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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα: Γενική Συνέλευση ΗΑΤΤΑ
Συνένωση όλων των δυνάµεων για την προαγωγή του ελληνικού τουρισµού
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου των εν
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) σήµερα, στο ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρετανία.
Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης παρευρέθησαν εκπρόσωποι των αρµόδιων κρατικών
αρχών, βουλευτές, εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων της χώρας, δηµοσιογράφοι,
αλλά και πλήθος τουριστικών γραφείων – µελών του ΗΑΤΤΑ.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Μελέτιος Τζαφέρης, Γενικός Γραµµτέας ΥΠΤΑΝ, ως
εκπρόσωπος του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, ο κ. Στέφανος Βλαστός, Ειδικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας ως εκπρόσωπος του Υπουργού κ. Άρη
Σπηλιωτόπουλου, η κα Άντζελα Γκερέκου, υπεύθυνη του τοµέα τουρισµού του ΠΑΣΟΚ,
ο κ. Κωνσταντίνος Μπαντουβάς, βουλευτής της Ν.∆., ο κ. Γιάννης Τόλιος, µέλος της
εκτελεστικής Γραµµατείας του Συνασπισµού, ο κ. Μάκης Φωκάς, Πρόεδρος του ΞΕΕ, ο
κ. Νίκος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο κ. Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος της
ΠΑΣΕΝΤ και ο κ. Ανδρέας Ανδρεάςδης, Πρόεδρος της ΠΟΞ. Επίσης, χαιρετισµό
απέστειλαν ο κ. Αντώνης Σαµαράς, Υπουργός Πολιτισµού και ο κ. Γιώργος
Κοντογιάννης, Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ κα Αργυρώ Φίλη, η οποία αναφέρθηκε
στην δύσκολη περίοδο που διανύει η παγκόσµια κοινότητα και κατά συνέπεια ο
ελληνικός τουρισµός, και στον τρόπο που θα πρέπει να τη διαχειριστούµε ώστε να
µειώσουµε τις αρνητικές της επιπτώσεις. Τόνισε την ανάγκη για στήριξη της
επιχειρηµατικότητας – κυρίως της ρευστότητας των επιχειρήσεων και της συγκράτησης
του ανθρώπινου δυναµικού τους αλλά και την ανάγκη για στοχευµένη προβολή της
χώρας στο εξωτερικό. Επίσης, τη σηµασία της συνεργασίας και συνένωσης όλων των
φορέων µεταξύ τους και µε τη πολιτεία, για την επίτευξη του κοινού στόχου.
Από πλευράς του αρµόδιου Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ο κ. Τζαφέρης
αναφέρθηκε στο νοµοσχέδιο για τα τουριστικά γραφεία, τονίζοντας την ανάγκη
συνεργασίας µε τους φορείς στο θέµα αυτό, ενώ παράλληλα τάχθηκε υπέρ της πρότασης
του ΗΑΤΤΑ για τη δηµιουργία πιστωτικού συνεταιρισµού, προς διευκόλυνση των
τουριστικών επιχειρήσεων.
Ο κ. Βλαστός αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία του τέως Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης µε τον ΗΑΤΤΑ και στη συµβολή του για τη δροµολόγηση ενεργειών, ενώ
παράλληλα τόνισε την αµέριστη συµπαράσταση του προς τον Σύνδεσµο και των κλάδο
των τουριστικών Γραφείων.

Η κα Γκερέκου µίλησε για την ανάγκη στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και
τάχθηκε υπέρ µιας δυναµικής και σωστής επικοινωνιακής πολιτικής για τη διαχείριση
της κρίσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ελληνικός τουρισµός µπορεί και πρέπει να
αντέξει τη δύσκολη περίοδο που διανύει.
Ο κ. Μπαντουβάς τόνισε την έλλειψη υποδοµών για τη στήριξη του τουριστικού
προϊόντος, ενώ ο κ. Τόλιος υπερθεµάτισε της ανάγκες για ανάπτυξη ειδικών µορφών
τουρισµού, που σέβονται το περιβάλλον, προάγουν την αειφορία και καταπολεµούν την
εποχικότητα.
Ο κ. Μάκης Φωκάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι µπορούµε να διαχειριστούµε την κρίση,
ιδιαίτερα αφού πλέον οι φορείς του τουρισµού είναι ενωµένοι και συνεργάζονται. Υπό
αυτή την έννοια, θεωρεί ότι η δηµιουργία του Τουριστικού και Ξενοδοχειακού
Επιµελητήριου είναι µια πράξη έµπρακτης συνεργασίας όλων των αρµόδιων για την
προαγωγή του ελληνικού τουρισµού. Παράλληλα, ζήτησε από την Πολιτεία να
συνεργαστεί µε τους ιδιωτικού φορείς στο πεδίο του σχεδιασµού και υλοποίησης της
προβολής της χώρας µας.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο κ. Αγγελόπουλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το γεγονός
της ύπαρξης «κοινής φωνής» όλων των φορέων, για πρώτη φορά, ενώ ζήτησε από την
Πολιτεία να υπάρξει επιτέλους ένας κεντρικός συντονισµός για το θέµα του ελληνικού
τουρισµού.
Ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι η καλή συνεργασία µε το ΗΑΤΤΑ θα συνεχιστεί, και το
µόνο ζητούµενο είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των τουριστικών επιχειρήσεων
Τέλος, ο κ. Ανδρεάδης, µιλώντας για τη δύσκολη διεθνή κατάσταση στο χώρο του
τουρισµού, εξέφρασε την άποψη ότι, για να αντέξει ο ελληνικός τουρισµός, θα χρειαστεί
και µια δεύτερη δέσµη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων από την πολιτεία. Τέλος,
τόνισε την ικανοποίηση του για τη συνένωση όλων των δυνάµεων του τουρισµού.
Κοινός τόπος όλων των οµιλιών ήταν ότι, ναι µεν η κρίση υπάρχει, µπορούµε όµως, µε
τις κατάλληλες ενέργειες να µειώσουµε τις αρνητικές επιπτώσεις στον ελληνικό
τουρισµό. Όλοι, Πολιτεία και φορείς, πρέπει µαζί να προσπαθήσουν να διαχειριστούν τις
δυσκολίες και να επιλύσουν τα προβλήµατα.
Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν για την προσφορά τους στον ελληνικό τουρισµό και στον
κλάδο των τουριστικών γραφείων οι κ.κ. Μάκης Φωκάς – Πρόεδρος ΞΕΕ, Ντίνος
Μήτσιου – ιδιοκτήτης του Amphitryon Travel, Λέλος Παπαγιάννης – ιδιοκτήτης του
τουριστικού γραφείου HELPA, Ανδρέας Ροής – ιδιοκτήτης του IBERICA και Πάνος
Κατσιµπάρδης – ιδιοκτήτης του Panos Travel.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία των εταιρειών:
Εταιρεία Τουριστικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Α.Α.)  Air France –
KLM  Athens Airways  ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών  Argo Travel  Carlson
Wagonlit Travel  Aegean Airlines  Olympic Airways  Grande Bretagne Hotel
Athens  Central Athens Hotel  Blue Star Ferries  Minoan Lines 
Podimatas Audiovisual
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στο ΗΑΤΤΑ
Γραφεία Συνδέσµου:
Τηλ. 210 9223522, Fax: 210 9233307
Email: hatta@hatta.gr, Web site : www.hatta.gr
∆ιεύθυνση ΗΑΤΤΑ: 6973 043504 (κα Άννα Ανυφαντή)

