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Ο Πρωθυπουργός Κ.Σημίτης επισκέφθηκε σήμερα στις 11.30 το 
πρωί τα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT), όπου και 
ενημερώθηκε από την υπουργό Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου και τον γενικό 
γραμματέα του EOT Νίκο Σκουλά, για τον προγραμματισμό και τις 
δραστηριότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού.

Μετά τη σύσκεψη που διήρκεσε δύο ώρες, ο Πρωθυπουργός προέβη 
στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους:

Κυρίες και κύριοι, σκοπός της επίσκεψής μου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, στο τμήμα τουρισμού ήταν, όπως και των επισκέψεων σε άλλα 
υπουργεία, να διαπιστώσουμε την εφαρμογή και την πορεία της κυβερνητικής 
πολιτικής και του κυβερνητικού προγράμματος, να εξετάσουμε ποιές 
δυσκολίες υπάρχουν, να δούμε ποια προβλήματα και να συζητήσουμε τις 
λύσεις.

Είχαμε πιστεύω μια πολύ καλή συζήτηση γύρω από τα θέματα του 
τουρισμού. Η επίσκεψη αυτή και ήταν πολύ ενημερωτική για μένα και 
δείχνει ότι εδώ σ' αυτό τον τομέα είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια, που 
θα αποδώσει σύντομα καρπούς ορατούς σε όλους.

Οπως ξέρουμε, ο τουρισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας 
μας ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της χώρας. Εχει, 
όμως, σημασία να δούμε ποιά θα είναι η τουριστική πολιτική για το 
μέλλον, γιατί η τουριστική πολιτική που εφαρμόστηκε στο παρελθόν, 
ενδεδειγμένη για εκείνη την περίοδο, δεν ανταποκρίνέται πια στα αιτήματα 
και στις ανάγκες εκείνων οι οποίοι θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν τη 
χώρα και να μείνουν εδώ.

Εχει αλλάξει η μορφή της ζήτησης και πρέπει να 
ανταποκριθούμε στη νέα μορφή της ζήτησης, πρέπει να ανταποκριθούμε στις 
νέες συνθήκες, οι οποίες κρατούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Παλιά εκείνο το οποίο μας ενδιέφερε ήταν να αυξήσουμε τον 
αριθμό των τουριστών. Σήμερα εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να
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υπάρχει ποιότητα, να υπάρχει ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν, να 
μπορέσουμε να προσελκύσουμε τουρίστες οι οποίοι θέλουν ένα υψηλό 
ποιοτικό επίπεδο και γι' αυτό είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν και 
περισσότερα.

Χρειάζονται διαρθρωτικές μεταβολές και αυτές τις 
κατευθύνουμε σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα η ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών. Δεύτερον η διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τρίτο, 
σημαντικό σημείο για να πετύχουμε τα δύο προηγούμενα, είναι ο 
εκσυγχρονισμός του EOT και η αξιοποίηση της περιουσίας του.

Οσον αφορά την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού, 
επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, την 
κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την εγκατάσταση 
δικτύου πληροφορικής για την παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματικούς φορείς 
και ιδιώτες και ταυτόχρονα βέβαια την υλοποίηση έργων υποδομής στις 
μεταφορές, στις ενέργειες, στις τηλεπικοινωνίες, ώστε το περιβάλλον να 
είναι εκείνο το οποίο εξασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία των 
τουριστικών επιχειρήσεων.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τον 
τουρισμό, το οποίο προβλέπει επενδύσεις, δαπάνες, πόρους αρκετών δις, 
π.χ. για τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ύψους 56 δις 
είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούμε για να πραγματοποιήσουμε 
αυτά τα οποία ανέφερα.

Συζητήσαμε και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 
Είναι γνωστό ότι ένα πλεονέκτημά μας είναι η θάλασσα. Πρέπει να 
προωθήσουμε την ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη 
διάφορα έργα σε σχέση με μαρίνες και ελπίζουμε ότι μέχρι το 2000 το 
συνολικό δυναμικό των θέσεων στη χώρα μας θα είναι για σκάφη γύρω στις 
15.000.

Χρειάζεται να δημιουργήσουμε και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
σχετικές εργασίες, άλλες δραστηριότητες, γίνεται ειδική τουριστική 
υποδομή για γκολφ, αλλά θέλουμε και ορειβατικό οικολογικό τουρισμό, 
πολιτιστικό τουρισμό και θεραπευτικό τουρισμό συνδεδεμένο και με τις 
ιαματικές δραστηριότητες.

Ενα ειδικό θέμα είναι οι περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής 
ανάπτυξης. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες γύρω από το να 
διαμορφωθεί ένα συνολικό πλέγμα ρυθμίσεων για τις περιοχές αυτές, αλλά 
πιστεύουμε ότι είναι ένας τρόπος ανάπτυξης του τουρισμού, ο οποίος και 
διαφυλάσσει το περιβάλλον και εξασφαλίζει μια επένδυση αρκετού ύψους, με 
εξασφάλιση πολλών θέσεων εργασίας.
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θέλω πάλι να τονίσω ότι κριτήριο στην τουριστική πολιτική 
μας πρέπει να είναι η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η παροχή υψηλής 
ποιότητας, που σημαίνει ότι ούτε ο Ελληνας θα αισθάνεται αποξενωμένος 
στον τόπο του, αλλά ο Ελληνας θα αισθάνεται ότι ο τόπος είναι ο ίδιος 
τον οποίο γνώρισε και εξελίσσεται και ούτε ο ξένος βέβαια θα αισθάνεται 
σε μια περιοχή η οποία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με όλες τις άλλες 
περιοχές, οι οποίες προσφέρουν τουρισμό.

Πρέπει η περιοχή να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά να είναι τα ελληνικά χαρακτηριστικά κι έτσι να 
διαφοροποιείται από άλλες ανταγωνίστριες περιοχές.

Ανέφερα και πριν ότι είναι σημαντικό να αναδιοργανώσουμε τον 
EOT. 0 EOT με τη μορφή που έχει σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις των επομένων ετών.

Γι' αυτό προχωρούμε στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής του 
δομής. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα, στις αρχές Μαϊου, θα μπορέσουμε να 
παρουσιάσουμε ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα προβλέπει τη δημιουργία δύο 
θυγατρικών εταιρειών του EOT.

Η μία θυγατρική εταιρεία θα αφορά τη διοργάνωση του φεστιβάλ 
και η άλλη θυγατρική εταιρεία, η οποία έχει και ιδιαίτερη σημασία, τη 
διαχείριση και αξιοποίηση της τεράστιας‘περιουσίας του EOT.

Υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιουσία η οποία αυτή τη στιγμή 
παραμένει αναξιοποίητη, υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι μισθωμένα σε 
ιδιώτες, άλλα τα οποία διοικούνται από τον EOT, άλλα τα οποία είναι 
εγκαταλελειμένα.

Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Η απόφασή 
μας είναι ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να παίξει έναν πολύ πιο 
αποφασιστικό ρόλο στην αξιοποίηση αυτής της περιουσίας και γι' αυτό 
έχουν δρομολογηθεί ήδη διαδικασίες και θα συνεχιστεί μια πολιτική 
μεταβιβάσεως της περιουσίας αυτής σε ιδιώτες, βεβαίως υπό όρους και 
συνθήκες τέτοιες ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις και να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Κλείνοντας, θέλω και πάλι να τονίσω ότι η όλη πολιτική 
αποσκοπεί στο να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. 0 τουρισμός είναι 
μία δραστηριότητα, η οποία δεν εξαρτάται μονάχα από τις πρωτοβουλίες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι μία δραστηριότητα η οποία εξαρτάται σε μεν 
κυβερνητικό επίπεδο από τις δραστηριότητες πολλών υπουργείων, π.χ. του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
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Γι' αυτό το σκοπό λειτουργεί εδώ και καιρό ένα διυπουργικό 
συντονιστικό όργανο, το οποίο έχει ήδη ασχοληθεί με τα θέματα 
τουριστικής πολιτικής και πιστεύω η δραστηριότητά του έχει αποδώσει και 
καλύτερο συντονισμό και πρωτοβουλίες σε σχέση με ορισμένα θέματα, τα 
οποία παρουσιάζουν δυσκολίες, προβλήματα ή δημιουργούν απορίες, π.χ. το 
θέμα της διεύκολυνσης της εισόδου στη χώρα τουριστών από την Ανατολική 
Ευρώπη.

Αλλά πέρα από τον συντονισμό των υπουργείων, πολύ μεγάλη 
σημασία έχει και η δραστηριότητα των επαγγελματικών φορέων και η 
δραστηριότητα των ίδιων των ιδιωτών. Οταν μιλάμε για ποιότητα στον 
τουρισμό, η ποιότητα αυτή δεν εξασφαλίζεται μονάχα με μέτρα διοικητικής 
μορφής.

Και ακούσατε πριν οτι για την ποιότητα, θα φροντίσουμε για 
μια καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού, για καλύτερη λειτουργία των 
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων. Αλλά αυτό είναι ένα μέτρο ή μία 
δραστηριότητα.

Χρειάζεται όλοι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, από 
τον εστιάτορα, τον ξενοδόχο, τον ταξιτζή, να έχουν συναίσθηση, ότι η 
χώρα μας δεν θα μπορέσει να είναι ελκυστική, αν δεν εξασφαλίσουν και 
αυτοί τις συνθήκες, ώστε ο ξένος να είναι ευχαριστημένος και να 
ξανάρθει.

I

Χρειάζεται συνείδηση ότι ο τουρισμός αποτελεί μία κοινή 
προσπάθεια όλων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει ήδη μια εκστρατεία 
ενημέρωσης. Κάνει μία διαφημιστική καμπάνια για να μεταδώσει αυτό το 
μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά χρειάζεται 
προπαντός να έχουμε συναίσθηση ότι πρέπει να προσφέρουμε στους ξένους 
ένα περιβάλλον, το οποίο θα είναι ελκυστικό και ένα περιβάλλον το οποίο 
θα τους παράσχει ευχαρίστηση και κατά την παραμονή τους, αλλά και όταν 
φύγουν από εδώ και σκεφτούν τι προσφέρει η Ελλάδα σε σχέση με άλλες 
χώρες.

Ελπίζω ότι η προσπάθειά μας - όπως είπα και στην αρχή - πολύ 
σύντομα θα δείξει ότι έχουμε μπει στη σωστή κατεύθυνση.

Β.ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ: Εγώ θα ήθελα κατ' αρχήν να επισημάνω ότι είναι πρώτη φορά 
που Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφτεται τις υπηρεσίες τουρισμού. Αυτό 
δείχνει τη σημασία του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
στον τομέα του τουρισμού, γιατί είναι ένας βασικός τομέας για την 
ανάπτυξη της χώρας μας.

Ενας τομέας που πέρα από την συμβολή του στην αύξηση το 
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, συμβάλλει καθοριστικό στην προβολή της
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χώρας μας, στην βελτίωση της εικόνας και στην προώθηση και των εθνικών 
μας θεμάτων, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι οι επισκέπτες μας που 
έρχονται εδώ φεύγουν με καλές εντυπώσεις.

Και αυτός είναι και ο στόχος μας, να βελτιώσουμε τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε. Γνωρίζετε τις κατευθύνσεις τις οποίες 
έχουμε κινηθεί. Υπάρχει το ενημερωτικό σημείωμα που σας έχουμε μοιράσει 
και θέλω να επισημάνω ότι η φετινή χρονιά προβλέπεται να είναι καλύτερη 
απ' την περσινή. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα.

Ομως, θα πρέπει να τονίσω και πάλι, ότι αυτό δεν σημαίνει σε 
καμία περίπτωση να ατονίσουν οι προσπάθειες και του δημόσιου αλλά και 
του ιδιωτικού τομέα, για την βελτίωση των υπηρεσιών. Φέτος, επειδή 
ακριβώς η χρονιά θα είναι σχετικό καλή, έχουμε πολύ μεγαλύτερη υποχρέωση 
όλοι μας, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε, ώστε αυτή 
η αύξηση των τουριστών, να είναι μία συνεχής διαδικασία και όχι μόνο για 
την φετ ινή χρονιά.

Οπως γνωρίζετε, την προηγούμενη βδομάδα είχαμε μία συνάντηση 
με όλους τους φορείς και τους νομάρχες όλης της χώρας, ακριβώς διότι η 
προσπάθεια πρέπει να γίνει από όλους, για τον έλεγχο της αγοράς, για την 
καλύτερη αστυνόμευση και τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς, από όλους τους 
φορείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με τον τουρισμό.

Εχει ευθύνες και η Νομαρχ’ιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και οι 
ίδιοι οι φορείς. Το διυπουργικό όργανο έχει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα 
και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η τεράστια βελτίωση που έχει γίνει 
στα αεροδρόμια της χώρας μας. Η ΥΠΑ πράγματι έχει δαπανήσει αρκετά 
χρήματα και έχει βελτιώσει πολλά απ' τα αεροδρόμια στη χώρα μας, κάτι το 
οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους Ελληνες βέβαια που 
ταξιδεύουν, αλλά και για τους τουρίστες μας.

Εχουμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλα τα υπουργεία και 
έχουμε ξεκινήσει κάποια μέτρα και σίγουρα η κατάσταση ελέγχου της αγοράς 
το καλοκαίρι θα είναι καλύτερη απ' αυτή που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα αξιοποίησης της περιουσίας του EOT έχει 
ξεκινήσει όπως γνωρίζετε και μέσα απ' αυτή την αξιοποίηση θα αναπτυχθεί 
και ο τουρισμός, διότι έχουμε ως προϋπόθεση κάποιες σημαντικές 
επενδύσεις από ιδιώτες, κυρίως σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Ενα τομέα που δεν ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός και μην 
θεωρηθεί ότι τον υποτιμούμε, είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Είναι πολύ 
σημαντικός για τη χώρα μας ο συνεδριακός τουρισμός. Οπως επίσης σε ένα 
βαθμό και ο θρησκευτικός τουρισμός. Σύντομα θα έχουμε και κάποια μέτρα 
που θα σας ανακοινώσουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι είναι γνωστό
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ότι ο τουρισμός με τον πολιτισμό συνδέονται ή πρέπει τουλάχιστον να 
συνδέονται σε σημαντικό βαθμό.

Εχουμε κάνει μια προεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν 
τα ανακοινώσαμε την προηγούμενη βδομάδα διότι δεν τα είχαμε ολοκληρώσει, 
αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε και κάποια άλλα μέτρα σε 
σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπως είπα, θα είναι μία καλύτερη 
χρονιά και οι ευθύνες μας είναι ακόμη μεγαλύτερες.

ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πώς θα μπορέσετε να βελτιώσετε τελικά την 
εκταμίευση των κονδυλίων για τη διαφήμιση από το δημόσιο λογιστικό. 
Πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση. Φέτος ήταν να ξεκινήσει η διαφήμιση τον 
Δεκέμβριο και άργησαν τα χρήματα να έρθουν από το ΥΠΕΘΟ. Αυτή είναι η 
πρώτη ερώτηση. Και άλλη μία θέλω να κάνω, αν η κυβέρνηση σχεδιάζει 
αλλαγές στην πολιτική των καζίνο.
Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Στην πρώτη ερώτηση επειδή αυτό είναι δικό μου θέμα, ο 
κύριος Πρωθυπουργός δεν μπορεί να ασχολείται με την εκταμίευση των 
χρημάτων. Αυτή είναι δική μας δουλειά. Αυτό που είπαμε ότι από φέτος θα 
ισχύσει, είναι η διαφημιστική περίοδος θα είναι από Φεβρουάριο σε 
Φεβρουάριο, ώστε να ξεπεράσουμε τις καθυστερήσεις λόγω του 
προϋπολογισμού και αυτό το ξεκινάμε από φέτος.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά τα καζίνο, αυτή η κυβέρνηση κληρονόμησε όπως 
ξέρουμε όλοι μας μία κατάσταση στον τομέα αυτόν, κατάσταση η οποία δεν 
ήταν σύμφωνη με αυτό που πιστεύουμε εμείς. Τα'καζίνα έχουν πολύ λίγο 
σχέση με τον τουρισμό. Δεν αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και το μοντέλο το 
οποίο είχε επιλεγεί, δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα.

Στόχος της πολιτικής μας είναι η βελτίωση αυτής της 
κατάστασης, με περιορισμό του αριθμού των αδειών και αποτελεσματικότερο 
έλεγχο της λειτουργίας των καζίνο. Υπάρχουν κάποια θέματα όπως καζίνα τα 
οποία είχαν αποφασιστεί αλλά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν.

Υπάρχει το θέμα του καζίνο της Πάρνηθος και της ρύθμισης 
στην Αττική. Εκείνο το οποίο θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα 
υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση, για να μην ανακληθούν οι αποφάσεις οι 
οποίες αφορούν τους διαγωνισμούς αυτούς οι οποίοι ήταν άγονοι και να 
ρυθμιστεί και το θέμα του καζίνο της Πάρνηθος και να ρυθμιστούν και όλα 
τα σχετικά θέματα, θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω, ότι αποκαταστήσαμε 
πιστεύουμε την νομιμότητα στο θέμα του Φλοίσβου.

Δ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε καλωσήρθατε. Τελευταία έχει συζητηθεί 
πολύ με καλές προοπτικές η λύση των ληξηπροθέσμων οφειλών των 
μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα 
με τα πρότυπα της Σαμοθράκης. Είναι γνωστά σε όλους μας τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν αυτά τα νησιά, θα ήθελα τη θέση σας.
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Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η θέση μας είναι ότι αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει σε 
κυβερνητικό επίπεδο, αλλά χρειάζεται μελέτη ακόμα η εξέταση, γιατί δεν 
είναι ο καιρός όπου μπορούμε να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις, χωρίς να 
υπάρχουν πάρα πολλοί αποχρώντες λόγοι, πολύ ειδικοί λόγοι. Δεν έχουμε 
τέτοια περιθώρια.

Α.ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι όχι μόνο στον πολιτικό, αλλά 
και στον πνευματικό άνδρα. Η Ελλάδα έχει έναν ανεκτίμητο πλούτο για την 
προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού και η σημασία αυτού του κλάδου δεν 
είναι μόνο οικονομική, είναι και εθνική.

Παρόλα αυτά, υπάρχει μία καθυστέρηση η οποία είναι ανεξήγηση 
στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής και αυτός ο πρωτοπόρος πραγματικά 
κλάδος που σηματοδοτεί ποιότητα και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
βρίσκεται στο περιθώριο. Είναι κάτι το ανεξήγητο. Ποιος μπορεί να μας 
πληροφορήσει περί τίνος πρόκειται;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν μπόρεσα όμως να σας παρακολουθήσω. Στην Ελλάδα υπάρχει 
μία πολύ ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή, η οποία όπως είπα πριν δεν 
είναι κατάλληλη πια για τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού. Π.χ. στην βόρεια 
Κρήτη έχουν δημιουργηθεί μία σειρά από μεγάλες μονάδες.

Υπάρχει μαζικός τουρισμός ο οποίος έχει και αρνητική 
επίπτωση στο περιβάλλον. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, είναι να 
προσαρμόσουμε αυτή την υπάρχουσα υποδομή με μία προσπάθεια κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξής της στις νέες ανάγκες και πολύ σωστά λέτε ότι δεν 
υπάρχουν συνεδριακά κέντρα.

Δεν υπάρχει στην Αθήνα συνεδριακό κέντρο, περιφερειακά 
υπάρχουν, θα πρέπει αυτά να τα δούμε, σ' αυτά φροντίζουμε. Αλλά η εικόνα 
ότι η χώρα είναι χωρίς τουριστική υποδομή, είναι μία εικόνα που πιστεύω 
ότι διαψεύσουν οι αριθμοί.

Αυτό είπα, αυτό μου λέει η κα Παπανδρέου, γιατί το 
συζητήσαμε και πριν, ότι λείπει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο συνεδριακό 
κέντρο στην Αθήνα. Το συζητήσαμε πριν. Εδώ είμαι για να δούμε δυσκολίες. 
Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω αμέσως και τη λύση. Για να δίνουμε σοβαρές 
λύσεις.
Ν.ΣΚΟΥΛΑΣ: 0 Ανδρέας είναι ο παλαιότερος τουριστικός συντάκτης. Είναι 
πάθος του και μάλιστα ασχολείται τώρα και επαγγελματικά με το 
συνεδριακό. θα το παλέψουμε.

Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ένα θέμα που είναι της αρμοδιότητάς σας. 
Από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας εδώ 
στην Ελλάδα, είναι οι συχνές αλλαγές των Γενικών Γραμματέων.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη συχνή αλλαγή.



Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΑΟΣ: Ξέρετε ότι ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλός. Μήπως 
σκέφτεστε μία θεσμοθέτηση που τουλάχιστον να έχει μία 5ετή θητεία ο 
Γενικός Γραμματέας;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να τη δούμε στο πλαίσιο της 
γενικότερης ρύθμισης των σχέσεων Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου 
Ανάπτυξης-Τουρισμός, EOT. Οπως ξέρετε το σημερινό σχήμα είναι ένα σχήμα 
το οποίο έχει προκύψει συγκυριακά και χρειάζεται να διαμορφώσουμε μία 
μονιμότερη κατάσταση, θα το δούμε τότε.

Β.ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ: Αλλωστε θα πω ότι τώρα δεν πρόκειται για αλλαγή, γιατί ο 
κ.Σκουλάς γνωρίζει το χώρο. Αρα, δεν έχουμε αλλαγή, έχουμε μία συνέχεια 
και θα μείνει πολύ διάστημα, οπότε θα ανεβεί ο μέσος όρος των Γενικών 
Γ ραμματέων.
Κ.ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε να επιστρέφουμε λίγο στα καζίνο. Το ένα 
θέμα είναι, πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να καταβληθούν 
αποζημιώσεις στην κοινοπραξία του Φλοίσβου. Και το δεύτερο μία 
διευκρίνιση. Είπατε ότι θα καταργηθούν οι τρεις άδειες Ηπείρου, Δοϊράνης 
και Φλοίσβου;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά το πρώτο θέμα, η κυβέρνηση πιστεύει ότι όλα έχουν 
ρυθμιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα υπάρξει περίπτωση 
καταβολής αποζημιώσεων σε όσους είχαν την άδεια του Φλοίσβου. Η άδεια 
του Φλοίσβου ανακλήθηκε, τελείωσε το θέμα. Και όσον αφορά τους δύο 
διαγωνισμούς Ηπείρου και Δοϊράνης, δεν πρόκειται να υπάρξουν οι 
διαγωνισμοί.

Σας είπα, θα υπάρξει ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα ρυθμίσει 
όλες αυτές τις εκκρεμότητες, θα το συζητήσουμε και στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. Το έχουμε αποφασίσει άλλωστε να το συζητήσουμε και θα 
ρυθμιστούν αυτά τα θέματα.
Γ.ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλέσατε από τους ιδιώτες και την ιδιωτική 
πρωτοβουλία να παίξει αποφασιστικό ρόλο και χρησιμοποιήσατε τη φράση 
"μεταβίβαση περιουσίας σε ιδιώτες". Ποιό θα είναι το κίνητρο εκείνο, που 
θα κάνει έναν ιδιώτη να μπει στο τουριστικό παιχνίδι του κέρδους, ποια 
κίνητρα θα δώσετε και τι προσδοκάτε κύριε Πρόεδρε;

Γιατί αρκετοί ιδιώτες ανέλαβαν κτίρια του EOT στην επαρχία 
και όπως φαίνεται από το σημείωμα που σας παρέδωσαν και οι υπάλληλοι, 
αρκετά έχουν εγκαταληφθεί. Επίσης, αρκετοί νομάρχες, αρκετές νομαρχίες 
όπως σημειώνεται εδώ, εγκατέλειψαν κάθε προσπάθεια και αρκετά κτίρια του 
EOT, περιουσία του EOT είναι στο έλεος του θεού.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα το πρώτο που αφορά τους ιδιώτες κ.Αυτιά, νομίζω ότι 
εάν ένας ιδιώτης πάρει ένα ξενοδοχείο και επενδύσει σ' αυτό το 
ξενοδοχείο, μπορεί κάλλιστα να έχει κάποιο κέρδος. Δεν νομίζω να 
χρειάζονται ειδικά κίνητρα για να πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία.
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Ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει αν αυτά μπορούν να 
αξιοποιηθούν, να αποδώσουν κέρδος ή όχι. Και γνωρίζω παραδείγματα, όπου 
ιδιώτες πήραν μονάδες ή περιουσιακά στοιχεία του EOT και τα αξιοποίησαν. 
Εάν βεβαίως κάποιος έχει μόνο τα χρήματα για να αγοράσει και δεν έχει 
χρήματα για επενδύσεις, τότε όπως και σε κάθε άλλη δραστηριότητα το 
μέλλον θα είναι ζοφερό.

Εκείνο το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί και αυτό θα 
εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων, 
είναι οι όποιοι αγοραστές να έχουν και τα κεφάλαια εκείνα να 
πραγματοποιούν επενδύσεις. Γιατί χωρίς επενδύσεις, πάντα κάθε 
επιχειρηματική μονάδα, δεν θα έχει μέλλον.

Πράγματι, τα ξενοδοχεία αυτά είναι παλιά, χρειάζονται αλλαγή 
και αυτό πρέπει να το ξέρει ο ιδιώτης. Οσον αφορά τους νομάρχες, δεν 
ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε, αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, πρέπει να ξέρουν ότι η μεταβίβαση δημόσιας 
περιουσίας σε αυτούς, δεν είναι μία δωρεά ή μία διευκόλυνση. Είναι μία 
διευκόλυνση η οποία δημιουργεί και μεγάλες υποχρεώσεις.

Χρειάζονται και από την μεριά τους επενδύσεις. Οταν λέμε 
αποκέντρωση και πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εννοούμε και 
ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία 
που παίρνει.
Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η διαφορά νομίζω είναι ότι ο κ.Αυτιάς είπε για κάποια 
ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν πάρει ιδιώτες. Οταν τα νοικιάζει κανείς για 
2, 3, 5 χρόνια, ο ιδιώτης δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει και συνήθως τα 
αφήνει να καταρρεύσουν. Γι' αυτό είπαμε ότι μερικά θα πουληθούν, όσα 
μπορούμε να πουλήσουμε.

Αυτά που δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, τα ΞΕΝΙΑ, για 
διάφορους λόγους, είτε ιδιοκτησιακό καθεστώς, είτε λόγω του ότι είναι 
εις τοποθεσία σε κάστρα κλπ, θα γίνει μακροχρόνια μίσθωση, με την 
υποχρέωση να κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις.
Ν.ΣΚΟΥΛΑΣ: Και ως Πρόεδρος του ΕΛΚΕ, η παραγγελία είναι ότι συνεκτιμάται 
η σοβαρότητα του φορέα. Τι έχει κάνει και έχει πετύχει που να 
εξασφαλίζει και μια συνέχεια. Οχι σε όποιον μας τύχει ή όποιον έχει 
μέσο.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
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