Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr
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∆Τ ΗΑΤΤΑ: Τουρισµός, βασικός µοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας
Ο τουρισµός είναι ένας από τους τέσσερις τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, στον οποίο µπορεί να βασιστεί η
ανάπτυξη της χώρας, τόνισε ο επικεφαλής της EU Task Force for Greece, κ. Horst Reichenbach σε συνάντηση
που πραγµατοποιήθηκε, (σήµερα) Πέµπτη 19 Απριλίου 2012, µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
και το Σύνδεσµο των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).
Ο Πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης Ζορπίδης επισήµανε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν κυρίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής του και έδωσε έµφαση στη ανάγκη
ύπαρξης ρευστότητας στις επιχειρήσεις και στην απλοποίηση των διαδικασιών για την επιβίωση του
επαγγελµατικού κόσµου.
Ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιώργος Τελώνης επισήµανε ότι ο τουρισµός αποτελεί µοχλό για την ανάπτυξη της
Ελλάδας και κατέθεσε πλήρες υπόµνηµα µε τις άµεσες ενέργειες που πρέπει να δροµολογηθούν, προκειµένου
να υπάρξει άρση των αντικινήτρων για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού µε τα ταχύτατους ρυθµούς.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στα παρακάτω θέµατα:
• ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων,
αποδέσµευση κονδυλίων για την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος για την Ελλάδα στις διεθνείς τουριστικές
αγορές,
ανάγκη ύπαρξης χαµηλού συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού πακέτου, για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού
πλήρη απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελµάτων µε έµφαση στις οδικές µεταφορές επιβατών (ΚΤΕΛ) και
βεβαίως
διευκόλυνση στην έκδοση Visa Schengen, µε την υιοθέτηση του electronic database for e-visas
O κ. Reichenbach, στη διεξοδική συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε, εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
παραπάνω σηµεία, δηλώνοντας ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουριστικό τοµέα, που αποτελεί βασική
προτεραιότητα για την ελληνική οικονοµία.
Φωτογραφικό υλικό, µπορείτε να δείτε στο site του ΗΑΤΤΑ www.hatta.gr και στο site του GTP, www.gtp.gr
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