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
Ηµ/νία: …29/03/2011……
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜME

∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΗΑΤΤΑ: Γενική Συνέλευση ΗΑΤΤΑ και εκλογές νέου ∆.Σ.
Αισιόδοξα µηνύµατα για το 2011
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου των εν
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) (χθες), ∆ευτέρα 28/3/2011, στο ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρετανία.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του απερχόµενου ∆.Σ. του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιώργος Τελώνης, ο οποίος
αναφέρθηκε στα κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος των τουριστικών γραφείων, ζήτησε
την υιοθέτηση µια εθνικής στρατηγικής, ενός στρατηγικού δόγµατος για τον τουρισµό. Τέλος
αναφέρθηκε στην απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Λούκα
Κατσέλη, για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών πέραν του µόνιµου, και για το εποχιακό
προσωπικό των τουριστικών γραφείων και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Ολοκληρώνοντας
την οµιλία του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις θετικές προοπτικές του ελληνικού τουρισµού για το
2011.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος
αφού ευχαρίστησε το ΗΑΤΤΑ για την άριστη και αποδοτική συνεργασία επισήµανε ότι «η συνεργασία
όλων των φορέων του τουρισµού είναι κοµβικής σηµασίας και είναι µεγάλο στοίχηµα. Στόχος για την
πολιτεία είναι να κερδίσουµε µόνιµους λάτρεις της Ελλάδας, οι οποίοι µε τη σειρά τους να γίνουν
πρεσβευτές της στο εξωτερικό». Ιδιαίτερη µνεία έκανε στη συνεισφορά των τουριστικών γραφείων και
στο έργο που αυτά επιτελούν στο τουριστικό προϊόν της χώρας, χαρακτηρίζοντας το, κοµβικό. Τόνισε
ότι ενδεικτικό της δυναµικής των τουριστικών γραφείων, τα οποία αποτελούν στο εξωτερικό
συνεργάτες και σηµαντικές πηγές πληροφόρησης για τις αγορές, είναι η πρωτοβουλία της ελληνικής
τουριστικής ηγεσίας για τη δυνατότητα χορήγησης Visa από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες
επικεντρώνοντας στην αγορά της Ρωσίας.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. ∆ηµήτριος Κουσελάς, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Κυβέρνησης
για στήριξη του κλάδου των τουριστικών γραφείων, απτό δείγµα της οποίας είναι η ειδική ρύθµιση που
έγινε στην περαίωση. ∆εσµεύτηκε να εξετάσει τα εκκρεµή θέµατα του κλάδου που σχετίζονται µε τη
φορολογητέα ύλη. Αναφέρθηκε επίσης στον κοινό στόχο της Κυβέρνησης για 12 µήνες τουρισµό και
στην προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξή του.

Αντιπρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, τ. Υπουργός, κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, αναφέρθηκε στην
άριστη συνεργασία που είχε µε το ΗΑΤΤΑ για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού και έκανε ειδική
µνεία στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του τουρισµού και στην ανάγκη στοχευµένης προβολής.
Επικρότησε την πρόταση του Προέδρου του ΗΑΤΤΑ για την ύπαρξη ενός στρατηγικού δόγµατος για
τον τουρισµό.

Ο

Στη σύνθεση των δυνάµεων του κλάδου των τουριστικών γραφείων και της αεροµεταφοράς, µε στόχο
την ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες, πιστεύει και ο κ. ∆ηµήτρης Γερογιάννης, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Aegean Airlines, η οποία είναι ο µεγάλος χορηγός του ΗΑΤΤΑ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Γενικού ∆ιευθυντή του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, κ., Λεωνίδα Αντωνόπουλο µε τίτλο “Το άνοιγµα των κλειστών
επαγγελµάτων στον Τουρισµό”.
Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης πραγµατοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
των µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΗΑΤΤΑ .
Το νεοεκλεγέν 15µελές ∆.Σ. έχει ως εξής (µε αλφαβητική σειρά):
Αµαραντίδου ∆έσποινα
Αντωνακάκης Γεώργιος
Γκιόκας Κωνσταντίνος
Θεοφανοπούλου Μαρία
Ιωακειµίδης Ιωακείµ
Καµµένος Μάριος
Καραµπατζάκη Ευαγγελία
Κελαϊδίτης Νικόλαος
Κοντός Βασίλειος
Μαρούτσος Γεώργιος
Παπαδάκης Ιωάννης
Παπαθανάσης Νικόλαος
Σκάγια Βασιλική
Τελώνης Γεώργιος
Τσιλίδης Λύσανδρος

Artion Conferences & Events
Alpine Travel
Carlson Wagonlit Travel
Danae Travel Bureau
Venus Travel
Four Ways Travel
Leon Tours
Passepartout Tours
Corfu Holidays
Zita Travel Consultants
Sunnydays on Crete
TUI Hellas
Dayrise Holidays
Ferry Center
Nel Travel

Θεσσαλονίκη
Χανιά
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Βόλος
Αλεξανδρούπολη
Αθήνα
Κέρκυρα
Αθήνα
Ηράκλειο
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Πειραιάς

Η παρουσία τόσο παλιών και έµπειρων µελών, όσο και νέων προσώπων δίνει µια νέα δυναµική στο ∆.Σ.
του ΗΑΤΤΑ.
Τέλος ιδιαίτερη ικανοποίηση προκαλεί και το γεγονός ότι µεταξύ των µελών του νέου ∆. Σ. υπάρχουν
εκπρόσωποι γραφείων, από την Αθήνα και την περιφέρεια, που καλύπτουν όλο το φάσµα
δραστηριοτήτων και εξειδίκευσης εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία και εµπειρία σε κάθε τοµέα.

Για να δείτε το πλήρες κείµενο της οµιλίας του Προέδρου του ΗΑΤΤΑ, καθώς και φωτογραφικό υλικό
παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΗΑΤΤΑ www.hatta.gr
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
∆ιευθύντρια: κα. Άννα Ανυφαντή, τηλ. 6973 043504

