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Εισήγηση του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρού στη συνάντηση µε 

τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Ε. Στυλιανίδη και την Υπουργό Τουρισµού κυρία Όλγα 

Κεφαλογιάννη. 

 

 
«Είναι γνωστό σε όλους πως ο τουρισµός αποτελεί την βαριά βιοµηχανία της χώρας µας. Μία 

βιοµηχανία η οποία εξασφαλίζει µεγάλο µέρος του εθνικού µας ΑΕΠ, πολλές θέσεις εργασίας αλλά 

και µία βιοµηχανία που επηρεάζει το πιο µεγάλο brand που διαθέτουµε. Την Ελλάδα.  

Ως εκ τούτου είναι σηµαντικό να χειριστούµε την υπόθεση «Ελλάδα» και «τουρισµός» µε τον 

ύψιστο επαγγελµατισµό που µπορούµε να επιδείξουµε. 

Το υπουργείο Τουρισµού έχει ξεκινήσει µία µεγάλη προσπάθεια χάραξης µίας µακρόχρονης 

στρατηγικής, έτσι ώστε να πάψουν οι συνεχείς αλλαγές επικοινωνίας και σλόγκαν και να προσφέρει 

µία ξεκάθαρη κατευθυντήρια γραµµή την οποία καλούνται όλοι οι φορείς που ασχολούνται µε τον 

τουρισµό να ακολουθήσουν και να υποστηρίξουν. 

Αυτή είναι µία πολύ καλή αρχή, η οποία όµως για να ευοδώσει τα µέγιστα θα πρέπει να συνοδευτεί 

από έναν οργανωµένο συντονισµό των δράσεων, όλων των φορέων που αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες διαφήµισης του τουριστικού µας προϊόντος.  

Βρισκόµαστε σε µία περίοδο που πολλές Περιφέρειες αλλά και ∆ήµοι της χώρας έχουν εξασφαλίσει 

κονδύλια επικοινωνίας που το µεγαλύτερο µέρος τους κατευθύνεται στο εξωτερικό, µερικές φορές 

και στις ίδιες χώρες στόχους και µε τις ίδιες ενέργειες.  

Μέχρι στιγµής ο συντονισµός που προβλέπεται, είναι να λαµβάνεται από το Υπουργείο η σύµφωνη 

γνώµη, πριν την επικοινωνία οποιουδήποτε προγράµµατος του ∆ήµου ή της Περιφέρειας. Αυτή η 

πρόβλεψη ίσως είναι επαρκής για να είµαστε σίγουροι πως τα λογότυπα και τα σλόγκαν είναι τα 

σωστά, αλλά δεν είναι επαρκής για να αποφεύγονται οι διπλοκαλύψεις ενεργειών και η σπατάλη 

των κονδυλίων σε ενέργειες που γνωρίζουµε πως δεν είναι αποδοτικές.  

 

Συγκεκριµένα λοιπόν προτείνουµε: 

 

1. Να υπάρχει µία ετήσια διαβούλευση/συντονισµός του Υπουργείου και των 

Περιφερειών/∆ήµων ώστε να γίνεται ένα συνολικό πλάνο για την παρουσία στις εκθέσεις 

εξωτερικού ώστε να µην υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία πολλών φορέων στην ίδια έκθεση. 

 

2. Να υπάρχει συντονισµός µε το Υπουργείο αναφορικά µε τα έργα τουριστικής 

προβολής που προκηρύσσονται, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανοµή των δράσεων και 
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τον κονδυλίων, ώστε να αξιοποιείται η εµπειρία που υπάρχει (π.χ. έµφαση στο 

διαδίκτυο). 

 

3. Να υπάρχει ένας συντονισµός όσον αφορά τις χώρες στόχους στις οποίες 

απευθύνεται ο κάθε φορέας και να γίνεται ένας σωστός χρονοπρογραµµατισµός των 

µέσων όταν απευθύνονται πολλαπλοί φορείς στις ίδιες χώρες. 

4. Συντονισµός των fam trips. Πολλές Περιφέρειες προκηρύσσουν κονδύλια για την 

πρόσκληση δηµοσιογράφων, tour operators κλπ. Όταν απευθύνονται στις ίδιες χώρες, 

στα ίδια άτοµα και την ίδια εποχή, εκτός από αναποτελεσµατική αξιοποίηση των 

κονδυλίων δηµιουργείται και µία αρνητική εικόνα για την χώρα. 

5. Εµφαση στο ίντερνετ. Θα πρέπει να υπάρχει µία εθνική 

     στρατηγική για την έµφαση επικοινωνίας στο διαδίκτυο και 

             παρότρυνση για περισσότερη δαπάνη στο Google και λιγότερο 

            σε banners. Επίσης θα µπορούσε να χαραχτεί και ένα 

     κοινόδιαδραστικόλογισµικό το οποίο να χρησιµοποιείται από 

     όλους τους φορείς ώστε να µην σχεδιάζει ο κάθε φορέας το δικό 

     του site η portal. Επίσης όλα τα sites θα πρέπει να 

     αλληλεπιδρούν (π.χ. από την Περιφέρεια Αττικής να µπορείς να 

     δείς τα site και των υπολοίπων Περιφερειών της Ελλάδος).  

6. Επίτευξη κεντρικών συµφωνιών µε φορείς (όπως 

              booking.com, expedia.com, trip advisor κλπ) ώστε να  

              πετυχαίνουµε οικονοµίες κλίµακος και να µην κάνουµε πολλές 

              «µικρές» συµφωνίες. 

       7.    Χάρτες. Υπάρχει πολλαπλή επικάλυψη στις δαπάνες (π.χ. ΕΟΤ,   

           ∆ήµος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής κλπ). Καλό θα ήταν να  

           γίνει µία κεντρική συµφωνία για την αγορά δικαιωµάτων χαρτών 

 για όλη την Ελλάδα, ώστε και πάλι να επιτευχθούν οικονοµίες  

 κλίµακος. 

         Επίσης να καθορίσουµε τι είδους χάρτη παράγει ο κάθε φορέας. 

Π.χ. ο ∆ήµος Αθηναίων παράγει χάρτη για το κέντρο της πόλης και      η Περιφέρεια 

παράγει χάρτη την Περιφέρεια µε έµφαση στα αξιοθέατα έξω από το κέντρο των Αθηνών 

και τα νησιά του  

          του Αργοσαρωνικού. 
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     8. Έρευνες επισκεπτών.  Μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να δώσουν  

         στοιχεία όχι µόνο για την εκάστοτε περιφέρεια αλλά πιθανώς και για  

         θέµατα που αφορούν τον ΕΟΤ και το Υπουργείο». 

 
 
 
 


