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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ν.∆. ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ 

Εθνική ατζέντα 
για τον τουρισµό 

Του Βασίλη 
Παπακωνοταντόπουλου 

Ηεπανίδρυση αυτόνοµου 
υπουργείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης αποτελεί βασική 
αρχή της τουριστικής πολιτικής 

της Νέας ∆ηµοκρατίας. 
Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος 

του κόµµατος και πρώην υπουργός 
Τουρισµού ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, 

το αυτόνοµο υπουργείο 
θα είναι ενισχυµένο µε αρµοδιότητες 

που ανήκουν σήµερα 
σε άλλα υπουργεία. «Ο τουρισµός 

πρέπει να γίνει η ατµοµηχανή 
της ανάπτυξης. Κρίνεται 

Ο κ. Αβραµόπουλος 
προανήγγειλε, 
µεταξύ άλλων, 
απαλλαγή των 
ξενοδοχείων 
από το ειδικό τέλος 
ακινήτων και 
επανίδρυση 
υπουργείου 
Τουρισµού 

απαραίτητο το συντοµότερο δυνατόν 
να υιοθετηθεί εθνική ατζέντα 

για τον ελληνικό τουρισµό και 
να χαραχθεί οτρατηγική, που θα 
κινείται βαθιά στο χρόνο και ευρύτατα 

στην παγκόσµια τουριστική 
αγορά», υπογράµµισε ο κ. 

Αβραµόπουλος κλείνοντας τις εργασίες 
του 10ου συνεδρίου του 

ΣΕΤΕ µε θέµα: «Τουρισµός: υπόθεση 
εθνική». 

Αναφερόµενος στη στρατηγική 
της Ν.∆. για τον τουρισµό, 

έκανε λόγο για σταθερό θεσµικό 
πλαίσιο µε καθαρούς όρους δράσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε 
την καθιέρωση ενός ενιαίου 

ΦΠΑ µε συντελεστή 6,5% 
για τις προσφερόµενες τουριστικές 

υπηρεσίες και 13% για τις 
υπηρεσίες σίτισης, όπως επίσης 
καιτη ρεαλιστική επαναξιολόγηση 

του τέλους εκσυγχρονισµού 
των αεροδροµίων και του τιµολογιακού 

καθεστώτος στο ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών, µε δραστική 

µείωσή τους. 
«Τα µέτρα αυτά θα επιδράσουν 

καταλυτικά στην αύξηση 
της τουριστικής κίνησης και θα 
προσπορίσουν στην εθνική οικο¬ 

νοµία πολλαπλάσια οφέλη σε 
σχέση µε την αρχική µείωσητων 
φορολογικών εσόδων», τόνισε ο 
κ. Αβραµόπουλος. Χαρακτήρισε, 
επίσης, άδικη, καταχρηστική και 
αυθαίρετη την επιβολή ειδικού 
τέλους ακινήτων στις τουριστικές 

εγκαταστάσεις, επισηµαίνοντας 
ότι η επιλογή αυτή πρέπει 

να εξαλειφθεί. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
παρουσιάστηκαν οι στόχοι του 

ελληνικού τουρισµού για την επόµενη 
δεκαετία, µε εκπροσώπους 

κοµµάτων και φορέων να συµφωνούν 
ότι θα πρέπει να χαραχθεί 

µια εθνική στρατηγική για 
τον τουρισµό. Βασικός στόχος 
της πρότασης στρατηγικής ανάπτυξης 

του τουρισµού που κατέ¬ 

θεσε ο ΣΕΤΕ, είναι η Ελλάδα να 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στους 
δέκα πρώτους τουριστικούς προορισµούς 

στόν κόσµο, τόσο σε 
αφίξεις όσο και σε έσοδα, έως το 
2021. Παράλληλα, η άµεση και 
έµµεση τουριστική ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία να ανέλθει 
στα 50 δισ. ευρω. Σε ό,τι αφορά 
τις θέσεις εργασίας που προσφέρει 

ο κλάδος του τουρισµού, 
αυτές αναµένεται να φτάσουν την 
επόµενη δεκαετία το 1 εκατοµµύριο. 

Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΤΕ ζητά 
συντελεστή ΦΠΑ στο 6,5% σε 

όλο το τουριστικό πακέτο, στις 
µεταφορές και στην ακτοπλοΐα, 
συντελεστή ΦΠΑ 13% για την 
εστίαση και µείωση κατά 50% του 
τιµολογιακού καθεστώτος στο 
∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Θεωρούνται, 

επίσης, απαραίτητες 
η σύσταση εταιρίας µάρκετινγκ 
για την αποτελεσµατική προβολή 

της χώρας, η πραγµατική άρση 
του cabotage στην κρουαζιέρα 
και η αντιµετώπιση των σοβαρότατων 

προβληµάτων της 
ακτοπλοΐας. 

Π. Γερουλάνος 

Στη δική του τοποθέτηση, ο 
υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού 

Παύλος Γερουλάνος έθεσε 
ως στόχο ο τουρισµός να αποτελέσει 

πρότυπο ανάπτυξης στην ελληνική 
κοινωνία, ως κλάδος που 

παράγει αξία, δίνοντας έµφαση 
στη συλλογικότητα, το διακριτό 
στρατηγικό σχεδιασµό και την ευελιξία 

και καινοτοµία. Επισήµανε, 
ακόµα, ότι στον τουρισµό δεν χωράνε 

κοµµατικές γραµµές και κατηγόρησε 
τη Ν.∆. για ευκαιριακή 

πολιτική στον τουρισµό. 

Εθνική ατζέντα 
για τον τουρισµό 
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