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Γιώργος Αμβράζης

Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να βαδίσει ο ελληνικός τουρισμός, εν μέσω

ενός ρευστού και ασταθούς (διεθνούς) περιβάλλοντος; Που πρέπει να

στοχεύσει; Με τι εφόδια και με ποιες προϋποθέσεις; Τι πρέπει να κάνει η

Πολιτεία; Πως πρέπει να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις;

Αυτά τα βασικά ερωτήματα για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού

τουρισμού έθεσε ο Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ στην έναρξη του 15ου

συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016 με

τη συμμετοχή περισσότερων από 350 συνέδρων.

Ανδρέας Α. Ανδρεάδης

Το DNA του Έλληνα είναι το DNA του τουρισμού

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ,

κ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης τόνισε ότι η «μηχανή» του τουρισμού θα δουλέψει στο

φουλ μόνο όταν ο κλάδος συνεργαστεί επαρκώς με όλους του τομείς της

οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, ακόμα και αν συναφθούν άριστες

συνεργασίες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είναι η επαναφορά των

φορολογικών συντελεστών σε ανταγωνιστικά επίπεδα, η εφαρμογή πλέγματος

επενδυτικών κινήτρων και η σταθερότητα στο πολιτικό περιβάλλον.

Ο κ. Ανδρεάδης τόνισε ότι τα τρία μνημόνια άλλαξαν ριζικά την πορεία της

ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας προς το χειρότερο και πως ο ελληνικός

τουρισμός και οι επιχειρήσεις, είναι ο μοναδικός τομέας της ελληνικής οικονομίας,

που αντιστέκεται και είναι έτοιμος να υποστηρίξει την επανεκκίνηση της

οικονομίας.
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Γιάννης Στουρνάρας

Η ενίσχυση των υποδομών είναι προϋπόθεση για την 

αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 

Ο κ. Στουρνάρας μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών

Επιχειρήσεων ζήτησε για μία ακόμη φορά να προχωρήσει η ελάφρυνση του Δημοσίου

Χρέους, προειδοποιώντας ότι, εάν το ελληνικό χρέος δεν κριθεί βιώσιμο, η

προβλεπόμενη έξοδος στις αγορές το 2018 δεν είναι εφικτή.

Ο Διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι η σταδιακή βελτίωση της οικονομίας αρχίζει να απεικονίζεται και στην πορεία αρκετών

μακροοικονομικών δεικτών, όπως στην βιομηχανική παραγωγή, στις λιανικές πωλήσεις, στη δημιουργία 237.817 νέων θέσεων

εργασίας στο οκτάμηνο και τέλος την υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας σε 23,1%, έναντι 24,9% το προηγούμενο τρίμηνο και

24,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Στουρνάρας συνέστησε δέσμη μέτρων που θα ενδυναμώσουν τον τουρισμό και πρότεινε:

• Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπόλοιπων περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

• Την αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών όπως οι µαρίνες, οι οποίες µπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του θαλάσσιου και

ναυτικού τουρισµού, ενισχύοντας περαιτέρω την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα.

• Την αναβάθμιση των λιµενικών υποδοµών και την συγκρότηση εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της κρουαζιέρας ―ειδικά της

κρουαζιέρας µε αφετηρία ελληνικό λιµένα (home porting).

Μαργαρίτης Σχοινάς

Κανείς δεν δικαιούται να παραγνωρίζει τη 

σημαντική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάφερε ότι στο τέλος της

επόμενης δεκαετίας, το 2026, η συνολική συμβολή του

Τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας θα ξεπεράσει το 22%, ενώ η

άμεση και έμμεση απασχόληση που συνδέεται με τον τομέα θα

φτάσει το 28% του συνόλου της απασχόλησης. Δεν παρέλειψε

δε να αναφέρει ότι αυτά και μόνο τα δυο στοιχεία, πιστοποιούν

πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο τουρισμός είναι ο πραγματικός

«τίγρης» της ελληνικής οικονομίας.

Ελληνικός Τουρισμός
Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις
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Γιώργος Τζιάλλας

Ο τουρισμός είναι εθνική δύναμη και βρίσκεται μέσα 

στις κυβερνητικές προτεραιότητες

Η πραγματική ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας που η κυβέρνηση προωθεί,

δημιουργεί τις συνθήκες για την άρση των επιβεβλημένων από τους θεσμούς

μέτρων και την εξεύρεση αντισταθμιστικών λύσεων για την ελάφρυνση των

επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Γενικός

Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης.

Και συνέχισε λέγοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το αποδείξαμε μέσα από

τις πολιτικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Υπουργείο - σε άμεση συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία,

Περιφέρειες, τους επίσημους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα - τα δύο τελευταία χρόνια, και με τον άμεσο κυβερνητικό συντονισμό

απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις.

Γιάννης Δραγασάκης

Η τουριστική κατανάλωση μπορεί να 

καταστεί τεράστια παραγωγική δύναμη

Στο γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός,

αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, διότι υπάρχουν

αδυναμίες και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν,

στόχοι που έχουν τεθεί αλλά πρέπει να προωθηθούν με

μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, και νέα δεδομένα, εσωτερικά

και διεθνή, που πρέπει να αξιολογήσουμε και να

ενσωματώσουμε στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική.

Το μέγεθος του τουρισμού, η συμβολή του στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, οι ισχυρές προοπτικές του κρύβουν δυνατότητες που

δεν τις έχουμε ακόμη αξιοποιήσει πλήρως, ας το πω σχηματικά, έχουμε «διαφυγόντα κέρδη». Ο τουρισμός μαζί με το

αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα και μαζί με τις τεχνολογίες επικοινωνιών και ψηφιακής οικονομίας, μπορεί να παίξει το ρόλο που

διαδραμάτισε στο παρελθόν η οικοδομή.

Καθιστώντας τον τουρισμό μοχλό ανάταξης και ανασυγκρότησης της ευρύτερης οικονομίας, ενισχύοντας τους δεσμούς και τις

διακλαδικές σχέσεις του τουρισμού με την υπόλοιπη οικονομία, πρώτον, βοηθούμε τη συνολικότερη οικονομική ανάπτυξη,

δεύτερον, ενισχύουμε την εσωτερική βιωσιμότητα και τις αντοχές της ίδιας της τουριστικής οικονομίας.
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Ο Senior Manager της PWC κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του οδικού χάρτη 2021 ανάφερε ότι μέχρι το 2021 η Ελλάδα

μπορεί να προσελκύσει μέχρι και 35 εκατ. τουρίστες με σταθερότητα και αναστροφή ενεργειών που είχαν αρνητικές συνέπειες, με

σωστή στόχευση σε αγορές, σε προϊόντα, μέσα από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας με σταθερότητα και αναστροφή των ενεργειών θα μπορούσαν να επιτευχθούν το 2021,

αφίξεις 35 εκατ. τουριστών και έσοδα 20 δισ. ευρώ. ενώ σε επίπεδο απασχόλησης πάνω από 1 εκατ. οι άμεσες και έμμεσες θέσεις.

Συνοπτικά, απαιτούνται νέες επενδύσεις 6,5 δισ. ως το 2021.

Λεωνίδας Παπαϊωάννου

Οι σταθερές πολιτικές και 

επιχειρηματικές συνθήκες είναι 

Προαπαιτούμενο της ανάπτυξης
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Συνεδρία: Ελληνικός τουρισμός: Δυνατότητες και προκλήσεις

Ο ελληνικός τουρισμός διαθέτει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Τα εργαλεία που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη του είναι: οι

επενδύσεις, η ρευστότητα και οι δράσεις στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου.

Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος AEGEAN AIRLINES: «Τα στοιχεία των αφίξεων είναι όντως θετικά. Δεν πρέπει όμως να

ξεχνάμε ότι ο κλάδος δεν έχει πιάσει τους στόχους σε επίπεδο εσόδων. Άρα έχουμε επιτύχει μερικώς τον ποσοτικό, αλλά όχι τον

ποιοτικό στόχο και απέχουμε ακόμα αρκετά».

Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής ομίλου

Eurobank: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις βάσει δύο κριτηρίων: Την ικανότητα / λειτουργικότητα των επιχειρήσεων

& τη διαφανή λειτουργία τους».

Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: «Το ζητούμενο για όλους είναι οι συνέργειες. Να δούμε ποιο είναι το

προϊόν και ποια η εμπειρία που έχουμε. Η Ελλάδα δεν έχει μόνο ήλιο και θάλασσα που φυσικά αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα,

αλλά είναι και η 3η πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης. Επί της ουσίας χρειάζεται συνεργασία σε όλα τα επίπεδα γιατί όλα είναι μια

«αλυσίδα», από τα πιο μικρά μέχρι τα μεγαλύτερα τοπικά θέματα πχ. σήμανση, δρόμος, υποδομές».

Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος ΔΙΑΖΩΜΑ: «Ο κλάδος του τουρισμού υποφέρει στην Ελλάδα από 2 πληγές: α) αδυναμία ανάπτυξης

συνεργειών: Η επιχειρηματικότητα ως έννοια έχει κατηγορηθεί και β) υποδομές και ανάπτυξη: Οι υποδομές δεν τελειώνουν μόλις

παραδοθεί το έργο. Δεν υπάρχει πολιτιστική και περιβαλλοντολογική κουλτούρα. Τρανά παραδείγματα η τύχη των Ολυμπιακών

ακινήτων».

Γιάννης A. Ρέτσος, Πρόεδρος ΠΟΞ: «Μόνο με στρατηγική και συνεργασία μπορεί να υπάρξει σωστό πλαίσιο. Όπως

επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες, χρειάζονται επενδυτικά εργαλεία, ένα τραπεζικό σύστημα που παρέχει ρευστότητα με ανεκτό

κόστος χρήματος, επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των επιχειρήσεων και δράσεις με στρατηγική και

συνεργασία».
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Συνεδρία: Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας: Ο ελληνικός τουρισμός και η 

διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς

Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, η σύνδεση του τουρισμού με τα ελληνικά προϊόντα, η βελτίωση των μεταφορών είναι τρία

κρίσιμα στοιχήματα που θα πρέπει να κερδηθούν τα επόμενα χρόνια μέσα από συνέργειες και σωστές διασυνδέσεις.

Γρηγόρης Χριστόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ: «Στρατηγικός τομέας τα τελευταία χρόνια

είναι η εμπειρία του πελάτη. Ο επισκέπτης ζητά υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνίες και η τάση αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ο

όμιλος το αναγνωρίζει αυτό και προγραμματίζει επενδύσεις 1,3 δισ. τα επόμενα χρόνια, και κάλυψη 4G στο 90% του πληθυσμού.

Η ποιότητα της επένδυσης στις τηλεπικοινωνίες παίζει ρόλο στην αναβάθμιση των υποδομών. Μπορούμε να φέρουμε σε πέρας

έργα μεγάλων υποδομών. Όμως, δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Άρης Ν. Κεφαλογιάννης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος «Γαία»: «Η σύνδεση της γαστρονομίας και του τουρισμού είναι

απόλυτη. Ημεσογειακή διατροφή είναι μεγάλο κεφάλαιο αναξιοποίητο. Πρέπει να αναζητήσουμε περισσότερες συνέργειες και

πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι ο ζωτικότερος τομέας της ελληνικής οικονομίας – ο τουρισμός – δεν είναι δεδομένος ούτε

αποκομμένος από τους υπόλοιπους τομείς».

Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Fraport Greece: «Η εταιρεία υλοποιεί μία

μεγάλη επένδυση. Στόχος μας είναι σε 4 χρόνια να δημιουργηθούν νέες ασφαλείς υποδομές αεροδρομίων στα πρότυπα των

μεγάλων διεθνών αεροδρομίων. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης των 400 εκατ. ευρώ, ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται οι

υφιστάμενες υποδομές. Στόχος μας είναι οι νέες θέσεις εργασίας καθώς και να δουλέψουμε με τις εμπορικές εταιρείες που έχουν

παρουσία στα αεροδρόμια».
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Συνεδρία: Ολιστική στρατηγική προβολής της χώρας: Προκλήσεις και οδικός χάρτης

Η ενιαία στρατηγική προσέγγισης προβολής πολλαπλασιάζει τα οφέλη, παρέχει καλύτερη αξιοποίηση του κεφαλαίου και

εξυπηρετεί καλύτερα το στόχο. Βασικό όριο να μην ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές. Πολύ σημαντικός ο

χρονοπρογραμματισμός για την προσέλκυση τουριστών που δεν στοχεύουν σε φτηνές διακοπές.

Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ: «Ο ΕΟΤ έχει πλέον διαμορφώσει μια ολιστική προσέγγιση προβολής. Το

θέμα της συνεργασίας είναι κρίσιμο. Το αποτέλεσμα κρίνει την απόφαση. Χρειάζεται συνεργασίες από όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς».

Ιωσήφ Πάρσαλης, Γενικός Διευθυντής Marketing Greece: «Στόχος μας είναι να υπάρχει ενιαία στρατηγική και καλύτερη

αξιοποίηση των προϋπολογισμών. Παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει ένα συντονισμένο κεντρικό μήνυμα. Να εξυπηρετεί ένα

στόχο. Εξίσου σημαντικός είναι και ο χρονοπρογραμματισμός. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη

τουριστική σεζόν ήδη από την προηγούμενη».

Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ): «Τεράστιο στοίχημα είναι η

ολιστική προσέγγιση. Είναι απαραίτητη».

Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ ΔΑΑ: «Με το Athens Tourism Partnership έχουμε ήδη

ξεκινήσει την προσπάθεια συνεργειών με άλλους φορείς. Ο ΔΑΑ σε αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησε τη συνέργεια με τον ΕΟΤ και

ήδη συνεχίζουμε με την Marketing Greece, τον Δήμο Αθηναίων και την Aegean Airlines».

Αγάθη Πλώτα, Εκπρόσωπος ΕΔΕΕ. «Η τεχνογνωσία έχει σημαντικό ρόλο. Στο κοινό που απευθυνόμαστε, μας δίνει το ίδιο τις

απαντήσεις. Αυτούς που πρέπει να επηρεάσουμε, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που μας δίνουν τις απαντήσεις».
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Σπύρος Βενετσιάνος

Στην ομιλία του σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ο Assistant

General Manager, Head Structured Finance, Group Corporate & Investment Banking

Eurobank, τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει το brand name της για να τιμολογεί

το ρίσκο χαμηλότερα. Παράλληλα επιβεβαίωσε πως οι τράπεζες ενδιαφέρονται για το

τομέα του τουρισμού ωστόσο πρέπει να εξυγιανθεί το επιχειρείν.

Ανδρέας Γερακανάκης

Ο Indirect Sales Manager, Hewlett Packard Enterprise τόνισε στην ομιλία του ότι

οι αλλαγές στην τεχνολογία είναι ραγδαίες. Οι κατάλληλες επενδύσεις στο τομέα

του Hospitality ενισχύουν τα έσοδα των ξενοδοχείων και την πιστότητα. Ωστόσο

η πιο καλή, η πιο ακριβή επένδυση στην τεχνολογία δεν αποδίδει αν δεν

υπάρχουν σωστές υποδομές.

Δημήτρης Μπακάκος

Ο Διευθυντής πωλήσεων της Space ανάφερε στην ομιλία του ότι οι κατάλληλες

λύσεις στο τομέα του Hospitality προσφέρουν υψηλού επιπέδου εμπειρία μετά το

ταξίδι. Η τεχνολογία είναι το κλειδί του μετασχηματισμού. Ας ξεκλειδώσουμε τις

ευκαιρίες.

Σπύρος Τιμοθεάτος

Ο Υποδιευθυντής Εμπορικής Ανάπτυξης Σταθερής και Κινητής Ομίλου ΟΤΕ,

αναφέρθηκε στο γεγονός ότι αν δεν υπάρχουν υποδομές και πρόσβαση,

δημιουργείται κακή εμπειρία στον πελάτη.
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