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Υπουργό Τουρισμού
κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Θεματικός τουρισμός –
ειδικές μορφές τουρισμού», επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας.
Πρόκειται για μια προσπάθεια οριοθέτησης του πλαισίου λειτουργίας άλλων μορφών
τουρισμού, εκτός αυτού της παραδοσιακής μορφής των «διακοπών», δηλαδή της ξεκούρασης
και της διασκέδασης, ούτως ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευθεί η χώρα μας το σύνολο των
δυνατοτήτων που διαθέτει, για την πολυθεματική τουριστική ανάπτυξή της.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνει βασική προτεραιότητα όλων μας, ότι η βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον,
λειτουργούσα ως παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.
Θετική κρίνεται η θέσπιση μορφών πιστοποίησης για τον τουρισμό αθλητικής αναψυχής –
περιπέτειας και τον συνεδριακό τουρισμό και θα προτείναμε τη διερεύνηση του θέματος
πιστοποίησης και για τις άλλες μορφές θεματικού τουρισμού, ίσως μέσω της απονομής ειδικού
σήματος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ανά μορφή.
Η ως άνω πρόταση στοχεύει, αφενός μεν στο να είναι ξεκάθαρο το τοπίο ότι συγκεκριμένες
επιχειρήσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις διοργάνωσης και εκτέλεσης
προγραμμάτων διαφόρων μορφών θεματικού τουρισμού, αφετέρου δε οι αντισυμβαλλόμενοι
τους, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και επισκέπτες - καταναλωτές των υπηρεσιών τους, να είναι
βέβαιοι για την αρτιότητα της οργάνωσης του τουριστικού γραφείου.
Τέλος όσον αφορά την δομική ανάπτυξη των θεμάτων στο κείμενο του σχεδίου νόμου,
θεωρούμε ότι στο κεφάλαιο δεύτερο με τίτλο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» θα μπορούσαν να παρατίθενται κατά άρθρο όλες οι επί μέρους μορφές του
θεματικού τουρισμού και στο κεφάλαιο τρίτο με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ», θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τις πιστοποιήσεις, τα
μητρώα και την υποστήριξη (αιγίδα) επιλεγμένων δράσεων, από το Υπουργείο Τουρισμού.
Παραμένοντες στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

