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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  

κυρίες και κύριοι σύνεδροι,  

Σας καλωσορίζουμε στο 16ο Συνέδριο Τουρισμός και Ανάπτυξη του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

Για τον ΣΕΤΕ, το Ινστιτούτο και την Marketing Greece, το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι 

μία διαρκής στρατηγική προσπάθεια. Δεν είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί στο πλαίσιο 

ενός διεθνούς έτους.  Έχουμε ήδη υλοποιήσει και υλοποιούμε δράσεις που έχουν να κάνουν 

με την αειφορία.  

Το βίντεο της Marketing Greece που μόλις είδατε, είναι ένα παράδειγμα για το πώς 

δουλεύουμε το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλοι οι bloggers που επισκέφτηκαν τη χώρα 

μας κατά τη διάρκεια του έτους, έζησαν εμπειρίες οι οποίες σχετίζονταν με αυτήν τη 

διάσταση. Tourism in balance, όπως είδατε και στο video.  Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε 

ακόμα στην αφετηρία αυτού του μαραθωνίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Για αυτό 

και προσαρμόζουμε στις απαιτήσεις της εποχής το διαχρονικό όραμα του ΣΕΤΕ, την ανάγκη 

για ολιστική ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και είμαστε πεπεισμένοι 

πως είμαστε στον σωστό δρόμο. 

Το Συνέδριό μας για μία ακόμη χρονιά, θα εστιάσει σε καίρια ζητήματα για τον τουριστικό 

τομέα. Φέτος, διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα μιλήσουν για πρακτικές που 

επιτυγχάνουν τη βέλτιστη σχέση βιώσιμης ανάπτυξης και τουρισμού. Παράλληλα, θα 

αναλύσουν θέματα σχετικά με τη χωροταξία και την ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος 

του τουρισμού. 

Στο φετινό μας Συνέδριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση του τουρισμού με τον 

αγροδιατροφικό τομέα και τον πολιτισμό και τη σημασία που αυτή έχει, στη δημιουργία 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων για το ελληνικό τουριστικό προϊόν και κατ’ επέκταση, τις 

τοπικές κοινωνίες. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ανοίξει ένας διάλογος για όλα αυτά τα ζητήματα που 

απασχολούν τη τουριστική κοινότητα. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στο ελληνικό επιχειρείν.  

Από τις εργασίες του Συνεδρίου, αναμένεται να αναδειχθούν οι προτεραιότητες που πρέπει 

να θέσει η Πολιτεία αλλά και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει ο επιχειρηματικός 

κόσμος για την επίτευξη των στόχων μας.  



Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Χορηγούς μας και συγκεκριμένα:    

Τους SETE Partners, Aegean Airlines, Eurobank, Cosmote.   

Τον Special Sponsor 2017 LG Business Solutions 

Τον Χρυσό Χορηγό Lampsa Hellenic Hotels S.A. 

Τους Αργυρούς Χορηγούς Goldair,  Fraport Greece,  

Τους Χορηγούς Athens International Airport, Cisco-Space Hellas, Ecolab, Hewlett Packard 

Enterprise-Pylones Hellas, Jacobs Douwe Egberts, Lamda Development και Noisis. 

Υποστηρικτές μας είναι οι: Αθήνα 1- Intertaxi, BCA College, ELIT Language Services, Stanton 

Chase,Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και Κτήμα Κυρ-Γιάννη. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Χορηγούς Επικοινωνίας του Συνεδρίου μας: 

Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Greek Travel Pages, Hellenic Sun Editions, Money-Tourism.gr / 

Χρήμα & Τουρισμός, Tornos News, Tourist Guide of Greece και Travelling News. 

Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. 

Καλείται στο βήμα ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος. 


