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Συνεργασία low cost carriers στην Ελλάδα µε περιφέρειες και φορείς του
τουρισµού
∆υναµική ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους (Low cost carriers) στην
Ελλάδα προδιαγράφεται µέσα από τη συνεργασία τους µε περιφέρειες της χώρας και φορείς
του τουρισµού, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας του υφυπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού κ. Γ. Νικητιάδη. Αυτό αποτυπώθηκε στη χθεσινή συνάντηση που είχαν
εκπρόσωποι των εταιρειών µε τον υφυπουργό, γενικούς γραµµατείες και εκπροσώπους
Περιφερειών, καθώς και εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας.
Το έντονο ενδιαφέρον τους για την δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα εξέφρασαν
εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε χθες σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας κατά την οποία χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του
υφυπουργού.
Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του
κ. Νικητιάδη εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον. Ανάλογο ενδιαφέρον εκφράστηκε και από
την πλευρά των περιφερειών και των εκπροσώπων των ξενοδόχων για να αναπτυχθούν
προγράµµατα συνεργασίας µε τις εταιρείες τα οποία θα ενισχύσουν την κίνηση προς τη
χώρα µας, θα επιµηκύνουν την τουριστική περίοδο και θα τονώσουν σηµαντικά τον
τουρισµό.
Ο υφυπουργός κάλεσε τους παρευρισκόµενους σε συνεργασία διαβεβαιώνοντας ότι η
κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή και θα παράσχει κάθε δυνατή
διευκόλυνση σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Ενδεικτική του ενδιαφέροντος που υπάρχει από την πλευρά των αεροπορικών
εταιρειών χαµηλού κόστους για δυναµική δραστηριοποίησή τους στη χώρα µας ήταν η
τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ryanair κ. Ken OΆToole για τη δυνατότητα να
αυξηθούν οι επιβάτες πτήσεων προς τη χώρα µας κατά 1,5 εκατ. άτοµα το χρόνο βάσει
στοιχείων σχετικά µε την ζήτηση που υπάρχει. Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο εκπρόσωπος
της Easy Jet, κ. Σ. Βακιρτζής, τόνισε τη σηµασία που θα έχει στην ανάπτυξη της
συνεργασίας η θέσπιση κινήτρων από την Πολιτεία, τα οποία θα ενισχύσουν την πρόθεση
των εταιρειών να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω στην ελληνική αγορά.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων και Α` αντιπρόεδρος του
Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Ανδρέας Ανδρεάδης χαιρέτισε
την πρωτοβουλία του κ. Νικητιάδη και τόνισε ότι υπάρχει πλήρης συνειδητοποίηση των
ευκαιριών της επόµενης ηµέρας για τον τουρισµό της Ελλάδας ενώ επισήµανε ότι η
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας µε τις αεροπορικές εταιρείες θα προσδώσει σηµαντικά οφέλη
στον ελληνικό τουρισµό και προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συνεργασία όλων των πλευρών να
αποδώσει αποτελέσµατα. Στη συνάντηση συµµετείχαν ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού
Επιµελητηρίου, κ. Γ. Τσακίρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής κ. Γρ.
Τάσιος, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Αεροπορικών Εταιρειών στην Ελλάδα κ. Ντ.
Φραντζεσκάκης, η περιφερειάρχης Ηπείρου κα ∆. Γεωργακοπούλου –
Μπάστα, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Β. Μπρακουµάτσος και εκπρόσωποι από τις
Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου,
Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Αττικής.
Tatiana Rokou (press@traveldailynews.com) -- Friday, October 22, 2010

