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Αξιότιμε Πρωθυπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητά μέλη του ΣΕΤΕ,
Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην ετήσια αυτή συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ.
Στα δύσκολα αυτά χρόνια ο τουρισμός όχι μόνο έχει αντισταθεί αλλά έχει εμποδίσει την περαιτέρω
ύφεση, συντελεί στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην χώρα, δημιουργεί θέσεις εργασίας,
ασφάλεια και προοπτική.
Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της ανάπτυξης και της προβολής του
τουρισμού γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζι απέδειξε τι μπορούμε να πετύχουμε.
Τώρα πλέον ανοίγονται νέοι ορίζοντες, υπάρχουν ευκαιρίες, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι
προκλήσεις και οι απειλές. Στόχος της κυβέρνησης είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
και η περαιτέρω ανάπτυξη τομέων και κλάδων όπου η χώρα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Και σε αυτό το στόχο ο τουρισμός διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο.
Η χώρα έχει αναγνωριστεί ως πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης και παράδειγμα καλών πρακτικών.
Ήδη έχουμε φτάσει ψηλά, σε συνθήκες εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Κι αυτό αποδεικνύεται από την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Από την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού πάνω από 35%.
Από την ενίσχυση των παγκόσμιων μεριδίων μας. Από τα τουριστικά έσοδα που αγγίζουν υψηλά
επίπεδα. Από το ότι η χώρα μας παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια
εύθραυστη περιοχή όπως αυτή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
Θέτουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Δεν εφησυχάζουμε. Διεκδικούμε έναν τουρισμό περισσότερο
ανταγωνιστικό, περισσότερο εξωστρεφή, έναν τουρισμό πρωτοπόρο. Παλεύουμε για λύσεις σε
διαχρονικές παθογένειες.
Τα μέτρα που πρόσφατα ψηφίστηκαν στη Βουλή θα ωθήσουν περαιτέρω την τουριστική ανάπτυξη.
Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 24% σε 13% άμεσα (και σε 11% από 1/1/20), η
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μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια από 13% σε 6%, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή από 13%
σε 11% από 1/1/20 θα δώσουν μια νέα ώθηση στον τουριστικό τομέα. Και όλα τα άλλα θετικά μέτρα
που έχουν ήδη ψηφισθεί αλλά και ανακοινώνονται όπως αυτά για τη μεσαία τάξη, θα βελτιώσουν
την αγοραστική δύναμη, συνεπώς και την τουριστική ανάπτυξη.
Οι πολίτες το επόμενο διάστημα θα αποφασίσουν μεταξύ ενός προοδευτικού και ενός συντηρητικού
σχεδίου για την χώρα. Εμείς επιδιώκουμε την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με όρους
βιώσιμης ανάπτυξης και σε αυτό η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά.
Από την τουριστική ανάπτυξη επιδιώκουμε να έχουν οφέλη όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.
Πρώτη προτεραιότητα το τρίπτυχο: ανταγωνιστικότητα – εργασία – περιβάλλον.
Κρίσιμο θέμα για εμάς είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας ανάμεσα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ. Να ενισχυθούν οι επενδύσεις, και ο δικός σας κλάδος σας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά
σε αυτό. Για την ενίσχυση των επενδύσεων σημαντικό ζήτημα είναι η βελτίωση της χωροθέτησης
(να διασφαλίσουμε ένα χωροταξικό πλαίσιο που θα συνδυάζει ανάπτυξη και αειφορία), της
αδειοδότησης, αλλά και της παροχής φορολογικών κινήτρων. Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που
θα παρέχει κίνητρα, στο πλαίσιο πάντα της κοινωνικής δικαιοσύνης και βασισμένο στην ευρεία
διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων μερών είναι η δική μας κατεύθυνση. Και στην προσπάθεια
αυτή, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την διεύρυνση των δημοσιονομικών
περιθωρίων. Το 2019 υπάρχει η δυνατότητα αυτής της επέκτασης.
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας όμως δεν μπορεί να αντίκειται στην προάσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων. Στις νεοφιλελεύθερες εμμονές που θέλουν την ελαστικοποίηση της εργασίας,
απαντάμε με τη διεκδίκηση περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας που θα διασφαλίζουν και
την αποδοτικότητα της εργασίας. Για εμάς είναι βασικό θέμα η αύξηση των θέσεων εργασίας. Να
υπάρξουν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την τουριστική
δραστηριότητα και τον τομέα της φιλοξενίας (για άμεσα και έμμεσα απασχολούμενους) και που
καλύπτουν πληθώρα ειδικοτήτων.
Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων αποτελεί επίσης προτεραιότητα για εμάς.
Επιδιώκουμε την αειφόρο ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον και θα συνάδει με
τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η ενίσχυση της υγιούς
επιχειρηματικότητας με κανόνες και της προσέλκυσης επενδύσεων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις
για την ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό όμως οφείλει να γίνει με προσανατολισμό προς την αειφόρο
ανάπτυξη.
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Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο αισιόδοξο μέλλον για τον τουρισμό
όλο τον χρόνο.
Επιδιώκουμε την προώθηση των προορισμών όλης της χώρας πέραν των φημισμένων. Νέους
προορισμούς και όχι μόνο τους καθιερωμένους.
Επιδιώκουμε την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού. Ο συνδυασμός της ποικιλίας φυσικής
ομορφιάς, του μεσογειακού κλίματος και της πλούσιας παραγωγής παραδοσιακών και μοναδικών
προϊόντων με μια μεγάλη ακτογραμμή και πληθώρα νησιών καθώς και της πλούσιας ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, επιτρέπουν την
ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, όπως:
Ο θαλάσσιος τουρισμός με δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικά τη θάλασσα. Στοχεύουμε
στην καθιέρωση της Ελλάδας σε κεντρική δύναμη στον θαλάσσιο τουρισμό, ιδιαίτερα στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Ο αγροτουρισμός με την ανάδειξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών αξιών της
κάθε περιοχής.
Ο πολιτιστικός τουρισμός για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την κουλτούρα του τόπου.
Αξιοποιούμε την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσα από την κινηματογραφική
βιομηχανία, τη θεατρική παραγωγή και τον πολιτισμό εν γένει.
Ο οικοτουρισμός για όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη των περιβαλλοντικών πόρων.
Ο συνεδριακός τουρισμός που αποτελεί ευκαιρία για συνδυασμό επαγγελματικών υποχρεώσεων με
ολιγοήμερες διακοπές.
Ο εκπαιδευτικός τουρισμός για νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση γνώσεων και
εμπειριών στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης.
Ο ιαματικός τουρισμός, ένα πολύ σημαντικό θεματικό τουριστικό προϊόν και αναξιοποίητο στο
παρελθόν κεφάλαιο, αλλά και ο ιατρικός τουρισμός που συνδυάζεται και με άλλες μορφές τουρισμού.
Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην ικανοποίηση του επισκέπτη μέσα από μια ξεχωριστή,
ολοκληρωμένη και ποιοτική εμπειρία δεμένη με το τοπικό χρώμα. Είμαστε εδώ για την αναβάθμιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και για να δοθούν λύσεις σε δομικά προβλήματα.
Ο εκσυγχρονισμός των αεροδρομίων, των λιμενικών υποδομών και μαρίνων περιλαμβάνεται επίσης
στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό όπως και η εν γένει βελτίωση των δημόσιων υποδομών, η
ενεργειακή τους επάρκεια, η διαχείριση απορριμμάτων, οι υπηρεσίες υγείας και άλλων καθημερινών
αναγκών.
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Η ανάγκη για τουρισμό ολικής ποιότητας είναι επιτακτική. Εργαζόμαστε συστηματικά προς αυτή
την κατεύθυνση γιατί πιστεύουμε ότι εξίσου σημαντικό με το να έρθει ο επισκέπτης είναι η
επιστροφή του. Αυτό θα οδηγήσει σε μια μακροχρόνια, πιο ουσιαστική και ευρύτερη φάση
ανάπτυξης του τουρισμού και επιδιώκεται με τη βελτίωση και διαφοροποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναβάθμιση των υποδομών. Ποιότητα
και διαφοροποίηση σημαίνουν value for money για τον επισκέπτη.
Στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, οι φορείς οφείλουν να
πρωτοστατήσουν. Εμείς, σταθερά επιδιώκουμε να στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις -να
ενισχύουμε τη μικρομεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα – με στόχο την διαρκή ανάπτυξή τους
προς όφελος του ελληνικού τουρισμού.
Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση, είναι υπόθεση όλων μας. Προϋποθέτει συνεργασία και
συνέργειες, καθώς και συντονισμό μεταξύ κράτους, φορέων και ιδιωτικού τομέα. Η προσπάθεια
διαχείρισης της πολύ-επίπεδης φύσης του τουρισμού είναι εκ των πραγμάτων συλλογική, πέρα από
πολιτικούς προσδιορισμούς και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Το όραμα είναι κοινό και αφορά
στην προώθηση της ανάπτυξης του τουρισμού και στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Σας
χρειαζόμαστε δίπλα μας, με προτάσεις και με δημιουργική συνεργασία, για να στηρίξουμε την εθνική
προσπάθεια για την ανάπτυξη του τουρισμού, όχημα για τη στήριξη της οικονομίας και την
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στην χώρα.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε, ξέρουμε το πώς, ο τουρισμός είναι υπόθεση των πολλών και όχι των
λίγων.
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