
 

 

 

Θέσεις ΣΕΤΕ  για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου  Εσωτερικών  

(Σεπτέμβριος 2019) 

Η Ελλάδα χρειάζεται προτάσεις, λύσεις και ένα σχέδιο που θα προσδιορίζει με 

σαφήνεια και ρεαλισμό τις δράσεις που θα οδηγήσουν σε μία μακρά, σταθερή και 

βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Ζητούμενο είναι να εισέλθουμε σταδιακά σε έναν νέο 

κύκλο, με κύριο χαρακτηριστικό του την ωριμότητα, καθώς το τουριστικό προϊόν που 

σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον ίδιο τον προορισμό είναι εκείνο που καθορίζει 

και την πορεία του τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ενεργός ρόλος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και λειτουργία των προορισμών αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη για τον Τουρισμό.  

Στα, κρίσιμα για τον τουριστικό τομέα, θέματα αρμοδιότητας του Εσωτερικών ο ΣΕΤΕ 

θέτει σε προτεραιότητα  ζητήματα όπως: 

- Η αποτελεσματική διαχείριση προορισμών και ο εκσυγχρονισμός υποδομών, 
καθώς η βασική λειτουργία προορισμών είναι αλληλένδετη με απλές καθημερινές 
βασικές ανάγκες (ενεργειακή επάρκεια, καθαριότητα, επαρκή αστυνόμευση, 
ενίσχυση υπηρεσιών υγείας, κοκ) που αφορούν όλους, καταρχήν ως πολίτες και 
κατοίκους αυτής της χώρας και δευτερευόντως ως επαγγελματίες στον 
τουρισμό. Ειδικότερα ως προς το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων έμφαση 
δόθηκε σε παραδείγματα πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας από ολόκληρη την 
Ευρώπη με αμοιβαία οφέλη για κατοίκους, ιδιώτες, επαγγελματίες και τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

- Η «παραγωγική» συνεργασία για τα νέα ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου 2021-2027 και τον σχεδιασμό των ΠΕΠ που θα αποτελέσουν το μοναδικό 
και πλέον ισχυρό επενδυτικό εργαλείο της κάθε Περιφέρειας.  Στόχος πρέπει να είναι 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα πιο κοντά στους πολίτες, 
υποστηρίζοντας τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης και βιώσιμη ανάπτυξη. 

- Η προώθηση και προβολή των προορισμών, βάσει στρατηγικού σχεδιασμού και η 
σύνδεση ενεργειών marketing και προβολής με τη διαμόρφωση του τουριστικού 
προϊόντος,  πρωτίστως με τη διαχείριση του προορισμού. 

- Η αναλογικότητα και ανταποδοτικότητα των Τελών με την εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας για τον τρόπο υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις εποχικές 
επιχειρήσεις και τη θέσπιση κινήτρων σε επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει 
σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων.  

Για να δείτε το υπόμνημα με τις προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΕΤΕ στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, πατήστε εδώ. 
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