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Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιµή για µένα, να βρίσκοµαι σήµερα εδώ
ανάµεσα σε επαγγελµατίες που επενδύουν και εργάζονται για
την ανάπτυξη και την πρόοδο του Τουρισµού.

Ανάµεσα σε ανθρώπους από τους οποίους έµαθα για τον
Τουρισµό και µε τους οποίους συνεργάστηκα,
ως Τοµεάρχης Τουρισµού,
ως Υφυπουργός Τουρισµού
και τώρα ως Γενικός Γραµµατέας Τουρισµού.

Ανθρώπους µε τους οποίους επενδύουµε και εργαζόµαστε
σ’ ένα κοινό όραµα,
µοιραζόµαστε κοινές αξίες, ιδέες, προβληµατισµούς
και στοχεύουµε σε κοινές δράσεις και αποτελέσµατα.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον ΗΑΤΤΑ, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του,
Γιώργο Τελώνη, αλλά και όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις
συνεχείς και πολύπλευρες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει και
το δυναµισµό του στην προώθηση των τουριστικών θεµάτων.
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Με βήµατα σταθερά, µε συνεργασία και κοινές δράσεις,
εργαζόµαστε συντονισµένα ώστε να εξακολουθήσουµε να
επιτυγχάνουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, παρά τη δυσµενή
οικονοµική συγκυρία και παρά την ύφεση η οποία - δυστυχώς - έχει
επηρεάσει και τον τουριστικό κλάδο.
Η εξωστρέφεια παραµένει το µεγάλο στοίχηµα της χώρας.
Μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές
αναζητήσουµε νέους δρόµους.

περιβάλλον,

καλούµαστε

ν’

Καλούµαστε ν’ αποφασίσουµε τους στόχους και τις προοπτικές για
τον Τουρισµό της Ελλάδας του ΑΥΡΙΟ στην Ευρώπη του ΑΥΡΙΟ.
Να δουλέψουµε συλλογικά.
Να εµπιστευθούµε τις τεράστιες δυνατότητες του τόπου µας και
του λαού µας και µέσα από ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης να
εξειδικεύσουµε τις νέες πολιτικές που θα εκπέµψουν ένα ισχυρό
θετικό σήµα στις αγορές
- Ποιο είναι αυτό ;
ότι η Ελλάδα αλλάζει και διαµορφώνει ένα νέο πρότυπο
ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται στις Επενδύσεις και σε
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Ο Τουρισµός κυρίες και κύριοι είναι το συγκριτικό µας
πλεονέκτηµα.
Εξελίσσεται στο βασικό πυλώνα της εθνικής µας οικονοµίας και
εξακολουθεί να επιδεικνύει αντοχές στους ισχυρούς κραδασµούς
της κρίσης αλλά και ιδιαίτερη προσαρµοστικότητα στις νέες
συνθήκες που διαµορφώνονται.
∆εν αποτελεί απλά υπηρεσία. Πρόκειται για µια «βιοµηχανία»
ζωτικής σηµασίας και «ατµοµηχανή» για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, η οποία όπως γνωρίζετε
αντιστοιχεί στο 18-20% του ελληνικού ΑΕΠ και στο 20% των
θέσεων εργασίας στη χώρα.
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Τα πρώτα δείγµατα είναι θετικά.
Οι αριθµοί έρχονται να επιβεβαιώσουν τις προσπάθειες.
Όπως αποτυπώθηκε στην ετήσια έκθεση της Παγκόσµιας
Τράπεζας για την Ανταγωνιστικότητα “Doing Business 2013”, η
Ελλάδα περιλαµβάνεται στις 10 οικονοµίες του κόσµου που
σηµείωσαν τη µεγαλύτερη πρόοδο σε µεταρρυθµίσεις που
αφορούν τη διευκόλυνση του επιχειρείν.

Παράλληλα, τα µηνύµατα είναι θετικά και στον τοµέα των
προκρατήσεων οι οποίες φέτος παρουσιάζουν αύξηση κατά 1520% σχέση µε την περυσινή περίοδο από όλες τις αγορές.
Οι Tour Operators επισηµαίνουν πως ότι η Ελλάδα αποκαθιστά τη
φήµη της και ότι το 2013 θα είναι η χρονιά του ελληνικού
τουρισµού.
Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 2013 όχι µόνο θα φτάσουµε,
αλλά και θα ξεπεράσουµε τα 17 εκατοµµύρια επισκέπτες και
τα 12 δις ευρώ έσοδα!
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Επενδύοντας σε αυτή τη δυναµική, ενδυναµώσαµε τον επιτελικό και
αποφασιστικό ρόλο του Υπουργείου Τουρισµού, το οποίο µέσα
από συνεργασίες και συνέργειες µε συναρµόδια Υπουργεία, τις
αρχές της Αυτοδιοίκησης και τους τουριστικούς φορείς,
διαµορφώνει, συντονίζει και υλοποιεί την εθνική πολιτική για την
Τουριστική ανάπτυξη.

Ο ελληνικός τουρισµός χαράσσεται πλέον βάσει ενός νέου εθνικού
στρατηγικού σχεδίου. Στόχος : η πλήρη αναδιάρθρωση του
εθνικού τουριστικού προϊόντος, µέσα από την αναβάθµιση των
υπηρεσιών, των διαδικασιών, αλλά και του επικοινωνιακού
σχεδιασµού διασφαλίζοντας:
•
•
•

σταθερό οικονοµικό περιβάλλον,
νέες επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες,
αύξηση τουριστικής κίνησης προς τη χώρα.

Με αποφασιστικότητα και ισχυρή πολιτική βούληση συγκροτούµε
ένα ολοκληρωµένο και αξιόπιστο πλαίσιο, µέσα στο οποίο κάθε
επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα - χωρίς γραφειοκρατικές
διαδικασίες και µε τη συνεχή υποστήριξη του Κράτους - να
υλοποιήσει απρόσκοπτα, µέσα από υπηρεσίες Οne-Shop-Stop την
επένδυση του.
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Από την πρώτη µέρα, εργαστήκαµε για ένα Σχέδιο Εθνικής
Στρατηγικής το οποίο θα υπηρετήσει σε βάθος χρόνου την
ανάκαµψη του Τουρισµού, ως εθνική υπόθεση υψίστης σηµασίας σε
δύο µείζονες κατευθύνσεις:
1. Την Ανάπτυξη της
Βιωσιµότητας και

Ανταγωνιστικότητας

και

της

2. Την Ανάπτυξη
επενδύσεων.

επιχειρηµατικότητας

και

των

της

Το εθνικό σχέδιο στηρίζεται σε 4 βασικές αρχές:
1. Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την
διευκόλυνση των επενδύσεων µε την αξιοποίηση των
κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού νόµου.
2. Τον εµπλουτισµό του Τουριστικού Προϊόντος µε την
ανάπτυξη των Ειδικών και εναλλακτικών Μορφών
Τουρισµού
Θαλάσσιος-Καταδυτικός,
Ιατρικός-Ιαµατικός,
Θρησκευτικός,
Αθλητικός,
Συνεδριακός τουρισµός κ.α.
3. Τη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδοµές και τις
υπηρεσίες του Τουρισµού,
4. Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της Ελλάδος µε
την
αναβάθµιση
της
παρεχόµενης
επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και τη δηµιουργία νέων και νέου τύπου θέσεων
εργασίας.
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Κυρίες και Κύριοι,
Το 2013 µπορεί και πρέπει να είναι η χρονιά του ελληνικού
τουρισµού.
Εργαζόµαστε σκληρά και µεθοδικά για την ενίσχυση της εικόνας
της χώρας της Ελλάδας στο εξωτερικό, δηµιουργώντας τη νέα
τουριστική ταυτότητα της χώρας µε έµφαση στο κοµµάτι της
σταθερότητας και της ασφάλειας.
Σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό κοµµάτι, επανασχεδιάσαµε την
προβολή του τουριστικού µας προϊόντος διαµορφώνοντας µια
νέα Επικοινωνιακή στρατηγική σε αγορές – κλειδιά, ώστε να
αναδείξουµε τη νέα τουριστική ταυτότητα και τη µοναδικότητα
των ελληνικών προορισµών.
Προβάλλουµε τον ελληνικό τουρισµό στο εξωτερικό, κυρίως στις
αγορές πρώτης προτεραιότητας όπως είναι η Γερµανία, η
Αγγλία και η Σκανδιναβία και παράλληλα στις αγορές υψηλού
ενδιαφέροντος, όπως η Ρωσία, η Βόρεια Αµερική και η Κίνα.

Εντατικοποιούµε - σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών
- όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διευκόλυνση χορήγησης
visa σε χώρες υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.
Εργαζόµαστε από κοινού µε το Υπουργείο Ανάπτυξης για µια
νέα πολιτική αεροµεταφορών µε εκσυγχρονισµό των
υποδοµών των περιφερειακών αεροδροµίων.
Επεξεργαζόµαστε σχέδιο αναβάθµισης των υποδοµών και
υπηρεσιών των λιµένων της χώρας.
Αναδεικνύουµε τον «Πράσινο Τουρισµό» µέσω του οποίου
χρηµατοδοτήθηκαν 236 επενδυτικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισµού € 33.5 εκ. τα οποία αφορούσαν σε όλους τους
τύπους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στόχος : η ανάπτυξη
πολιτικών, υποδοµών και διαδικασιών φιλικών προς το
περιβάλλον.
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∆ίνουµε έµφαση στην ανάπτυξη της Κρουαζιέρας. Η άρση
του καµποτάζ για την οποία εργασθήκαµε από την πρώτη
στιγµή, δηµιουργεί νέα δυναµική µετά από δεκαετίες ύφεσης.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και
Αιγαίου, διαµορφώνουµε ένα συνολικό σχεδιασµό στον οποίο
εντάσσεται η αναβάθµιση των λιµένων κρουαζιέρας, (πέραν του
Πειραιά) σε επίπεδο ειδικών υποδοµών, αλλά και η αύξηση του
αριθµού home porting, µέσα από µια οριζόντια πολιτική
ανάπτυξης και νέων επενδύσεων.
Μόνον
έτσι
θα
µπορέσουµε
να
αποτελεσµατικά στο διεθνή ανταγωνισµό.

ανταποκριθούµε

Είναι γνωστό ότι εως σήµερα ο ελληνικός τουρισµός συνδέθηκε
στενά µε το γνωστό πρότυπο «Ήλιος και θάλασσα» και το µαζικό
τουρισµό, το οποίο όµως φαίνεται ότι έχει φθάσει στα όριά του.
Η Ελλάδα, λόγω του νησιωτικού της συµπλέγµατος, των ιστορικών
και πολιτιστικών της µνηµείων, αλλά και προορισµών µε ισχυρό
brand name παγκοσµίως, συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για
µια δυναµική τουριστική ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια.
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ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Αγαπητοί Φίλοι,
Ο κλάδος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων µετά από
πολλά χρόνια µπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση ότι η φωνή του
εισακούσθηκε. Βασικά αιτήµατα και χρόνιες διεκδικήσεις του, έγιναν
αποδεκτές και υλοποιήθηκαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την
παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισµού.
Με συνεχή διαβούλευση και παραγωγική συνεργασία
ανταποκριθήκαµε αποτελεσµατικά στις προτάσεις σας, µε
µέτρα που ακουµπούν στην καρδιά των προβληµάτων του κλάδου
των Τουριστικών Γραφείων. Και ταυτόχρονα επιλύουν χρόνιες
παθογένειες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που έθεταν
προσκόµµατα σε κάθε νέα επιχειρηµατική πρωτοβουλία και
πρόθεση.

Συγκροτήσαµε τάχιστα ένα νέο, σύγχρονο και χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργίας
Τουριστικών
Γραφείων
δίδοντας
νέα
αναπτυξιακή δυναµική στο χώρο.
Απλοποιήσαµε τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας
Τουριστικού Γραφείου και την εντάξαµε στα ΚΕΠ.
Αντικαταστήσαµε την άδεια λειτουργίας ή το Ειδικό Σήµα
Λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου µε τη Βεβαίωση
Αναγγελίας νοµίµων προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται
υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ηµερών, χωρίς άλλες
γραφειοκρατικές διατυπώσεις.
Μειώσαµε το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής για την
ίδρυση και λειτουργία συµβατικού αλλά και ηλεκτρονικού
Τουριστικού Γραφείου από τι € 12.000 στις € 5.000,00
ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης.
Επίσης, εγγυητικές επιστολές γίνονται πλέον δεκτές και από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
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Καταργήσαµε το παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ.
Καταργήσαµε την υποχρέωση ύπαρξης ελάχιστου εµβαδού
γραφειακής εγκατάστασης, καθώς και την απαγόρευση
συστέγασης µε άλλες επιχειρήσεις.
Θεσπίσαµε τη δυνατότητα εκµίσθωσης επιβατηγών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε Οδηγό, αποδεχόµενοι
ένα χρόνιο αίτηµα των Τουριστικών Γραφείων αλλά και των
Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και των Εταιρειών
και
Συνεταιρισµών
Επιβατηγών
∆ηµόσιας
Χρήσης
Αυτοκινήτων.
Απελευθερώσαµε τη Μεταφορά άνευ κοµίστρου πελατών
ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης
οχήµατα.
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ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΞΕΝΑΓΩΝ
Οι παρεµβάσεις µας όµως δε σταµατούν εδώ. Επεκτάθηκαν και σε
έναν άλλο εξίσου ουσιαστικό τοµέα δραστηριότητας που αφορά
στην ξενάγηση.
Με
το
νέο
θεσµικό
πλαίσιο
που
συγκροτήσαµε
«απελευθερώσαµε» στην πράξη το επάγγελµα του ξεναγού,
άµεσου συνεργάτη του τουριστικού και ταξιδιωτικού γραφείου.
Συγκεκριµένα:
∆ιευρύναµε την αγορά παροχής υπηρεσιών ξενάγησης
δίδοντας τη δυνατότητα σε αποφοίτους τµηµάτων Ιστορίας
και Αρχαιολογίας να ασκήσουν το επάγγελµα του ξεναγού.
Μειώσαµε έτσι στην πράξη το κόστος για τον τουρίστακαταναλωτή και αυξήσαµε την απασχόληση επαγγελµατιών
συναφών επιστηµονικών πεδίων.
Περιορίσαµε το χρόνο αναγγελίας άσκησης του
επαγγέλµατος του Ξεναγού από 3 µήνες σε 10 ηµέρες.
Επιβάλλαµε αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις και
αυξήσαµε τα πρόστιµα για όσους ασκούν παράνοµα το
επάγγελµα του ξεναγού. Ανάλογες κυρώσεις προβλέπονται
και σε τουριστικές
επιχειρήσεις που απασχολούν
παράνοµους ξεναγούς.
Θεσµοθετήσαµε στο Υπουργείο Τουρισµού Μητρώο
Ξεναγών ως βάση δεδοµένων όσων πληρούν τις
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος.
Εντάξαµε στα ΚΕΠ τη διαδικασία υποβολής αναγγελίας
άσκησης επαγγέλµατος Ξεναγού.
Ανασυγκροτούµε τις Σχολές Ξεναγών προσελκύοντας
εκπαιδευόµενους από άλλες χώρες, προσφέροντας
σπουδές και σε άλλες γλώσσες πλην της Ελληνικής.
Συνεργαζόµαστε µε την Παγκόσµια Οµοσπονδία Ενώσεων
Ξεναγών για το νέο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με το νέο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου
πραγµατοποιούνται σηµαντικές Τοµές και Αλλαγές.

Τουρισµού,

Οι προτάσεις που περιλαµβάνονται στο Νοµοσχέδιο, είναι
αποτέλεσµα εξαντλητικού διαλόγου µε όλους τους φορείς του
τουρισµού.
Στόχος είναι η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου, που θα
συµβάλει στην ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος στον τουριστικό τοµέα.

Με το νέο νοµοθέτηµα στοχεύουµε συνοπτικά:
•

Στον εξορθολογισµό και την ποιοτική αναβάθµιση των
υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού και των
εποπτευόµενων από αυτό φορέων

•

Στη
διευκόλυνση
των
επενδύσεων
επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό,

•

Στην εξοικονόµηση πόρων και την ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων την χώρας.

•

Στη ρύθµιση ζητηµάτων που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις,
που εµπόδιζαν την τουριστική οικονοµία να προσαρµοστεί
στα σύγχρονα δεδοµένα της τουριστικής αγοράς και να
καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

και

της
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Κωδικοποιηµένα, σε ότι αφορά στην Ενίσχυση της
Τουριστικής
Επιχειρηµατικότητας
και
την
προώθηση
Οργανωµένων και Σύνθετων Τουριστικών Επενδύσεων:
•

Με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων και τη
διευκόλυνση
και
ενίσχυση
της
τουριστικής
επιχειρηµατικότητας, βελτιώνουµε το θεσµικό πλαίσιο και
ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας Οργανωµένων
Υποδοχέων Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων.

•

∆ιευρύνεται το πεδίο των εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδοµής µε την ένταξη και εγκαταστάσεων
ειδικών µορφών τουρισµού εφόσον ενσωµατώνονται
λειτουργικά στο τουριστικό κατάλυµα. π.χ.
κέντρα ιαµατικής θεραπείας
καταδυτικού τουρισµού,
εγκαταστάσεις ανάδειξης περιβαλλοντικών, ιστορικών,
θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων κ.α.
προβλέπεται η χρονοµεριστική µίσθωση
υπάρχουν προβλέψεις και για καταλύµατα µε Γκολφ

• Εισάγεται ένα νέο τουριστικό προϊόν και δίδεται η
δυνατότητα λειτουργίας Ξενοδοχείων Συνιδιοκτησίας
(condo hotels) τα οποία µπορούν να λειτουργούν µε
µακροχρόνιες εκµισθώσεις.
• Ρυθµίζονται
θέµατα
χαρακτηρισµού,
χωροθέτησης και ανάπτυξης περιοχών ΠΟΤΑ.

οριοθέτησης,

•

Προωθείται η λειτουργική αδειοδότηση Ειδικών Τουριστικών
Υποδοµών και Χιονοδροµικών Κέντρων.

•

Προωθείται η νοµιµοποίηση και κατηγοριοποίηση
επιπλωµένων κατοικιών σε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα µέχρι
δύο (2) κλειδιών.

•

Προωθείται η λειτουργική τακτοποίηση των τουριστικών
λιµένων.
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•

Ρυθµίζονται οι όροι λειτουργίας και κυρώσεις για τουριστικές
επιχειρήσεις.

•

Καθορίζονται οι Ζώνες Ανάπλασης των χρήσεων γης και οι
όροι δόµησης για τη δηµιουργία Συνεδριακού Κέντρου στο
Φαληρικό Όρµο.

•

Απλοποιείται η αδειοδότηση των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δηµόσιας χρήσης και

•

Συγκροτείται Παρατηρητήριο Τουρισµού.

Παράλληλα, µε συγκεκριµένες διατάξεις του Σχεδίου Νόµου:

Συγκροτούµε Μόνιµη ∆ιυπουργική Επιτροπή για το
συντονισµό του έργου και την επίλυση των προβληµάτων που
επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν, καθώς και
Επιτροπή
θεµάτων
Τουρισµού
και
Ελέγχου
Παραβατικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ενώ
Θεσπίζουµε για πρώτη φορά θέσεις Τουριστικών
Εντεταλµένων στις χώρες – στόχους, όπου δε λειτουργούν
Γραφεία του ΕΟΤ.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Προκειµένου να επιτύχουµε ανάπτυξη των επενδύσεις,
συνεργαζόµαστε υιοθετώντας τις «δικές σας προτάσεις» στο νέο
Αναπτυξιακό Νόµο, που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και
κίνητρα, σε όλους .
Ενεργοποιήσαµε και στελεχώσαµε την Ειδική υπηρεσία
προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων η
οποία θα καθοδηγεί υποψηφίους επενδυτές ως υπηρεσία oneshop-stop, για την έκδοση όλων των εγκρίσεων και οικοδοµικών
αδειών.
Πρακτικά επιδιώκουµε:
Να δηµιουργήσουµε ένα νέο επενδυτικό καθεστώς µε
περισσότερες τουριστικές δραστηριότητες και κίνητρα,
Να κάνουµε πιο ανταγωνιστικό το τουριστικό προϊόν στις
διεθνείς αγορές,
να δηµιουργήσουµε
νέες θέσεις εργασίας,
νέα προϊόντα
και υπηρεσίες.
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Ε.Σ.Π.Α.
Στοχεύουµε στην ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ
και την ορθή αξιοποίησή τους.
Για το σκοπό αυτό:
Επανιδρύσαµε την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής και
Συντονισµού συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων στον τοµέα του
Τουρισµού
Έχει ήδη έχει συγκροτηθεί η Οµάδα Εργασίας Σχεδιασµού και
Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγράµµατος για τη νέα
Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020.

Μέσω
µιας
νέας
δράσης
κρατικών
ενισχύσεων
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, που
«τρέχει» σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης,
συµβάλλουµε και στοχεύουµε στον εκσυγχρονισµό των
µικρών τουριστικών επιχειρήσεων.
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ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

• ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
Υλοποιούνται επενδυτικά σχέδια 227 επιχειρήσεων
µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό €32εκ.
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
Υποβλήθηκαν σε όλη τη χώρα 779 προτάσεις.
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων από την
Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η δαπάνη προβλέπεται να φθάσει στα €38εκ.
• Προετοιµάζουµε µια νέα δράση ενίσχυσης στον τοµέα του
Εναλλακτικού Τουρισµού αποκλειστικά για νέους.
Παράλληλα ζητείται αύξηση της προβλεπόµενης δηµόσιας
δαπάνης από τα σηµερινά €8εκ.
• Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας, υλοποιείται
Πρόγραµµα Επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
• Θα ήθελα να υπενθυµίσω εξάλλου την έγκαιρη υλοποίηση
από τον ΕΟΤ του προγράµµατος “Τουρισµός για όλους”
στηρίζοντας την απασχόληση και την τοπική τουριστική
επιχειρηµατικότητα.

16

∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• ∆ηµιουργείται
ηλεκτρονικό
Τουριστικών Επιχειρήσεων
προτεραιότητα για το Υπουργείο.

ενοποιηµένο
Μητρώο
(ΜΗΤΕ) που αποτελεί

Η δράση περιλαµβάνει επίσης την ψηφιοποίηση των
διαδικασιών και προδιαγραφών
λειτουργικής αδειοδότησης,
λειτουργικής αναβάθµισης,
έκδοσης ειδικού σήµατος λειτουργίας
καθώς και
πληθώρας άλλων διοικητικών διαδικασιών και
δράσεων που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις.
• Προετοιµάζεται
Νοµοθεσίας».

η

«Κωδικοποίηση

της

Τουριστικής

• Εκπονούνται πέντε τοµεακές Τουριστικές Στρατηγικές
Μελέτες
για τον αθλητικό,
τον συνεδριακό,
τον µαζικό-οργανωµένο,
τον τουρισµό ευεξίας και
τον τουρισµό κρουαζιέρας.
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

• Ολοκληρώσαµε τη σύνταξη του νέου Σχεδίου για το Ειδικό
Χωροταξικό του Τουρισµού σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, διευρύνοντας τις περιοχές και τις δυνατότητες
ανάπτυξης τουρισµού και δίδοντας κίνητρα για την απόσυρση
παλαιών τουριστικών καταλυµάτων.
• Βασικός στόχος του Υπουργείου Τουρισµού είναι η
προσαρµογή των τουριστικών επενδύσεων στο τοπίο.
Η ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών γεωµορφολογικών,
αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και λοιπών ποιοτικών στοιχείων,
καθώς και η αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών.
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

• Ανασυγκροτούµε την επαγγελµατική τουριστική εκπαίδευση µε
τη συγχώνευση του ΟΤΕΚ στο Υπουργείο Τουρισµού.
•

Προωθούµε την ίδρυση ∆ιεθνούς Σχολής Ξενοδοχειακού
Management, στα πρότυπα του εξωτερικού.

• Αναµορφώνουµε τη δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση
µέσω των Τεχνολογικών Λυκείων ειδικευµένων σε τουριστικά
επαγγέλµατα.
• Απελευθερώνουµε και ενισχύουµε τα Προγράµµατα
Σπουδών Κατάρτισης και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, σε
διάφορους τοµείς του τουρισµού.
• ∆ιαµορφώνουµε σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, νέα προγράµµατα κατάρτισης µε τη µέθοδο
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
• ∆ηµιουργούµε ένα νέο Πράγραµµα κατάρτισης, το οποίο θα
χρηµατοδοτηθεί µε πόρους του ΕΣΠΑ, µέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου. Στόχος : η εκπαίδευση νέων
επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται σε τοµείς
εναλλακτικού και ειδικού τουρισµού, όπως ο Συνεδριακός ο
Αθλητικός, ο ιαµατικός, κ.λπ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

• Βρίσκεται σε εξέλιξη ∆ιαγωνισµός για το Πρόγραµµα
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης για 3.000
εργαζοµένους σε επιχειρήσεις στο χώρο του τουρισµού,
προϋπολογισµού 4,5 εκατ. €, µε πόρους του ΕΣΠΑ.
• ∆ηµιουργία ένα νέο Πρόγραµµα κατάρτισης, το οποίο θα
χρηµατοδοτηθεί µε πόρους του ΕΣΠΑ, για την εκπαίδευση
νέων επιχειρηµατιών σε τοµείς εναλλακτικού και ειδικού
τουρισµού (συνεδριακός, αθλητικός, ιαµατικός, κ.α.)
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ
Σε ότι αφορά την Επικοινωνία και την Προβολή του Ελληνικού
Τουρισµού :
Επανασχεδιάσαµε το branding ΕΛΛΑ∆Α µε διαγωνισµό από
το Υπουργείο Τουρισµού,
ώστε να αξιοποιηθεί σε
στοχευµένες τουριστικές αγορές.
Συντονίζουµε την Τουριστική Προβολή των Περιφερειών
και των Φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα, θεσµοθετώντας την
παροχή σύµφωνης γνώµης του Υπουργείου Τουρισµού.
Καθιερώσαµε την υποχρεωτική αναγραφή του Αριθµού
Μητρώου κάθε Τουριστικής Επιχείρησης στη διαφηµιστική
της προβολή.
Συγκροτούµε στο Υπουργείο Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων
και Επικοινωνιακής ∆ιαχείρισης.
Σύντοµα τέλος, θα είναι σε χρήση ένα εργαλείο ενηµέρωσης
για τον τουρισµό, ο νέος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου
Τουρισµού mintour.gov.gr
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Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Φίλοι
Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν ακόµη σοβαρά προβλήµατα για να
επιλυθούν, που επηρεάζουν τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία του
κλάδου.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι µαζί θα αγωνιστούµε για την
επίλυση τους πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση.
Μόνο µε συνεργασία και συνέργιες
αποτελέσµατα.
Ο καθένας στο δικό του κοµµάτι.

θα

έχουµε

θετικά

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στη χάραξη της νέας στρατηγικής
για τον Τουρισµό αφουγκράζεται τις δικές σας προτάσεις.
Από κοινού, µαζί, ενωµένοι προχωρούµε στην προσπάθεια για
την αντιστροφή του κλίµατος.
Από κοινού θα συνεισφέρουµε για την ανάπτυξη του τουρισµού,
που σηµαίνει
σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον,
ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά,
θέσεις εργασίας,
αύξηση εσόδων για τη χώρα.
Εάν εργαστούµε σωστά, είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουµε να
αντιστρέψουµε τα δεδοµένα, συµβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη
της Ελλάδας σε παγκόσµια ισχυρή τουριστική δύναµη.
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Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισµού βρίσκεται σε διαρκή
και αποτελεσµατική συνεργασία και διαβούλευση µε το HATTA και
τους άλλους φορείς του τουρισµού, ώστε:
να κάνουµε πράξη τη συνέργια του ιδιωτικού µε το δηµόσιο
τοµέα και
να υπάρξουν ταυτόχρονα κοινές δράσεις, µετρήσιµα
αποτελέσµατα και θετικό πρόσηµο στην ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Το 2013 πρέπει και µπορεί να είναι µια πολύ καλή χρονιά για τον
ελληνικό τουρισµό.
Ο στόχος µας παραµένει µια Ελλάδα πρότυπο στην Ευρώπη.
Υπόδειγµα ανταγωνιστικότητας στην Οικονοµία και το
επιχειρείν. Μια χώρα ασφαλής και φιλόξενη.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη συµβολή σας
στην προσπάθεια µεγιστοποίησης της δυναµικής του
ελληνικού τουρισµού.
Εσείς είστε ο κορµός της εθνικής αυτής προσπάθειας, ώστε να
καταστεί και πάλι η Ελλάδα
διεθνής πόλος έλξης και
ισχυρός τουριστικός προορισµός.

Εύχοµαι καλή επιτυχία στη Γενικής σας Συνέλευση.
Σας ευχαριστώ.
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