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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση «Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου»

Αξιότιμοι,

Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, υλοποιώντας μια από τις βασικές κοινές πολιτικές τους που σχετίζονται με την
προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού και της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα
και της ελληνικής παραγωγής με τις υπηρεσίες του τουρισμού, θέτει σε δημόσια
διαβούλευση Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα τον καθορισμό των
προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, των τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των εγκαταστάσεων που θα μπορούν να φέρουν τουριστικό “Σήμα
“Επισκέψιμου Τυροκομείου”.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α’) του Υπουργείου Τουρισμού,
που ψηφίστηκε πρόσφατα, η θέσπιση του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου αποσκοπεί
στην προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και
εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν τυροκομεία, τα οποία παράγουν
τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών
προδιαγραφών και διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους. Η νομοθετική αυτή
πρωτοβουλία αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ενέργεια του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς
έχει προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση και έκδοση των νέων Σημάτων του Επισκέψιμου
Ζυθοποιείου και του Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου, που πραγματοποιείται την τελευταία
διετία στην κατεύθυνση της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό
κλάδο και του ποιοτικού εμπλουτισμού του ελληνικού τουρισμού μέσω της έμφασης στις
διαφορετικές αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας στον ταξιδιώτη.

Στο ίδιο πλαίσιο άλλωστε, με την πρόσφατη τροπολογία του αρ. 105 του ν.
4982/2022 του Υπουργείου Τουρισμού, προβλέφθηκε η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας
χώρων εστίασης και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια,
τουριστικές κατοικίες κ.α.) στις εγκαταστάσεις που θα λάβουν τα σήματα Επισκέψιμων
Ελαιοτριβείων, Ζυθοποιείων, Τυροκομείων, για την ενίσχυση των προσφερόμενων
τουριστικών υπηρεσιών.
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Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση σχολίων και
παρατηρήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους
παραγωγούς τυροκομικών και γαλακτομικών προϊόντων, προκειμένου να καταστεί η
απόκτηση του νέου Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου προσιτή σε κάθε εγκατάσταση
τυροκομείου. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε το σχέδιο της απόφασης που έχει
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού
https://mintour.gov.gr/diavoyleysi-simatos-episkepsimoy-tyrokomeioy/

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή καθώς και να
προωθήσετε το σχέδιο της ΚΥΑ στα μέλη σας και σε φορείς που συνεργάζεστε,
προκείμενου να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση με παρατηρήσεις ή σχόλια επί του
σχεδίου κ.υ.α. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: panagopoulou_e@mintour.gr,
m_kiamou@mintour.gr έως την Tετάρτη 22.2.2023.

Με θερμές ευχές για την ευδόκιμη συνέχιση του έργου σας,

Η Υφυπουργός Τουρισμού

Σοφία Ζαχαράκη
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