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εκφώνηση της είδησης

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την αξιοποίηση ακινήτων κυριότητας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, για την τουριστική
ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων υπέγραψαν την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Πάνος Καμμένος και η
αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού κυρία Ελενα Κουντουρά.
«Θα καταρτίσουμε από κοινού τα δύο υπουργεία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων για την αξιοποίηση επιλεγμένων
ακινήτων κυριότητας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων»,
δήλωσε η κυρία Κουντουρά και πρόσθεσε ότι «στο υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, θα εξετάσουμε τις
δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης των εκτάσεων στη βάση των προτάσεων του ΥΠΕΘΑ, θα διατυπώσουμε συγκεκριμένες
προτάσεις με οικονομοτεχνική μελέτη - εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο - και θα υποστηρίξουμε τις δράσεις του ΥΠΕΘΑ με
προσωπικό και με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης».
Διάσκεψη Ελλάδας και Ρωσίας
Εν τω μεταξύ στην Αθήνα πραγματοποιείται την Παρασκευή 20 Μαΐου η Διάσκεψη Ελλάδας και Ρωσίας για τον
προσκυνηματικό και θρησκευτικό τουρισμό, με στόχο την άμεση προώθηση της τουριστικής συνεργασίας των δύο χωρών. H
διάσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας- Ρωσίας και έχουν προσκληθεί και συμμετάσχουν
κορυφαίοι υπουργοί και επικεφαλής τουρισμού και πολιτισμού των Περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επικεφαλής των
προσκυνηματικών Κέντρων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, της Εκκλησίας της
Δωδεκανήσου, της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους και του Πατριαρχείου της Μόσχας, και εκπρόσωποι τουριστικών
γραφείων με προγράμματα θρησκευτικού τουρισμού. Τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων της Ρωσίας ATOR, εκπροσωπεί η
εκτελεστική διευθύντρια κυρία Μάγια Λομίτζε.
Θα παρουσιαστούν οι προσκυνηματικές διαδρομές στην Ελλάδα και στη Ρωσία, και θα πραγματοποιούν διμερείς εργασίες με
στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τουριστικών τομέων των δύο χωρών.
Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού και ο πρόεδρος του Συνοδικού Γραφείου

Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος και από ρωσικής πλευράς η επικεφαλής του Τουρισμού και της Περιφερειακής
Πολιτικής του υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας κυρία Ολγκα Γιαρίλοβα.
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