Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr και στο τηλ 210-9223522
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΑΤΤΑ: Μην καταστρέφουµε τον ελληνικό τουρισµό
Έκκληση στην Κυβέρνηση, στα πολιτικά κόµµατα, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στον ελληνικό
λαό, απευθύνει ο ΗΑΤΤΑ, για αυτοσυγκράτηση, τις δύσκολες αυτές στιγµές που περνάει η χώρα µας.
Πρέπει όλοι να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, µε γνώµονα το συµφέρον της χώρας µας και να
καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση της τουριστικής µας κίνησης και την
ανατροπή της εσφαλµένης εικόνας που προβάλλεται για την Ελλάδα, λόγω της κατάστασης.
Ο τουρισµός αποτελεί µία από τις ελάχιστες διεξόδους για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Τις κρίσιµες αυτές στιγµές για την Ελλάδα, όλοι µαζί – Πολιτεία, Πολίτες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,
Άνθρωποι του τουρισµού, οφείλουµε:
- να αναδείξουµε τη σωστή εικόνα της χώρας µας,
- να διασφαλίσουµε τις θέσεις εργασίας όλων των εργαζοµένων για τον Ελληνικό Τουρισµό, που αυτή τη
στιγµή αγωνίζονται να τον στηρίξουν,
- να βοηθήσουµε στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, µε πράξεις ευθύνης, χωρίς πολλά λόγια και
µεµψιµοιρίες.
Ας βοηθήσουµε όλοι τον ελληνικό τουρισµό που αποτελεί την βασική πηγή εσόδων για τον τόπο µας και
µπορεί να συµβάλλει στο ξεπέρασµα του αδιεξόδου και στην επιστροφή της χώρας µας στην ευηµερία.
Ο τουριστικός κόσµος και ιδιαίτερα ο κλάδος µας, µε αίσθηµα ευθύνης, καταβάλλει, σε παρόµοιες
καταστάσεις, κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση της τουριστικής µας κίνησης, µε τεράστιο
κόστος.
Η πολιτεία πρέπει, από την πλευρά της, να διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την
οµαλή ροή της επιβατικής κίνησης από και προς τα σηµεία εισόδου- εξόδου της χώρας µας και κατά την
παραµονή των τουριστών σε αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στο ΗΑΤΤΑ
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