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Αθήνα, 07.02.2020 

Α.Π. Τ.Κ.Ε. : 78  

Προς:  Βουλή των Ελλήνων   
             Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
             Τμήμα Ερωτήσεων  
Κοιν.:   ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ            

 

Θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων λατομείων μαρμάρου στην Πάρο 
καθώς και τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».                                                                                                           

Σχετ.:    Η με Α.Π. 3482/22.01.2019 Ερώτηση.  

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων  οι κ.κ. 
Βουλευτές, Νίκος Συρμαλένιος, Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Νίκος Παππάς, Κατερίνα Νοτοπούλου και 
Σωκράτης Φάμελλος, σας γνωρίζουμε ότι  η  διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προσφερόμενων 
τουριστικών προϊόντων και η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη μέσα από την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κάθε προορισμού αποτελούν 
κύριο στόχο της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού.  

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πλούσιο φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά, 
αποτελεί παράδειγμα αναφοράς στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα, στο στρατηγικό σχέδιο 
προβολής και διαφήμισης, πετυχαίνοντας τα υψηλότερα αποτελέσματα σε όλους τους τουριστικούς 
δείκτες στην χώρα. Η Πάρος, στην καρδιά των Κυκλάδων, με άρτια τουριστική υποδομή, αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδος.  

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαίων 
λατομείων (που αποτελούν επισκέψιμο μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας) σε παγκόσμια κλίμακα ως 
μνημείο (ελληνικού) πολιτισμού ικανό να προσελκύσει πολιτιστικούς τουρίστες εξειδικευμένων 
ενδιαφερόντων, θεωρείται σημαντική η παρέμβαση για την διάσωση και την αξιοποίησή του.   

Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού με 
σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών, συνταυτίζοντας δράσεις και προτάσεις, δεδομένου ότι υπάρχει 
άμεση αλληλεπίδραση τουρισμού και πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται δε στον σχεδιασμό του 
στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με ορίζοντα δεκαετίας και στοχευμένες παρεμβάσεις, σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που θα μπορεί να κινητοποιήσει τις πολιτιστικές, τις κοινωνικές, τις 
παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις ενός τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξή του.  

Με την εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική που εφαρμόζει και μέσα από τα 
προγράμματα επικοινωνίας του ΕΟΤ ως εθνικού φορέα στην παγκόσμια τουριστική προώθηση και 
προβολή και στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχει καθιερώσει με τις Περιφέρειες της χώρας, 
προωθεί την ανάπτυξη, προώθηση και προβολή των τουριστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και 
θεματικών τουριστικών προϊόντων πέραν από την αναβάθμιση του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος και 
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θάλασσα», με μεταστροφή από το παραδοσιακό μοντέλο μαζικού τουρισμού σε ένα βιώσιμο 
τουρισμό, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με υποστήριξη βιώσιμων πρακτικών στον 
προορισμό, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος  και την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

Τέλος, επισημαίνεται  ότι μέριμνα του Υπουργείου Τουρισμού αποτελεί η περαιτέρω ανάδειξη 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εν λόγω περιφέρειας στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης των 
προορισμών. 

 

                                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ        
                                                                                                        

             Ακριβές Αντίγραφο 

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου                                                                  ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                                     

    Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
               Σουζάνα Σαμιώτη   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

        Γραφείο Υπουργού 

        Σελίδες απάντησης: (3),  

        Σελίδες συνημμένων.: (0)  
        Σύνολο Σελίδων.: (3)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Βουλευτή κ. Νίκο Συρμαλένιο 

2. Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο 

3. Βουλευτή κ. Νίκο Παππά  

4. Βουλευτή κ. Κατερίνα Νοτοπούλου 

5. Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο 

6. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γρ. Υπουργού 

7. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Γρ. Υπουργού 

8. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γρ. Υπουργού    


