σσύύννδδεεσσμμοο::  http://bit.ly/2RDHValhttp://bit.ly/2RDHVal  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://bit.ly/2RDHVal

	          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	                    Fax: 210 - 4122790                                                                   

