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ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  

 4η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) 

22.5.2017 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. 

Ο τομέας του τουρισμού  έχει πρωταγωνιστικό ρόλο  στην εθνική προσπάθεια για την 

ανάπτυξη, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση έργων και μεγάλων 

επενδύσεων  στη χώρα για τα επόμενα χρόνια.  Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που στο πλαίσιο 

της Διάσκεψης αυτής, έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για το στρατηγικό μας 

σχεδιασμό, τις προτεραιότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέας, και τις οποίες 

αξιοποιούμε με συγκεκριμένο σχέδιο.  

Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Η  ελληνική κυβέρνηση εργάστηκε εντατικά  την τελευταία διετία  

για να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την  επανεκκίνηση της οικονομίας και την 

δημιουργία ενός σταθερού ελκυστικού περιβάλλοντος, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των 

διεθνών αγορών  για νέα έργα και επενδύσεις. 

Προωθούμε στρατηγικές συνεργασίες με παραδοσιακά ισχυρές  αγορές, και με τις 

αναδυόμενες οικονομίες. Αναδεικνύουμε την Ελλάδα  ως πόλο σταθερότητας, ισορροπίας 

και ασφάλειας στην περιοχή. Υποστηρίζουμε αναπτυξιακά έργα, με έμφαση στην ενέργεια, 

τις νέες τεχνολογίες, την πρωτογενή παραγωγή, τις μεταφορές και στον τουρισμό. 

Ισχυροποιούμε την διεθνή εικόνα της χώρας και ενισχύουμε την εξωστρέφειά της. Και σε 

αυτό το νέο περιβάλλον ο τουρισμός  αναδεικνύεται σε εθνική ευκαιρία για την 

περαιτέρω ανάπτυξη. 

Ο τουρισμός είναι κυβερνητική προτεραιότητα και η ισχυρή πολιτική μας βούληση για 

την ανάπτυξή του έχει ήδη φέρει απτά αποτελέσματα. 

Το 2015 σχεδιάσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή την  νέα εθνική τουριστική πολιτική μας με 

συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιούμε σε πέντε στρατηγικούς άξονες για την 

επιμήκυνση της περιόδου, το άνοιγμα νέων αγορών, την ανάδειξη  νέων ελληνικών 

προορισμών, την  ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και την προσέλκυση νέων 

επενδύσεων με επίκεντρο την ποιότητα. 

Οι κινήσεις μας σε επίπεδο πολιτικό, επιχειρησιακό και επικοινωνιακό,  απέδωσαν. 

Πετύχαμε τις υψηλότερες ιστορικά τουριστικές επιδόσεις  την τελευταία διετία.  Σε 

συνέχεια του ρεκόρ των 26,1 εκατομμυρίων το 2015, το 2016 οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν 

τα 28 εκατομμύρια. Το 2017 έχει ξεκινήσει θεαματικά με αύξηση των προκρατήσεων έως 

και 70% από όλες τις αγορές  και όπως επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι επαγγελματίες του 

κλάδου, αναμένονται πρωτόγνωρα επίπεδα αφίξεων, διανυκτερεύσεων, πληροτήτων και 

εσόδων.  
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Εφαρμόζοντας το σχεδιασμό μας, κάναμε πράξη την επιμήκυνση της θερινής τουριστικής 

περιόδου από το Μάρτιο έως το Νοέμβριο, που αποτελούσε κυρίαρχο ζητούμενο ετών. 

Μέσα από τις διαπραγματεύσεις μας και τις συμφωνίες με τους μεγαλύτερους tour 

operators και τις αεροπορικές εταιρείες εξασφαλίσαμε την αύξηση του τουριστικού 

μεριδίου, την επέκταση των τουριστικών πακέτων και των  προγραμμάτων τους στην 

Ελλάδα  για μεγαλύτερο διάστημα του έτους, και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας. Και 

μάλιστα τα οφέλη της είναι η αύξηση της απασχόλησης . Τα στοιχεία του συστήματος 

Εργάνη, του Υπ. Εργασίας έδειξαν   ρεκόρ προσλήψεων συνολικά στην εργασία– τη 

μεγαλύτερη από το 2001- στο 4μηνο (125.000) & τον Απρίλιο (92.000) που  οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση του τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στα 

καταλύματα υπήρξαν περισσότερες από 45.000 επιπλέον προσλήψεις, στις υπηρεσίες 

εστίασης περισσότερες από 19.000 επιπλέον προσλήψεις και στα  ταξιδιωτικά γραφεία 

περισσότερες από 2.300 επιπλέον προσλήψεις. 

Το 2017 έχουμε 150 νέες αεροπορικές συνδέσεις και 6000 επιπλέον πτήσεις  προς 

δημοφιλείς αλλά και νέους προορισμούς που προωθούμε.  

Μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε η καθιέρωση της νέας απευθείας πτήσης της Emirates, που 

συνδέει καθημερινά πλέον  και όλο το χρόνο την Αθήνα  με τη Νέα Υόρκη, και με το 

Ντουμπάι, την οποία διαπραγματευτήκαμε επίμονα ως Υπουργείο και εξασφαλίσαμε. Σε 

αυτήν την κατεύθυνση, ξεκινά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η απευθείας πτήση με την 

Κίνα, που ήταν αποτέλεσμα του συντονισμού του κυβερνητικού έργου.  

Ανοίξαμε νέες αγορές, όπως η Μέση Ανατολή, η Κίνα και η Ν. Κορέα  και ενισχύσαμε 

αγορές όπως η Ρωσία, η Αμερική και ο Καναδάς για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλών 

εισοδημάτων και πολλαπλάσιων ταξιδιωτικών δαπανών, που ταξιδεύουν όλο το χρόνο.  Το  

2016 είχαμε αύξηση 10% στον τουρισμό πολυτελείας και άνοδο των αφίξεων από όλες 

αυτές τις αγορές. Το 2017 καταγράφεται ακόμη πιο ξεκάθαρα η  μεγάλη αύξηση και η 

ζήτηση που δημιουργήσαμε με τις στοχευμένες ενέργειές μας τα δύο τελευταία χρόνια.  Και 

πλέον ανοίγουμε τις τουριστικές αγορές της Ινδίας και της Βραζιλίας, όπου  για πρώτη 

φορά συμμετείχαμε φέτος στις  μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.   

Η ανάπτυξη του τουρισμού μας και μάλιστα με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους του 

παγκόσμιου μέσου όρου αποτυπώθηκε και στις επενδύσεις. 

Το 2016 είχαμε  έκρηξη  επενδυτικών προτάσεων  στην Ελλάδα και εκδηλώθηκε 

σημαντικό ενδιαφέρον  από εγχώριους και διεθνείς ομίλους και επιχειρήσεις.  

Στην  αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας, ΕΥΠΑΤΕ που λειτουργεί ως one-stop-shop και 

διευκολύνει τους επενδυτές σε όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης,  υποβλήθηκαν 

142 φάκελοι  έργων για νέα και υφιστάμενα  ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και 

δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, για ειδικές τουριστικές υποδομές και τέσσερις νέες 

μεγάλες επενδύσεις  Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων. Αυτά βρίσκονται σε διάφορα 

στάδια αδειοδότησης.   

Έως και το Μάρτιο του 2017 υποβλήθηκαν προς ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 251 

προτάσεις για ξενοδοχειακές επενδύσεις που αντιπροσωπεύουν το 50% της συνολικής 

αξίας των υποβληθεισών προτάσεων. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι  πολλές από αυτές τις προτάσεις  προέρχονται από την εγχώρια 
αγορά, από ελληνικές αμιγώς επιχειρήσεις.  
Ταυτόχρονα, επιχειρηματικοί κολοσσοί από τις ΗΠΑ και την Κίνα αλλά και Όμιλοι από τη 
Μέση Ανατολή και επενδυτές από τη Ρωσία, τους οποίους προσκαλέσαμε σε συνομιλίες,  
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έχουν στρέψει το  βλέμμα τους στον ελληνικό τουρισμό. Διερευνούν ήδη συγκεκριμένες 
ευκαιρίες και έρχονται με προτάσεις για μεγάλα έργα στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα.  
   
Με την εικόνα αυτή  συγκλίνουν οι  εκτιμήσεις και προβλέψεις διεθνών φορέων.    
Το  Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων WTTC στην  ετήσια έκθεσή του για την 
Ελλάδα  εκτιμά  5% ετήσια αύξηση των επενδύσεων στον τουρισμό για την επόμενη 
δεκαετία. Επίσης, με βάση την τελευταία έκθεση  του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η 
Ελλάδα ανέβηκε επτά ολόκληρες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας 
στον τομέα του τουρισμού.  
Αυτή η πρωτοφανής  προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, δεν ήταν τυχαία, αλλά 
αποτέλεσμα της  δυναμικής ανάπτυξης του τουρισμού σε  εφαρμογή των αναπτυξιακών 
στόχων που θέσαμε.  
 
Όραμά μας και στόχος μας είναι  να καταστήσουμε την Ελλάδα παγκόσμιο ελκυστικό 
προορισμό για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αξιοποιούμε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, δημιουργούμε το απαραίτητο ελκυστικό πλαίσιο για 
επενδύσεις, και αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες που θα κινητοποιήσουν νέα τουριστική 
δραστηριότητα, νέες θέσεις εργασίας και σταθερές πηγές εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες 
σε όλη την Ελλάδα, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
Ο θεματικός τουρισμός  στο παρελθόν ήταν κεφάλαιο αναξιοποίητο. Παρά τις τεράστιες 
δυνατότητες του, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα οργανωμένο σχέδιο για την ανάπτυξή του.  
 
Εμείς εφαρμόσαμε άμεσα τη στρατηγική μας για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού ανά τομέα αλλά και συνολικά. Προωθούμε μορφές όπως ο πολιτιστικός, ο 
θρησκευτικός-προσκυνηματικός,  η κρουαζιέρα και το γιώτινγκ,  ο καταδυτικός, ο ιαματικός 
και τουρισμός υγείας- ευεξίας, ο ιατρικός, ο αθλητικός- προπονητικός, ο συνεδριακός, το 
city-break, οι διακοπές πολυτελείας, ο τουρισμός υπαίθρου και ο αγροτουρισμός,  και η 
μοναδική ελληνική γαστρονομία. 
Καθιερώσαμε στενή συνεργασία και  είχαμε  συνεχείς διαβουλεύσεις με τις Περιφέρειες, 

την τοπική αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και τον ιδιωτικό τομέα για  καταγραφή των 

προτεραιοτήτων και των ευκαιριών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πλέον, 

ολοκληρώνουμε τη στρατηγική μας, μέσα από τη  διαμόρφωση των σχεδίων δράσης σε 

κάθε μία από αυτές τις μορφές τουρισμού και την προώθησή τους ανά αγορά-στόχο.  

Αποτέλεσε πολιτική απόφαση οι άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος.  

 Καταργήσαμε   το αναχρονιστικό καθεστώς που ίσχυε από το 1986 των Περιοχών 
Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης, που μπλόκαρε νέες επενδύσεις.   

 Ρυθμίσαμε καίρια ζητήματα αδειοδότησης και λειτουργίας  των χιονοδρομικών 
κέντρων και των ιαματικών εγκαταστάσεων, καθώς και  των οργανωμένων 
τουριστικών κατασκηνώσεων, των ορειβατικών καταφυγίων, των 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.   

 Λύσαμε επείγοντα θέματα στην κατάταξη και λειτουργία των τουριστικών 
καταλυμάτων, και στην αδειοδότηση των τουριστικών γραφείων.  

 Προσδιορίσαμε με το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τις λειτουργικές μορφές και 
κατηγορίες των καταλυμάτων που εντάσσονται σε προγράμματα EΣΠΑ.  

 Κωδικοποιούμε της τουριστική νομοθεσία για να εξαλείψουμε την πολυνομία και την 
απαρχαιωμένη νομοθεσία από το 1914 ώστε να υπάρξει ένα πλήρες και για πρώτη 
φορά συνολικό πλαίσιο ξεκάθαρων δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού με 
βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις.  
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 Ολοκληρώνουμε και το νομοσχέδιο που θα καλύψει τα κενά στο σύνολο της 
τουριστικής  νομοθεσίας και θα βελτιώσει το πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών 
επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα. 

 Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την εκπόνηση του  ειδικού χωροταξικού για τον 
τουρισμό, που στο παρελθόν  είχε καταπέσει από το  Συμβούλιο της Επικρατείας, και 
σύντομα θα ανακοινωθεί από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστούν οι θεσμικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη   
υλοποίηση των τουριστικών επενδύσεων.  

 Αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 με στόχο 
να ενισχύσουμε την μικρομεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα,   και να 
κινητοποιήσουμε νέα  τουριστικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Προκηρύξαμε μέσω του 
ΕΠΑΝΕΚ το πρόγραμμα ενίσχυσης  των υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων για έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισής. Σχεδιάζουμε να βγάλουμε 
άμεσα και το  πρόγραμμα και για την ενίσχυση  της ίδρυσης νέων  μικρομεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων.  

 Μέσω του ΕΣΠΑ, ενεργοποιήσαμε πόρους  300 εκατ. ευρώ για έργα ανάδειξης και 
αξιοποίηση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, και ανάπτυξης νέων έργων σε 
οικοτουριστικά πάρκα, τουριστικά καταφύγει, ιαματικές και χιονοδρομικές 
εγκαταστάσεις.   

 Και για πρώτη φορά το Υπουργείο συμμετείχε  ως εταίρος σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα διακρατικής συνεργασίας   Interreg για έργα  καταδυτικών πάρκων, 
ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο ιατρικός και ιαματικός,  για δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, και για τον προσβάσιμο τουρισμό.  

O ΕΟΤ ως φορέας υλοποίησης της στρατηγικής μας για την διεθνή προώθηση και προβολή 
της Ελλάδας εφαρμόζει αποτελεσματικά ένα  δυναμικό πρόγραμμα επικοινωνίας  που 
περιλαμβάνει μεικτή διαφήμιση σε όλα τα μέσα με παρουσία και προβολή στις 
μεγαλύτερες παγκόσμιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και σε διεθνή δορυφορικά τηλεοπτικά 
δίκτυα, παρουσία στο διαδίκτυο και στα social media, με συνδιαφήμιση με διεθνείς Tour 
Operators, με  συμμετοχή στον μεγαλύτερο αριθμό Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων στις 
παραδοσιακές και νέες αγορές που ανοίξαμε, και  με τον μεγαλύτερο ποτέ αριθμό ταξιδίων 
εξοικείωσης, - 251  το 2016 ενώ στο παρελθόν δεν ξεπερνούσαν τα 40 ετησίως.  

Κυρίες και Κύριοι,  

Ο τουρισμός διανύει την πιο ισχυρή μέχρι σήμερα περίοδο ανάπτυξης του και οι 
προοπτικές που ανοίγονται είναι πολύ ευοίωνες. Από την πλευρά μας δημιουργούμε το 
πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέψει να αξιοποιήσουμε με όρους βιωσιμότητας όλα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να αναδείξουμε τις νέες  ευκαιρίες από την 
τουριστική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας έτσι ένα νέο κύμα επενδύσεων σε δημοφιλείς και 
σε ανερχόμενους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα.  

Στόχος μας τα οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη να διαχυθούν σε όλες τις τοπικές 
κοινωνίες.  

 Και στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους εσάς, όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου σε 
στενή και διαρκή  συνεργασία, ώστε μέσα από τον τουρισμό και την ανάπτυξη του τομέα, 
να πετύχουμε τους στόχους της ανάπτυξης και της ευημερίας για τη χώρα.  

Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση.  

Σας ευχαριστώ.  


