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Αξιότιµε

Υπουργέ Πολιτισµού και Τουρισµού κύριε Παύλε Γερουλάνε
Υφυπουργέ των Οικονοµικών κύριε ∆ηµήτρη Κουσελά
Αντιπρόεδρε της Νέας ∆ηµοκρατίας και τέως
Υπουργέ κύριε ∆ηµήτρη Αβραµόπουλε
κύριοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των φορέων του Τουρισµού

Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,
Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου µας.
Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τον ελληνικό τουρισµό και τις επιχειρήσεις µας.
Η οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα µας, η δυσφήµιση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, η
έλλειψη προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η διαχρονική µείωση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού, αποτελούν τις βασικές αιτίες.
Συνεχίζουµε να διανύουµε µια κρίσιµη οικονοµική περίοδο, βρισκόµαστε µπροστά σε ριζικές
αλλαγές του φορολογικού και εργασιακού µας συστήµατος, οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν
καθοριστικά τον τουρισµό µας.
Τη δύσκολη αυτή συγκυρία, πρέπει να τη µετατρέψουµε σε ευκαιρία.
Οι µεγάλες τοµές γίνονται σε περιόδους κρίσεων.
Η χώρα µας έχει µεγάλες, ανεκµετάλλευτες δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.
Ο κλάδος µας, παραγωγός και δίκτυο διανοµής του τουριστικού προϊόντος, καλείται να
διαδραµατίσει τον κοµβικό ρόλο που του ανήκει στο κέντρο της τουριστικής αλυσίδας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΗΑΤΤΑ, και εγώ προσωπικά, που βρέθηκα, το τελευταίο διάστηµα,
στο τιµόνι του ιστορικού µας Συνδέσµου, καταβάλλαµε µεγαλύτερες προσπάθειες αυτή τη φορά,
λόγω και των δυσάρεστων συγκυριών στην πατρίδα µας, για τη στήριξη του κλάδου µας και του
ελληνικού τουρισµού.
Ο Σύνδεσµός µας, (εκπροσωπώντας τον κλάδο των τουριστικών γραφείων)
 αγωνίζεται και
 διεκδικεί ένα καλύτερο µέλλον για τις επιχειρήσεις µας
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∆ιεκδικούµε, αγαπητοί κύριοι, για το κλάδο των τουριστικών γραφείων, τα αυτονόητα:
• Ίση µεταχείριση όλων των κλάδων του τουρισµού σε βασικούς τοµείς. Ένα
µικρό παράδειγµα είναι η ανάγκη καθιέρωσης χαµηλού συντελεστή ΦΠΑ για τα
τουριστικά γραφεία, για να αντιµετωπίσουµε τον διεθνή ανταγωνισµό.
•

Μία ευέλικτη, σύγχρονη νοµοθεσία για τον κλάδο µας, χωρίς διακριτική
µεταχείριση, χωρίς προστατευτισµό των ΚΤΕΛ.
Φορολογικό σύστηµα, που θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου µας.
Ας µού επιτραπεί στο σηµείο αυτό να είµαι αισιόδοξος.
Το 2010 έγινε το πρώτο σηµαντικό βήµα. Το Υπουργείο Οικονοµικών, δια του
Υφυπουργού κου Κουσελά, αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα του κλάδου µας, µε
αποτέλεσµα -στο νόµο για την «περαίωση»- ο συντελεστής για τον υπολογισµό
του φόρου περαίωσης να ορισθεί για τα τουριστικά γραφεία στο 1%, ενώ στους
άλλους κλάδους ανήλθε στο 2%.
Θέλουµε να πιστεύουµε, κύριε Υπουργέ, ότι η ρύθµιση αυτή σηµατοδοτεί µια νέα
εποχή, µια δίκαιη αντιµετώπιση των φορολογικών µας θεµάτων.

•

Εργασιακούς όρους απασχόλησης του προσωπικού µας, σύµφωνα µε τις ανάγκες
λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, που είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες της
τουριστικής αγοράς.
Επιτρέψτε µου να σταθώ λίγο εδώ, γιατί σήµερα η Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη, που δεν µπορεί να είναι κοντά µας, µας
ανήγγειλε (τηλεφωνικά) την ικανοποίηση ενός βασικού αιτήµατός µας. Ο κ.
Άγγελος Ζησιµόπουλος, ειδικός σύµβουλος της Υπουργού, ως … άγγελος καλών
ειδήσεων, µας έφερε και τη σχετική γραπτή ενηµέρωση.
Έτσι, για τους εργαζόµενους στα Τουριστικά Γραφεία (υπαλλήλους) και στα
Τουριστικά Λεωφορεία (οδηγούς), προβλέπεται:
(1)
για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, επιχορήγηση µέρους των
ασφαλιστικών εισφορών για το µόνιµο προσωπικό και
(2)
για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, επιχορήγηση µέχρι 3 µηνών
για την πρόσληψη ή επαναπρόσληψη εποχικού προσωπικού.

•

Την θωράκιση του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση των ελεγκτικών
µηχανισµών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της ποιοτικής
παροχής υπηρεσιών.

Χρειαζόµαστε:
• σταθερά και διευρυµένα ωράρια λειτουργίας των αρχαιολογικών µας χώρων,
συνέπεια δροµολογίων στην ακτοπλοΐα και άλλα πολλά.
•

διευκολύνσεις για την είσοδο των τουριστών στη χώρα µας. Αν δεν µπορούν να
ταξιδέψουν οι τουρίστες από τις χώρες εκτός Schengen (όπως πχ την Ασία που έχει
ραγδαία ανάπτυξη), προς την Ελλάδα, γιατί να κάνουµε άλλες προσπάθειες?.

∆ιεκδικούµε:
• Μια ορθολογική τουριστική πολιτική, χωρίς διαχωρισµούς και διακρίσεις. Η
έµφαση που δόθηκε στο προσκλητήριο προς τους low cost carriers για την
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καθιέρωση δροµολογίων στην Ελλάδα µε επιδότηση, λειτούργησε αρνητικά στη
συνείδηση της οργανωµένης διεθνούς τουριστικής αγοράς.
Αυτά τα θέµατα είναι πολύ λεπτά και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τον τουρισµό µας. Πέρα
από το γεγονός ότι η µέση κατά κεφαλή δαπάνη των πελατών των Low cost carriers είναι χαµηλή,
υπάρχει η δυσάρεστη εµπειρία από άλλα κράτη , όπου tour operators εγκατέλειψαν αγορές, µε
ανυπολόγιστο, τελικά, κόστος.
Αφήνοντας τα κλαδικά θέµατα, θέλω να τονίσω ότι ο ΗΑΤΤΑ, έχει εκφράσει την ανάγκη
υιοθέτησης µιας σύγχρονης ολοκληρωµένης και διαχρονικής εθνικής στρατηγικής, ενός
«στρατηγικού δόγµατος για τον τουρισµό», επισηµαίνοντας ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη και
υποχρέωση όλων µας και µονόδροµο, για το µέλλον του ελληνικού τουρισµού, αλλά και για την
ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας µας.
Ο ΗΑΤΤΑ, είχε επίσης καλέσει, την πολιτική ηγεσία να ηγηθεί της πρωτοβουλίας και να
συντονίσει το εγχείρηµα, καλώντας όλα τα κόµµατα, όλο τον πολιτικό κόσµο, ανεξάρτητα από
πεποιθήσεις (ή χρώµατα), πέρα από µικροπολιτικές και σκοπιµότητες να συµβάλλει, για τη
διαµόρφωση του εθνικού πλαισίου για τον τουρισµό µας.
Ο τουρισµός έχει µία µόνο ιδεολογία, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από πολιτικής
αλλαγές, ανεξάρτητα από πρόσωπα.
Πιστεύουµε ότι η δύναµη του προϊόντος µας, σε συνδυασµό µε τις συντονισµένες προσπάθειες
πολιτείας- παραγωγικών τάξεων, θα αποφέρουν καρπούς, αρκεί να γίνονται έγκαιρα, µε
στοχευµένες και άµεσες ενέργειες, µέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον, που δεν θα µεταβάλλεται
οικονοµικοπολιτικά.
Η συνεργασία και συνέργεια τουριστικών φορέων µε την πολιτεία πρέπει να είναι αµφίδροµη,
αποτελεσµατική και βεβαίως έχει περιθώριο βελτίωσης και εξέλιξης.
Όλοι µαζί, πολιτεία και φορείς του τουρισµού, διεκδικούµε ένα καλύτερο µέλλον για τον ελληνικό
τουρισµό.
Τα µηνύµατα από τη διεθνή τουριστική αγορά είναι θετικά για το 2011, θα έπρεπε να είναι
περισσότερο ενθαρρυντικά, κάτι που βλέπουµε να συµβαίνει σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η
Τουρκία, κλπ.
Εµείς έχουµε θετική σκέψη, βλέπουµε πάντα το ποτήρι µισογεµάτο. Πρέπει να το γεµίσουµε
όλο.
Θέλουµε την πολιτεία πιο αποφασιστική.
Ζητάµε από τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας να βοηθήσουν µε θετικά µηνύµατα –να
επηρεάσουµε θετικά τα διεθνή ΜΜΕ και τη διεθνή κοινή γνώµη.
Όλοι, εµείς, οι επαγγελµατίες του τουρισµού ας αγωνιστούµε για την ανόρθωση του ελληνικού
τουρισµού, για τη διάσωση των επιχειρήσεών µας και των θέσεων εργασίας, για καλύτερες ηµέρες.
Ας γίνει µία εθνική εκστρατεία για την ανάπτυξη του τουρισµού µας, για τη βελτίωση της εθνικής
µας οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
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