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Ο ΣΕΤΕ ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΟ 6,5% ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
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του ελληνικου τουρισµού 
παρουσιάστηκαν στο 

δέκατο συνέδριο του Συνδέσµου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ), µε θέµα: Τουρισµός: 
Υπόθεση Εθνική". 

Βασικός στόχος είναι n Ελλάδα να συγκαταλέγεται 
στους δέκα πρώτους τουριστικούς προορισµούς 

στον κόσµο, τόσο σε αφίξεις, όσο και σε έσοδα µέχρι 
το 2021. Επιπλέον, n άµεση και έµµεση τουριστική 

ακαθάριστη προσηθέµενη αξία να ανέλθει σε 
50 δια ευρώ, ενώ αναµένεται οι θέσεις εργασίας 
που προσφέρει ο κλάδος του τουρισµού να φτάσουν 

το 1 εκατοµµύριο την επόµενη δεκαεήα. 
Σηµειώνεται ση ο ΣΕΤΕ σε συνεργασία µε το υπουργείο 

Πολτπσµού και Τουρισµού, επεξεργάστηκε 
ένα κείµενο αρχών, κατευθύνσεων και στόχων, 

το οποίο κατατέθηκε ως πρόταση στρατηγικής ανάπτυξης 
του τουρισµού για την επόµενη δεκαετία, στο 

πλαίσιο µιας εθνικής τουριστικής πολιτικής. 
Ο ΣΕΤΕ, για την επίτευξη των στόχων, ζητά συντελεστή 

ΦΠΑ στο 6,5% σε όλο το τουριστικό πακέτο, 
στις µεταφορές και στην ακτοπλοΐα, αλλά και συντελεστή 

ΦΠΑ 13% για την εστίαση, ενώ για την ενίσχυση 
του τουριστικού προϊόντος τη µείωση του 

τέλους εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων κατά 
50% και σε ίδιο ποσοστό m µείωση του ηµολογιακού 

καθεστώτος στο διεθνή αερολιµένα Αθηνών. 
Στο κείµενο αρχών, µεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά 

για τη σύσταση της εταιρείας µάρκετινγκ σε 
συνεργασία υπουργείου Πολτπσµού και Τουρισµού, 

Ο τουρισµός δεν έχει και δεν 
µπορεί να έχει πολιτικό χρώµα, 

υπογράµµισε στην παρέµβαση 
του ο πρόεδρος του 

ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης 
EOT και ΣΕΤΕ µε στόχο τη δηµιουργία σύγχρονης 
εικόνας της χώρας και των περιοχών της, καθώς και 
της αποτελεσµατικής προώθησής της. Παράλληλα, 
θα κινηθούν οι διαδικασίες για την άµεση νοµοθετική 

εφαρµογή των συµφωνηθέντων µεταξύ υπουργείου 
και ΣΕΤΕ για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, 

ενώ θα υπάρξουν δράσεις για την ανηµετώηιση 
των προβληµάτων του κέντρου της Αθήνας 

Ο τουρισµός δεν έχει και δεν µπορεί να έχει πολιτικό 
χρώµα, υπογράµµισε στην παρέµβαση του ο 

πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης, αναφέροντας 
µεταξύ άλλων πως "πρέπει να συµφωνήσουµε 

όλοι οτον βασικό οδικό χάρτη και τους οτρατηγι- 

Αναµένεται 
οι θέσεις εργασίας 

που 

προσφέρει ο 
κλάδος του 
τουρισµού να 
φτάσουν το 1 
εκατοµµύριο 
την επόµενη 
δεκαετία 

κούς µας στόχους, που κυβέρνηση και κόµµατα θα 
εντάξουν στα προγράµµατά τους". 

Ο αντιπρόεδρος της ΝΑ, ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, 
υπογράµµισε ότι είναι απαραίτητη n ύπαρξη ενός 
αυτόνοµου υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού 

όπως, επίσης, και Γενικού Γραµµατέα Τουρισµού 
που θα ξεπερνάει τη θητεία µιας κυβέρνησης. 

Ο υπουργός Πολτπσµού και Τουρισµού, Παύλος 
Γερουλάνος, επεσήµανε νωρίτερα ότι στον τουρισµό 

δεν χωράνε κοµµατικές γραµµές, καθώς και ότι 
"είναι πολλά αυτά που µπορούν να συµφωνήσουν 

οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας, µέχρι να φτάσουν 
να διαφωνήσουν". Τόνισε on n χάραξη της στρατηγικής 

της επόµενης ηµέρας για τον ελληνικό τουρισµό 
είναι µια κυβερνητική απόφαση και όχι απλώς 

µια εφαρµογή των προτάσεων των φορέων του τουρισµού. 
Κάνοντας αναφορά σης προτάσεις της Νέας 

∆ηµοκρατίας για τον τουρισµό, κ. Γερουλάνος είπε 
on πρόκειται για ευκαιριακή πολιτική, που "δεν έχει 
πάρει σια σοβαρά τον πλέον ανταγωνιστικό κλάδο 
της ελληνικής οικονοµίας". 
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