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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ Ε.Ε.Π. 

 

          Την συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  

Πειραιά της 10/07/2019 τίμησε με την παρουσία 

του ο Υπουργός Τουρισμού κος Χάρης Θεοχάρης.  

          Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος 

Ιωάννης Βουτσινάς, αφού καλωσόρισε τον 

Υπουργό και του ευχήθηκε καλή θητεία στα νέα 

του καθήκοντα, έθεσε τα θεμέλια για μια 

συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Υπουργείο 

Τουρισμού. 

           Ο Υπουργός είχε μια μακρά συνομιλία  με τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, όπου  

του τέθηκαν οι προβληματισμοί, οι παθογένειες και οι δυσκολίες του Επαγγελματικού κόσμου 

στην ενασχόληση του με τον τουρισμό, ιδίως στις περιοχές της γεωγραφικής αρμοδιότητας του 

Επιμελητηρίου, που καλύπτει τον Πειραιά και τους γύρω Δήμους, τα νησιά του Αργοσαρωνικού 

και τα Κύθηρα, αλλά και περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής. 

          Τα θέματα συζήτησης αφορούσαν την απλούστευση των διαδικασιών, την αναβάθμιση 

της παροχής ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών και την κατάρτιση - εκπαίδευση των 

απασχολούμενων στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων. 

                    Διαβεβαίωσε το σώμα του Δ.Σ. του Ε.Ε.Π. ότι  οι επαγγελματίες που έχουν άμεση 

σχέση με τον κλάδο, καθώς και αυτοί  που επηρεάζονται από αυτόν, θα μπορούν στο μέλλον  να 

έχουν μέσω του Επιμελητηρίου  μια συνεχή και αδιάλειπτη επικοινωνία για την βελτίωση της 

εικόνας στην προσφορά του τουριστικού προϊόντος, που αποτελεί την βαριά βιομηχανία της 

ευρύτερης περιοχής μας και της χώρας μας, δίνοντας τη βεβαιότητα με την συνολική παρουσία 

του ότι ως άνθρωπος της «αγοράς», θα προσθέσει και δεν θα αφαιρέσει στην τουριστική 

επιχειρηματικότητα και κατά συνέπεια και στην αύξηση του εθνικού Α.Ε.Π.   

 

           Πειραιάς 15/07/2019                                          . 
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