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Θεσσαλονίκη 8 Μαίου 2009  

 
Θέμα: ‘’Διευκρινήσεις για την Νόμιμη ύπαρξη ή μη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ’’ 
 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 
 
Κύριοι, 
Ζητούμε ενημέρωση στα εξής: 

1) Υπάρχει επίσημος φορέας με την ονομασία ‘’ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ‘’ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ’’, με 
εκπρόσωπο στην Ελλάδα τον κ. Τσουκανάρα Νικόλαο και με το 

λογότυπο που σας παραθέτουμε;  
2) Γνωρίζετε για την ύπαρξη των παρακάτω ιστοσελίδων της 

συγκεκριμένης ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που σας παραθέτουμε;  
http://www.restaurants-hotels-greece.info/  , 
http://www.greecenew.gr/   
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3) Γνωρίζετε σεις ότι ο δηλώνων εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας κ. Τσουκανάρας Νικόλαος στην επίσημη ιστοσελίδα του 
αναφέρει τα παρακάτω; ‘’H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Ζ. Ανακοινώνει ότι θα στηρίξει σε κάθε 
πρόβλημα τους, τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους 
καταναλωτές, που επισκέπτονται τουριστικές περιοχές της 
Ελλάδος. 
Ο φορέας θα συνεργαστεί με όλες της δημόσιες υπηρεσίες, με τα 
υπουργεία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δικαστικές αρχές της 
χώρας μας, τις προξενικές αρχές οι οποίες φιλοξενούνται στην 
Ελλάδα όπως και με τα ΜΜΕ τόσο της χώρας μας όσο και του 
εξωτερικού. Οταν κρίνεται αναγκαίο θα εκδίδονται τουριστικές 
οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών που ταξιδεύουν. 
Επίσης θα υπάρχει συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο 
τους Δήμους όσο και τις Νομαρχίες με σκοπό την προστασία του 
τουριστικού μας εθνικού προϊόντος. 
H ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Κ.Ζ. ενώνει τις δυνάμεις της με τον ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Ζ. με σκοπό 
την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σας σε θέματα τουριστικής 
πληροφόρησης σκοπός μας η πλήρη και αντικειμενική σας 
ενημέρωση στον ευαίσθητο τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 
H ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Κ.Ζ. Θα ανακοινώσει σύντομα την δημιουργία παραρτημάτων σε 
χώρες του εξωτερικού, τα οποία γραφεία θα λειτουργούν με 
επιλεγμένο προσωπικό. 
Ενημερώνουμε τους πολίτες της χώρας μας ότι το παρόν site θα 
μεταφραστεί στα Αγγλικά.’’ 

4) Γνωρίζετε για συνάντηση του κ. Τσουκανάρα με τον Διευθυντή του 
Γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Μόσχα, όπως 
αναφέρει στο πιο κάτω κείμενο, που το πήραμε από την ιστοσελίδα 
του και σας το παραθέτουμε; ‘’Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα 
συναντήθηκε με την Κα Παπά και την Κα Πορίχη και ενημερώθηκε 
για το ενδιαφέρον των Ρώσων πολιτών να επισκεφθούν την χώρα 
μας. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα Κος Νικόλαος Τσουκανάρας 
συναντήθηκε εθιμοτυπικά και με τον Δ/ντή του Γραφείου του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στην Μόσχα όπου υπήρξε μια 
παραγωγική συνάντηση όπου και ο Κος Τσουκανάρας ενημερώθηκε 
πλήρως για τις δραστηριότητες του γραφείου του ΕΟΤ στην Μόσχα. 
Ο Κος Τσουκανάρας ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Ελληνικού 
Προξενείου στην Μόσχα αλλά και τον Δ/ντή του ΕΟΤ στην Μόσχα 
οτι η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Ζ. προγραμματίζει να συμμετέχει στο μέλλον στις 
τουριστικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται τόσο στην Μόσχα όσο 
και στην Αγ. Πετρούπολη αναλυτικά στις τουριστικές εκθέσεις ΙΤΜ 
ΜΙΤΤ ΜΙΤΦ στην Μόσχα και ΙΝWETEX - CIS TRAVEL MARKET Αγ. 
Πετρούπολη με σκοπό ο φορέας μας να συμμετέχει ενεργά στην 
προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού στην Ρωσία.’’ 

5) Γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος κ. Τσουκανάρας, χρησιμοποιώντας τον 
ως άνω τίτλο του εκπροσώπου, επισκέπτεται και φωτογραφίζεται με 



Νομάρχες, Βουλευτές, Δημάρχους, Προέδρους Επιμελητηρίων, εν 
ονόματι της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; 

6) Γνωρίζετε ότι ο ως άνω κύριος εδώ και χρόνια επισκέπτεται Ελληνικά 
εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα και εισπράττει εκατοντάδες Ευρώ, 
προκειμένου να τους διαφημίσει στο site του, αλλά και τους 
προμηθεύει με αυτοκόλλητο για την είσοδο του καταστήματος με την 
ένδειξη ‘’ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ’’, με αποτέλεσμα όλοι να νομίζουν ότι είναι ενήμερο το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ο ΕΟΤ. Είναι όμως; 

7) Γνωρίζετε ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου δηλώνοντας Πρόεδρος νέου 
Κόμματος με τίτλο ‘’ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ’’, ζητά 
επιχορήγηση 800 Ευρώ από το κάθε κατάστημα και όσοι δεν του 
δίδουν τους αφαιρεί το αυτοκόλλητο της εισόδου και τους σταματά το 
διαφημιστικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του; 

 
Περιμένουμε άμεσα απάντηση, προκειμένου να λάβουμε δραστικά μέτρα 
προς διασφάλιση των χιλιάδων μελών μας. 
 
                                               Με εκτίμηση 
Νίκη Κωνσταντίνου                                                      Ηλίας Καλιώρας 
Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας 

 


