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Αρ. Εξ.: 19028
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης µε το ∆Σ του ΗΑΤΤΑ
Φλέγοντα θέµατα του ελληνικού τουρισµού και του κλάδου των Τουριστικών Γραφείων συζητήθηκαν κτά
τη διάρκεια της συνάντησης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΗΑΤΤΑ που πραγµατοποιήθηκε χθες , Τρίτη 27 Μαΐου 2008.
¾ Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η δυναµική του κλάδου των τουριστικών γραφείων που αποτελούν
τον βασικό µοχλό ανάπτυξης της τουριστικής αγοράς θα πρέπει να αξιοποιηθεί µε την υποστήριξη
της πολιτείας Ο Υπουργός διαβεβαίωσε το ∆Σ του ΗΑΤΤΑ ότι το Υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης και ο ΕΟΤ θα υποστηρίξουν τα Τουριστικά γραφεία στην προσπάθειά προσαρµογής
τους σε νέες τεχνικές µεθόδους και εφαρµογές για τη διάθεση των τουριστικών προϊόντων στη
ελληνική και κυρίως στη διεθνή τουριστική αγορά, προκειµένου, µε εκσυγχρονισµό του ρόλου
τους ως ταξιδιωτικών συµβούλων και όχι µεταπωλητών υπηρεσιών, να διαθέτουν τα τουριστικά
προγράµµατα στην διεθνή αγορά και να συµβάλλουν στην κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται
και από τον ΕΟΤ για την αφύπνιση νέων, µάλλον ξεχασµένων, αγορών , όπως η Νότια Αµερική, η
Αυστραλία κλπ. Ιδιαίτερη µνεία έγινε για την αγορά της Κίνας και τις δυσλειτουργίες που έχουν
παρατηρηθεί.
¾ Το θεσµικό πλαίσιο του κλάδου των Τουριστικών Γραφείων βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και
ο Υπουργός , κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος ζήτησε να επισπευσθούν ν οι διαδικασίες
¾ Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆Σ ενηµέρωσαν τον Υπουργό για την εξέλιξη της κίνησης από τις
τουριστικές αγορές του εξωτερικού για το 2008 και επισηµάνθηκαν προβλήµατα που υπάρχουν το
τελευταίο διάστηµα λόγω οικονοµικής κρίσης στις ΗΠΑ, της αντιστοιχίας Ευρώ µε ∆ολλάριο και
λίρα Αγγλίας, και βέβαια το γεγονός ότι διανύουµε την 4η χρονιά µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες
και στατιστικά σε όλες τις χώρες µειώνεται η τουριστική κίνηση µετά τον απόηχο των αγώνων.
¾ Από τους εκπροσώπους του ΗΑΤΤΑ επισηµάνθηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες της τουριστική
αγοράς , ιδιαίτερα στον τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού, και ιδιαίτερα το σοβαρό πρόβληµα που
έχει προκύψει µε τα ωράρια λειτουργίας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και ο ΕΟΤ θα παρέµβουν για την αντιµετώπισή τους.
¾ Για την ακτοπλοΐα ζητήθηκε από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να κάνει παρέµβαση στο
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας προκειµένου να υπάρξει ένα σωστό Ακτοπλοϊκό Σύστηµα µε
δυνατότητα κρατήσεων τουλάχιστον 6-8 µήνες πριν , µε εγγυηµένες αναχωρήσεις και να
υιοθετηθεί κώδικας συστήµατος κρατήσεων µε άξονα και την προστασία του καταναλωτή που έχει
προτείνει ο ΗΑΤΤΑ.
¾ Το ιδιαίτερα κρίσιµο θλέµα της επιδότησης αντικατάστασης των Τουριστικών Λεωφορείων , το
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ανέλαβε να προωθήσει το θέµα, ώστε να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες από το Υπουργείο οικονοµίας και Οικονοµικών. Παράλληλα το Υπουργείο

Τουριστικής Ανάπτυξης θα αναλάβει πρόσθετες δράσεις για την υποστήριξη των Τουριστικών
Λεωφορείων.
¾ Το θέµα της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών µετακίνησης των τουριστών µε µικρά οχήµατα,
ετέθη, επίσης, υπόψιν του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
Λοιπά θέµατα που συζητήθηκαν ήταν:
 H ανάγκη βελτίωσης των περιφερειακών αεροδροµίων
 Ο συντονισµός της τουριστικής προβολής µε Νοµαρχίες και Περιφέρειες
¾ Επιδόθηκε επίσης στον Υπουργό πρόταση του ΗΑΤΤΑ για την διαχείριση κρίσεων βάσει της
διεθνούς εµπειρίας.
¾ Ειδική µνεία έγινε για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και ο Υπουργός ανέλαβε να καταθέσει στο
Υπουργείο Εµπορικής ναυτιλίας συµπληρωµατική στρατηγική µελέτη για το θέµα της κρουαζιέρας
µε κύριο στόχο την ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε όλη τη χώρα.
¾ Το ΥΠΤΑΝ και ο ΕΟΤ θα υποστηρίξουν ενεργά το Συνέδριο CruiseinGreece που θα
πραγµατοποιηθεί
25-27/6 Ιουνίου 2008 στην Αθήνα και σε επιλεγµένους νησιωτικούς
προορισµούς και το οποίο έχει σαν σκοπό να αναδείξει τους λιγότερο επισκέψιµους προορισµούς
κρουαζιέρας της Ελλάδας, και την χώρα µας γενικότερα στα διεθνή προγράµµατα κρουαζιέρας.
¾ Η συζήτηση ολοκληρώθηκε µε ειδική αναφορά στην αναγκαιότητα δηµιουργίας του Τουριστικού
Επιµελητηρίου που αποτελεί εκπεφρασµένη επιθυµία όλων των φορέων του Τουρισµού.
Συµφωνήθηκε τέλος, να υπάρχει µεταξύ του Υπουργείου, του ΕΟΤ και του ΗΑΤΤΑ µία διαρκής και
αµφίδροµη σχέση όχι µόνο ανταλλαγής απόψεων αλλά και ουσιαστικής συνεργασίας.
Στη συνάντηση µε τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης παραβρέθηκαν επίσης ο Ειδικός Γραµµατέας του
Υπουργείου κ. Στέφανος Βλαστός και ο Πρόεδρος του ΕΟΤ, κ. Αθανάσιος Οικονόµου .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ (τηλ. 210 9223522, fax. 210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή στα κινητά 6932 454270 και 6973
043504.

