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Ερμούπολη, 8 Μαρτίου  2013 
Αριθ. Πρωτ. 3484 

ΠΡΟΣ:  
κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού 
Τηλ. 2103736392 
Fax. 2103229537 
e-mail: grplk@culture.gr 
 
Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών 
 
Θέμα: «Κατάργηση Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού» 
  
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,   

 
Αναφερόμενοι στο πρόγραμμα των μεταρρυθμιστικών δράσεων στη λειτουργία του Υπουργείου 
Τουρισμού – ΕΟΤ και συγκεκριμένα στο προτεινόμενο οργανόγραμμα των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου μας.  
 
Είναι αυτονόητο, ότι σαν φορέας που εκπροσωπεί τις 17.000 επιχειρήσεις του νομού μας, 
είμαστε υπέρμαχοι κάθε προσπάθειας που αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση – βελτίωση των 
υπηρεσιών από τις οποίες εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις μας και στον εξορθολογισμό του 
λειτουργικού κόστους του δημόσιου τομέα γενικότερα.  
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατάργηση της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Νομού Κυκλάδων, έχοντας την βεβαιότητα ότι αυτή η 
επιλογή δεν οδηγεί σε καμία λειτουργική βελτίωση ή εξοικονόμηση κόστους ενώ επί της ουσίας 
αγνοεί την ίδια την ύπαρξη και τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού νησιωτών επιχειρηματιών οι 
όποιοι απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. 
 
Αν σκοπός της κατάργησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού είναι ο περιορισμός του 
λειτουργικού κόστους, υπάρχουν άλλοι τρόποι να επιτευχθεί αυτό, ενώ όσον αφορά το κόστος 
μισθοδοσίας, εξακολουθεί να υφίσταται, άρα δεν τίθεται θέμα περί αυτού.  
 
Η πρότασή μας, εξαιρετικά απλή και κατά την άποψή μας βιώσιμη, είναι η υπαγωγή των ΠΥΤ 
στην οργανωτική δομή των Περιφερειών, όπως ισχύει και με τις λοιπές διευθύνσεις (Βιομηχανίας, 
Εμπορίου, Μεταφορών, Υγείας κλπ), με αντίστοιχη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων. 
Προτείνουμε, οι ∆ιευθύνσεις Τουρισμού που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν στο οργανωτικό 
σχήμα των Περιφερειών, να αναλάβουν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν μέχρι σήμερα 
οι ΠΥΤ, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιήσεων – ποιοτικών ελέγχων, με μεταφορά του 
υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και των σχετικών πιστώσεων που αφορούν τη μισθοδοσία, 
εξοικονομώντας έτσι σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους ενώ το κεντρικό κράτος θα 
αναλάβει τον καθαρά εποπτικό του ρόλο όπως άλλωστε αυτός ισχύει. 
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία χρειαστεί. 
 
Με εκτίμηση, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

 
 
Πίνακας αποδεκτών 
 

 κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
 κ. Γιώργος Πουσσαίος, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 
 κ. Χρήστος Πάλλης, Πρόεδρος ΕΟΤ 
 κ. Πάνος Λειβαδάς, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ 
 


