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Ο υπουργόβ Πολιτισµού και Τουρισµού, 
Παύλο* Γερουλάνο5, στο βήµα του 10ου 
συνεδρίου του Συνδέσµου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 

To δεκαετή σχέδιο παρουσιάστηκε σιο συνέδριο ιου ΣΕΤΕ 

Ανοιγµα σε νέε5 loupiouras αγορ& 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ 

Ηανάγκη συστράτευσης 
όλων των πολιτικών και 
επιχειρηµατικών δυνάµεων 

της χώρας πάνω σε ένα δεκαετές 
κοινό σχέδιο για την ανάπτυξη 

του ελληνικού τουρισµού ήταν 
το µήνυµα του χτεσινού 10ου συνεδρίου 

του Συνδέσµου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ) µε θέµα «Τουρισµός: εθνική 
υπόθεση». 
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να 

γίνει n αρχή για µια νέα εποχή στον 
ελληνικό τουρισµό, «όπου πολιτικά 

κόµµατα, τουριστικοί φορείς και 
επιχειρηµατίες του τουριστικού τοµέα 

θα δεσµευτούν στην προσπάθεια 
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας 

µέσω του τουρισµού», 

όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ 
κ. Ανδρεάδης. 
«Στον τουρισµό δεν χωράνε κοµµατικές 

γραµµές», τόνισε ο υπουργός 
Πολιτισµού και Τουρισµού Π. Γερουλάνος 

υπογραµµίζοντας όπ «είναι 
πολλά αυτά που µπορούν να συµφωνήσουν 

οι πολιτικές δυνάµεις της 
χώρας µέχρι να φτάσουν να διαφωνήσουν». 

Οι κοινές θέσεις υπουργείου - ΣΕΤΕ 
για τη στρατηγική του ελληνικού 

τουρισµού βασίζονται σε δύο άξονες: 
στην προσέλκυση επενδύσεων 

σε νέες και βελτιωµένες υποδοµές 
τουρισµού και στην ανάπτυξη των 
αγορών, στην αύξηση των αφίξεων 
και των εσόδων από τον τουρισµό. 

Για την προσέλκυση επενδύσεων, 
τόνισε ο κ. Ανδρεάδης, είναι απαραίτητη 

n δηµιουργία σταθερού έπεν- 

Οι δυο amoves 
Η κοινή στρατηγική 
υπουργείου - ΣΕΤΕ 
βασίζεται στην 
προσέλκυση 
επενδύσεων σε vies Και 
βελτιωµένεβ τουριστικά 
υποδοµέ$ και στην 
ανάπτυξη των αγορών 

δυτικού και φορολογικού πλαισίου 
για τις τουριστικές επιχειρήσεις, n 
απλοποίηση της γραφειοκρατίας, n 
ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για 
τις ειδικές µορφές τουρισµού και οι 
υποδοµές που ενισχύουν τον θαλάσσιο 

τουρισµό. . 
Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία n 

ενίσχυση του ρόλου του EOT µε κύρια 
αποστολήτην προβολή της χώρας, 
καθώς και n ίδρυση µιας κοινής 

εταιρείας µε την ΣΕΤΕ «για τη σωστή 
προβολή της Ελλάδας ως τουριστικό 
προορισµό». 

Σεό,τι αφορά την προσέλκυση νέων 
επισκεπτών, το βάρος θα δοθεί σε 

τρία επίπεδα αγορών: τις παραδοσιακές 
- ευρωπαϊκές, τις αγορές που ήδη 

έχουν ανοίξει (Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ) 
και τις νέες µεγάλες αγορές της 

Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας. 
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