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Θέµα : Συνάντηση Εκπροσώπων ΗΑΤΤΑ µε αντιπροσωπία από τη Λιβύη
Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ,
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι την Τετάρτη 13/10/10, πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση στα γραφεία του Συνδέσµου µε αντιπροσωπία από τη Λιβύη,
αποτελούµενη από τον Πρέσβη της Λιβύης στην Ελλάδα και εκπρόσωπους του
Economic and Social Development Fund και του The People’s Bureau, µε
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις δυνατότητες τουριστικής
συνεργασίας των δύο χωρών.
Στη συνάντηση διαπιστώθηκε το κοινό ενδιαφέρον του επιχειρηµατικού
κόσµου για ανάπτυξη συνεργασιών στα πλαίσια του τουρισµού, µεταξύ
Ελλάδας και Λιβύης. Από ότι πληροφορηθήκαµε αντίστοιχη συνάντηση
πραγµατοποιήθηκε και στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.
Η Ελλάδα ως προορισµός για την αναπτυσσόµενη τουριστική αγορά της
Λιβύης, έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων Ευρωπαϊκών τουριστικών
προορισµών. Οι σχέσεις φιλίας των δύο λαών, δηµιουργούν την καλύτερη
προϋπόθεση για την ανάπτυξη στενών σχέσεων στον τουρισµό. Το γεγονός
αυτό, αν συνδυαστεί µε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που µπορεί να
προσφέρει η Ελλάδα στους τουρίστες, µπορεί να την κάνει µόνιµο προορισµό
και σταθερή επιλογή για τις διακοπές τους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Λιβύη, στη γείτονα χώρα Τουρκία, αλλά και στη
Μάλτα, αποτελεί δυναµικά αναπτυσσόµενη αγορά. Καθοριστικός παράγοντας
είναι οι απλές και γρήγορες διαδικασίες στην έκδοση visa, τοµέας στον οποίο η
χώρα µας, δυστυχώς, υστερεί.
Η υπάρχουσα απευθείας τακτική αεροπορική σύνδεση τρεις φορές την
εβδοµάδα, Αθήνας – Τρίπολης, δίνει ήδη ένα πλεονέκτηµα που µπορεί και
πρέπει να αξιοποιηθεί.

Στη συνάντηση συµφωνήθηκε να πραγµατοποιηθεί ταξίδι γνωριµίας
εκπροσώπων ελληνικών τουριστικών γραφείων στη Λιβύη και αντίστοιχο
ταξίδι γνωριµίας Λίβυων στην Ελλάδα.. Η Ελληνική επιχειρηµατική επίσκεψη
στη Λιβύη θα µπορούσε να συνδυαστεί και µε επίσηµη επίσκεψη του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, στα πλαίσια και του Memorandum of
Understanding, που έχει υπογραφεί µεταξύ των 2 χωρών.
Ο ΗΑΤΤΑ µπορεί να λειτουργήσει σα µοχλός στην ανάπτυξη της τουριστικής
αγοράς της Λιβύης µε την αρωγή και την υποστήριξη, βέβαια, του Υπουργείου
και του ΕΟΤ.
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