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Εθνική υπόθεση για τον ΣΕΤΕ ο τουρισμός 

« T 
ουρισμός: Υπόθεση εθνική» είναι 
το θέμα του 10ου συνεδρίου του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), που 
θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 
και την In Νοεμβρίου στην Αθήνα. Εξηγώντας 

την επιλογή του θέματος του εφετινού 
συνεδρίου, ο ΣΕΤΕ υπογραμμίζει: 

«Η παρατεταμένη και δυσχερέστατη για 
την ελληνική οικονομία περίοδος απαιτεί 
πρωτοβουλίες με συναινετικές προσεγγίσεις 

και ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνεργασίες με στόχο την 
ανάκαμψη και έξοδο από την κρίση. Με δεδομένο, 

πλέον, ότι ο τουρισμός είναι ο βασικότερος 
πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας 

και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, 
είναι αναγκαίο να επιτευχθούν συνέργειες 
που προφανώς θα δώσουν πολύ σύ¬ 

ντομα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην 
οικονομία μας. Η ελληνική κοινωνία στο 
σύνολό της έχει αναγνωρίσει τη σημασία 
του τουρισμού και κάθε πρωτοβουλία προς 
τη στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα 

θα τύχει ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις γι' αυτό είναι: 
a. Να αναγνωριστεί n τουριστική οικονομία 

στις υψηλές προτεραιότητες όλων 
των κομμάτων και β. να συμφωνήσουν και 
τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε ένα πλαίσιο 

αρχών και δράσεων, σε μια εθνική τουριστική 
πολιτική ως αποτέλεσμα διακομματικής 

συνεργασίας. Ο ΣΕΤΕ, ως εκπρόσωπος 
του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων 

και ως κοινωνικός εταίρος, επεξεργάζεται 
ήδη, σε συνεργασία με το υπουργείο 

Πολιτισμού & Τουρισμού, ένα κείμενο 
αρχών, κατευθύνσεων και στόχων για τον 

τουρισμό, το οποίο θα προτείνει στο σύνολο 
των πολιτικών κομμάτων ως στρατηγικό 

σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού για την 
επόμενη δεκαετία στο πλαίσιο μιας εθνικής 
τουριστικής πολιτικής. 

To 10ο συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει 
την αρχή μίας νέας εποχής για τον ελληνικό 

τουρισμό. Μίας εποχής όπου πολιτικά 
κόμματα, τουριστικοί φορείς, καθώς 

και επιχειρηματίες και επαγγελματίες του 
τουριστικού τομέα θα συμφωνήσουν, θα 
δεσμευτούν και θα συστρατευθούν στη μέσω 

του τουρισμού προσπάθεια ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας». Ομιλητές στο 
συνέδριο θα είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης 

και της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ, του τραπεζικού τομέα, ακαδημαϊκοί 

και επιχειρηματίες, εντός και εκτός του 
τουρισμού. 
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