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Αθήνα  07.02.2014 
 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ 

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ HORECA 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να εγκαινιάσω την 9η 

Διεθνή Έκθεση HORECA. 

Μια έκθεση, που αποτελεί πλέον θεσμό στο χώρο της εστίασης και του 

ξενοδοχειακού  εξοπλισμού. 

Η δυναμική παρουσία της, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία και τα μεγέθη, 

που δείχνουν μια διαρκώς βελτιούμενη εικόνα, τόσο σε επίπεδο 

συμμετοχής εκθετών, όσο και επισκεπτών. 

 

Για τον ελληνικό τουρισμό, η έκθεση HORECA έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Συμβάλει στην ενημέρωση των επιχειρηματιών, για τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών, σε μια εποχή που κύριο ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό, 

είναι η βελτίωση της ποιότητας και η παροχή περισσότερων και καλύτερων 

υπηρεσιών. 
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Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των ξενοδοχειακών υποδομών, 

είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο. 

Είναι η αναγκαία προϋπόθεση, για τη μετάβαση στη νέα εποχή του 

τουρισμού, που χαρακτηρίζεται από τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. 

Σε αυτές τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, καλούμαστε να 

ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο. 

Η συνεχής προσαρμογή στις σύγχρονες εξελίξεις, βελτιώνει το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών και κάνει αποδοτικότερη τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων στο χώρο της εστίασης και του τουρισμού. 

Για την ελληνική οικονομία, ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα 

ανάπτυξης και υπηρεσίες που στηρίζουν και προωθούν τον τομέα, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές. 

 

Τέτοιες υπηρεσίες, με εξειδικευμένο χαρακτήρα, προσφέρει και η διεθνής 

έκθεση Horeca. 

Στη φετινή μάλιστα έκθεση, ο ελληνικός τουρισμός δίνει  αισθητά το 

δυναμικό παρών του. 

Με τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων που αφορούν στην 

Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού, που στόχο έχουν 

να αναδείξουν την ελληνική γαστρονομία ως μια αξέχαστη ταξιδιωτική 

εμπειρία. 

Επίσης, το επιτυχημένο πρόγραμμα «Ελληνικό πρωινό» επιστρέφει  

δυναμικά στην έκθεση Horeca, δίνοντας προοπτικές επέκτασης.  

Όπως πληροφορούμαι, με ιδιαίτερη χαρά, φέτος θα παρουσιαστούν και 

άλλες αντίστοιχες προσπάθειες που βασίζονται στις τοπικές κουζίνες. 
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Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τοπικά «πρωινά», μέσα από 

προγράμματα που διαμορφώθηκαν μέσα από τις διαδικασίες υπογραφής 

Τοπικών Συμφώνων Ελληνικού Πρωινού, που υπεγράφησαν με τις 

αντίστοιχες Περιφέρειες. 

Στο πλαίσιο αυτό, σειρά έχουν πάρει η Κρήτη, η Μακεδονία, η Θράκη και η 

Κέρκυρα, που θα παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή ελληνικού τοπικού 

πρωινού, αξιοποιώντας τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. 

Μέσα από την ενέργεια αυτή, αποδεικνύεται έμπρακτα η σύνδεση του 

τουρισμού, με άλλες δραστηριότητες και άλλους τομείς της οικονομίας. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η διοργάνωση της φετινής έκθεσης βρίσκει τον ελληνικό τουρισμό σε μια 

φάση δυναμικής ανάπτυξης. 

Αφήνοντας πίσω μας προβλήματα , όχι μόνο αναστρέψαμε την κακή 

εικόνα, αλλά βάλαμε τις βάσεις για μια δυναμική ανάπτυξη τα επόμενα 

χρόνια. 

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. 

Μας κάνουν να νοιώθουμε ασφάλεια για τις επιλογές μας.  

Ταυτόχρονα όμως μας γεμίζουν με υποχρεώσεις για να ανταποκριθούμε 

στις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Στην επιτακτική ανάγκη, ο ελληνικός τουρισμός, να πετύχει ακόμα 

καλύτερα αποτελέσματα. 

Μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης, ο τουρισμός λειτούργησε και συνεχίζει να 

λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της 

απασχόλησης. 

Βοηθά τα μέγιστα την Ελλάδα στην προσπάθεια της ανάκαμψης. 
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Αυξάνει το Ακαθάριστο εθνικό Προϊόν. 

Μειώνει τους ρυθμούς ύφεσης. 

Δημιουργεί θέσεις εργασίας. 

Κρατάει τους νέους ανθρώπους στις περιφέρειες τους. 

Βοηθάει στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. 

Αναθερμαίνει και άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως για 

παράδειγμα ο πρωτογενής τομέας. 

Δίνει ελπίδα και αισιοδοξία στον κόσμο. 

Αλλάζει την εικόνα της χώρας  στο εξωτερικό. 

Τίποτα όμως δεν γίνεται τυχαία. 

Η φετινή θετική χρονιά για τον τουρισμό, ήρθε σαν αποτέλεσμα 

συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. 

Ήρθε σαν αποτέλεσμα συγκροτημένης δουλειάς και εφαρμογής ενός 

στρατηγικού σχεδιασμού. 

Ενός σχεδιασμού που ξεκίναγε από μια συγκεκριμένη παραδοχή. 

Ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την 

έξοδο της χώρας από την κρίση.  

Από τη πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, 

χαράξαμε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης, με ξεκάθαρο 

προσανατολισμό και πολλαπλούς στόχους.  

Λέγαμε - και λέμε ακόμα σε όλους τους τόνους - ότι ο τουρισμός θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί ολιστικά. 
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Με τη σοβαρότητα που αναλογεί σε έναν οικονομικό κλάδο που και 

ανθεκτικότητα είχε δείξει στην κρίση και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης 

διαθέτει. 

Στόχος μας για το 2014 είναι να συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση αυτή την 

επιτυχημένη πορεία.  

Να αυξήσουμε περαιτέρω την τουριστική κίνηση και παράλληλα να 

τονώσουμε τα έσοδα της χώρας. 

Να συνεχίσουμε τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού μας προϊόντος, 

αναπτύσσοντας θεματικές ενότητες που θα εμπλουτίσουν το επίπεδο των 

προσφερομένων υπηρεσιών και θα συμβάλλουν στην επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου. 

Τώρα, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση των προσπαθειών, ώστε να 

θέσουμε τις βάσεις μιας βιώσιμης και μακροχρόνιας ανάπτυξης. 

Να γίνει ο ελληνικός τουρισμός ένας ώριμος, σύγχρονος, κερδοφόρος 

κλάδος της ελληνικής οικονομίας.  

Ανθεκτικός στις συγκυρίες, δυνατός στις κρίσεις, διαρκώς εξελισσόμενος. 

Μαζί, αθροίζοντας δυνάμεις και σε συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς θα καταφέρουμε να πετύχουμε σε συντομότερο 

χρόνο, καλύτερα αποτελέσματα για όλους. 

Για τον ελληνικό τουρισμό, την εγχώρια βιομηχανία, την εθνική οικονομία. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η έκθεση HORECA, που σήμερα εγκαινιάζουμε, αποτελεί ένα απτό 

παράδειγμα. 

Μιας επιτυχημένης προσπάθειας, που δεν γίνεται τυχαία. 
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Που δείχνει, ότι όταν υπάρχει σχέδιο, προγραμματισμός και 

αποφασιστικότητα, τα αποτελέσματα είναι πάντα θετικά και ελπιδοφόρα για 

το μέλλον. 

Η διοργάνωση της έκθεσης και το περιεχόμενο της συνάδει απόλυτα με τις 

κατευθύνσεις και τους στόχους μας. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας στις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες. 

Τα εκθέματα, παρουσιάζουν τις εξελίξεις και προσφέρουν την απαραίτητη 

ενημέρωση, ώστε να αξιοποιηθούν αναλόγως. 

Εύχομαι από καρδιάς, στους διοργανωτές και συμμετέχοντες στην έκθεση, 

τα καλύτερα αποτελέσματα για το μέλλον. 

Να συνεχίσουν με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα τις προσπάθειες 

τους. 

Από την πλευρά της πολιτείας, θέλω να δώσω τη διαβεβαίωση, ότι 

στηρίζουμε το έργο σας και είμαστε στο πλευρό σας, δίνοντας στήριξη στις 

προσπάθειες που κάνετε. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 

 


