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Προς: M.M.E.  

 
 
Με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α’ Αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 ψηφιακό 

συμπόσιο με θέμα: «Οι Δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά Covid-19 εποχή» το οποίο συνδιοργανώσαν η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου – 

The International Chamber of Commerce.  

 

Η παρατεταμένη υγειονομική κρίση έφερε την Αυτοδιοίκηση «στην πρώτη γραμμή της μάχης» και ανέδειξε 

για ακόμη μία φορά τον δυναμικό ρόλο που κατέχουν οι τοπικές αρχές στην στήριξη των πολιτών και των 

τοπικών οικονομιών. Αυτός ακριβώς οφείλει να είναι ο ρόλος που θα κληθούν να διαδραματίσουν οι Δήμοι 

και μετά την επιστροφή στην κανονικότητα, για να σχεδιάσουν, προγραμματίσουν και υλοποιήσουν τις 

πρωτοβουλίες εκείνες που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.  

 

Κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του, ο κ. Κυρίζογλου αναφέρθηκε στον ρόλο του τουρισμού ως 

μοχλός ανάπτυξης της χώρας και τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην στήριξη του τουριστικού 

κλάδου. Ακολουθεί το κείμενο του χαιρετισμού του Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ.  

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΕ κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 

Κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι σαφές ότι το ταξίδι των διακοπών δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη.  Πολύ περισσότερο στην 
εποχή της πανδημίας που ο παγκόσμιος πληθυσμός, έγκλειστος επί ένα χρόνο στα σπίτια του ή έστω με 
περιορισμούς στις μετακινήσεις και στα ταξίδια νοιώθουν την ανάγκη των διακοπών και της χαλάρωσης στο 
μέγιστο βαθμό.  
 
Πιστεύω ότι μετά και την περυσινή εμπειρία της τουριστικής χρονιάς, κατά την οποία όντως υπήρξε 
αιφνιδιασμός από τα νέα δεδομένα, που ανέδειξε η πανδημία αλλά και σύγχυση ως προς το ποιο είναι το 
αποτελεσματικότερο μέτρο προστασίας, θα πορευτούμε εφέτος με μεγαλύτερη σιγουριά και με καλύτερα 
αποτελέσματα. 
 
Είναι  αντιληπτό ότι η πορεία των εμβολιασμών και η ανάδειξή της ως αποτελεσματικό μέσο αποτελεί το 
βασικό ζητούμενο για την κινητοποίηση των διεθνών ταξιδιωτών. Το ίδιο βέβαια και το πράσινο 
πιστοποιητικό υγείας που θα καλύψει τόσο τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες αλλά και όσους δεν έχουν 
προλάβει να κάνουν το εμβόλιο αλλά διαθέτουν αρνητικό τέστ. 
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Αυτό σημαίνει ότι όποιος προορισμός προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς τους εμβολιασμούς ή  
δεν παρουσίασε κανένα κρούσμα και προχωράει ταυτόχρονα την εμβολιαστική θωράκιση, αποκτά 
προβάδισμα στη διεκδίκηση του μεριδίου της ταξιδιωτικής αγοράς. Εκεί εστιάζεται και η δική μας προσπάθεια 
ως Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να αναδείξουμε το σκέλος της ασφάλειας που, αυτή τη στιγμή, απασχολεί 
περισσότερο τον κάθε ταξιδιώτη από τις όποιες ομορφιές κάθε τόπου. Η  υγειονομική θωράκιση κάθε 
προορισμού αποτελεί μέριμνα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμμόρφωση στην τήρηση των κανόνων 
προστασίας πέφτει στους ώμους κάθε επαγγελματία. Και οι δύο αυτές παράμετροι πάνε μαζί. Γιατί αν ένα 
από τα δύο ξεφύγει, χάνεται όλη η προσπάθεια. Άρα η δική μας προσπάθεια είναι διπλή: Να αναδείξουμε 
κάθε μέτρο προστασίας που λαμβάνει μια περιοχή αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τους επαγγελματίες και 
τους κατοίκους να εναρμονιστούν με τα μέτρα. 
 
Ωστόσο, πέρα από αυτές τις βασικές προϋποθέσεις υπάρχει και μια σειρά άλλων που οφείλουμε να λάβουμε 
υπόψη. Αναφέρω επιγραμματικά: 

- Η συνεργασία με τις κατά τόπους Εφορίες Αρχαιοτήτων για τη σύμπτυξη του χρόνου αδειοδοτήσεων 

σε περιπτώσεις επενδύσεων που οριοθετούνται κοντά σε τόπους αρχαιολογικής σημασίας. 

- Η δημιουργία Home Porting για τις κρουαζιέρες. 

- Η αναβάθμιση και επέκταση των λιμένων. 

- Η ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

- Η ταχύτητα στην αδειοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων. 

- Η ανάπτυξη με παροχή κινήτρων γηπέδων γκόλφ και αθλητικών εγκαταστάσεων. 

- Η προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού στους τομείς της αιμοκάθαρσης, των οδοντιατρικών και 

οφθαλμολογικών επεμβάσεων και της εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

- Η απόδοση στους ΟΤΑ των Ιαματικών Πηγών και η αναγνώρισή τους. 

- Η στελέχωση των Κέντρων Υγείας και των Υπηρεσιών Ασφαλείας. 

- Η  ανταπόκριση της κεντρικής κυβέρνησης σε αιτήματα Δήμων για τη στελέχωση των αεροδρομίων 

από Υπουργεία Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών προκειμένου να δέχονται 

πτήσεις εκτός Σένγκεν (αστυνομικός και τελωνειακός έλεγχος). 

- Υποδομές πρόσβασης σε ΑΜΕΑ είτε με ενίσχυση των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων είτε στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. 

- Απομακρυσμένη εργασία: δίκτυα – ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, κίνητρα ενίσχυσης πληθυσμού 
απομακρυσμένων περιοχών 

- Μεταφορικό ισοδύναμο και στον τουρισμό 
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
- Ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό και πιστοποίηση (κυκλική οικονομία, ενεργειακή αυτονομία, 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ψηφιοποίηση διαδικασιών) 
Πρόνοια ώστε κάθε τουριστική εγκατάσταση που δημιουργείται να μην κτίζεται σε βάρος μιας 

έκτασης παραγωγής προϊόντων κατανάλωσης, πολύ περισσότερο όταν τα προϊόντα αυτά 

χαρακτηρίζουν τον τόπο και τη γαστρονομία του. Επίσης:    επενδύσεις προώθησης τοπικών 

προιόντων (αγροτικών και παραδοσιακής χειροτεχνίας) (σήματα ποιότητας, προβολή, marketing, 

logistics),παραδοσιακά επαγγέλματα και σύγχρονες ανάγκες: πχ καλαθοποιός και κυκλική οικονομία. 

Σε ότι αφορά δε, τη Γαστρονομία: πιστοποίηση (πρώτες ύλες, παρασκευαστήρια, ανακύκλωση, 

εξειδίκευση-εκπαίδευση, ψηφιακή προβολή, καλές πρακτικές). 

 

 

Κυρίες και Κύριοι, 
 
Η φύση παίζει πρωταρχικό ρόλο στο να καταστήσει ένα προορισμό ελκυστικό. Το ίδιο σημαντικό είναι  το 
τοπίο και η αρχιτεκτονική που δίνουν και το «χρώμα», την ταυτότητα κάθε περιοχής. Η άναρχη συνεπώς 
ανάπτυξη του Τουρισμού χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
χωρίς την εναρμόνιση ακόμα και  με την πολιτισμική παράδοση κάθε τόπου ενέχουν τον κίνδυνο αλλοίωσης 
της φυσιογνωμίας  του, πράγμα που, τελικά, βλάπτει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα του 
προϊόντος που θέλουμε να προσφέρουμε. 
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Οι ανάγκες που δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, δεν μπορούν να παραβλέπουν 
τις ανάγκες των ίδιων των κατοίκων. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την οικονομική διάσταση για την ανάπτυξη 
των περιοχών μας, οφείλουμε να μεριμνούμε  τόσο για την αποφυγή κατασπατάλησης φυσικών πόρων 
όπως είναι το νερό όσο και για τη διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων.  
 
Επίσης, η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, όπως  τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μεταφοράς κατοίκων και 
επισκεπτών, το «smart parking», το «smart lighting» και η πιστοποίηση υπηρεσιών στο χώρο της 
τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως τα προγράμματα «Σύζευξις» και “Cloud” που ήδη 
εφαρμόζονται από πολλούς Δήμους δημιουργούν πρότυπα προορισμών που, πέρα από τον «πράσινο» 
χαρακτήρα τους αποδεικνύουν την εναρμόνιση με τη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη.  
 
Τέλος, η διαμόρφωση κουλτούρας οικολογίας αποτελεί στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού. Και αυτό είναι 
και παραμένει βασική υποχρέωση όλων μας.  Η προσπάθεια κατάργησης της πλαστικής σακούλας  και η 
ανακύκλωση συσκευών είναι ήδη μερικά φωτεινά παραδείγματα περιβαλλοντικής προστασίας και 
ευαισθητοποίησης. 
 
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 
 
Ζούμε σε μια εποχή όπου τα οικονομικά οφέλη από την τουριστική κίνηση αποτελούν θεμέλιο λίθο των 
εθνικών οικονομιών. Όχι μόνο για όσα μπορεί μια χώρα να προσποριστεί από τους ξένους τουρίστες αλλά 
και όσες απώλειες  εσόδων μπορεί να αποτρέψει από τους εγχώριους αν επιλέξουν να κάνουν διακοπές 
στον τόπο τους.  
 
Στο χέρι όλων μας είναι να συμβάλουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη 
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που θα μας επαναφέρουν στην πολυπόθητη κανονικότητα. 
 
Σας ευχαριστώ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


