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∆ελτίο Τύπου
Ηµερίδα «Αεροµεταφορές 2009»:
Συνασπισµός ∆υνάµεων του κλάδου των τουριστικών γραφείων
Για την προώθηση λύσεων και την βελτίωση τεχνικών και ουσιαστικών ζητηµάτων που αφορούν
στις σχέσεις των τουριστικών γραφείων και των αεροπορικών εταιρειών ενωµένος ο κλάδος,
πραγµατοποίησε εκδήλωση την Τετάρτη 20 Μαΐου 2009 στο ξενοδοχείο Royal Olympic.
Πιο συγκεκριµένα, ο Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), η
Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αεροµεταφορών (ΠΕΤΑΓΑ) και η Ένωση Τουριστικών
Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΤΓΜ-Θ) διοργάνωσαν την ηµερίδα «Αεροµεταφορές 2009», µε
σκοπό να συζητηθούν οι εξελίξεις του τοµέα των αεροµεταφορών και να αποφασιστεί η κοινή
γραµµή που θα πρέπει να υιοθετήσει ο κλάδος απέναντι σε κρίσιµα ζητήµατα που επηρεάζουν τη
λειτουργία και ευρωστία των τουριστικών επιχειρήσεων.
Ανάµεσα στα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν οι εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα στις αεροµεταφορές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιθυµία των αεροπορικών εταιρειών να αυξήσουν τη συχνότητα πληρωµών
BSP (Billing & Settlement Plan), ο ρόλος και η λειτουργία του APJC (Agency Program Joint Council)
καθώς και η καλύτερη δυνατή διαχείριση των MIDΤ (Marketing Information Data Tapes).
Άποψη όλων των παρευρισκόµενων ήταν ότι τα νέα δεδοµένα θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις τόσο
στη ρευστότητα όσο και στον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών & ταξιδιωτικών γραφείων και θα
πρέπει από κοινού να εξεταστούν όλες οι σχετικές παράµετροι των συνεργασιών µε τις αεροπορικές
εταιρείες.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων και των αεροπορικών
εταιρειών, ενώ χαιρετισµό απηύθυναν oι κ.κ. ∆ηµήτρης Πλατής - Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Μεταφορών, Εµµανουήλ Αλεξανδράκης - Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης, Νικόλαος Ζωίδης - Βουλευτής ΠΑΣΟΚ και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης –
∆ιοικητής ΥΠΑ. Γραπτό χαιρετισµό επίσης απέστειλαν ο κ. Μελέτιος Τζαφέρης - Γενικός Γραµµατέας
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και η κα Άντζελα Γκερέκου, Υπεύθυνη Τοµέα Τουρισµού του
ΠΑΣΟΚ.
H πολυπληθής και ουσιαστική συµµετοχή των παρευρισκοµένων επιβεβαίωσε και επιβράβευσε, µε
τον πιο σαφή τρόπο, την προσπάθεια όλων των φορέων που από κοινού πλέον συνεργάζονται και
συσπειρώνονται για την ανάδειξη κι επίλυση των θεµάτων του κλάδου.
Ευχαριστούµε θερµά τους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθειά µας:
Μεγάλος Χορηγός: Aegean Airlines
Χορηγοί:
Galileo, Amadeus, Worldspan, Athens Airways, Qatar Airways
Χορηγός Επικοινωνίας: GTP
και το ξενοδοχείο Royal Olympic που µας φιλοξένησε
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό επικοινωνήστε µε το ΗΑΤΤΑ:
Τηλ. 210 9223522, Fax: 210 9233307

Email: hatta@hatta.gr, Web site: www.hatta.gr
∆ιεύθυνση ΗΑΤΤΑ: 6973 043504 (κα Άννα Ανυφαντή)

