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Η άμεση δρομολόγηση λύσεων σε ζητήματα που έχουν, πλέον, αποκτήσει δομικό χαρακτήρα για τον

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ρέτσος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμβολή του τουριστικού τομέα σ

Ρέτσος, υπογραμμίζοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει συμβάλει τα μέγιστα και ότι η
«συμμαχία» με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι αναγκαία για την επίλυση των
θεμάτων που απασχολούν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο
Πρόεδρος του ΣΕΤΕ στο στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να διαμορφωθεί με ορίζοντα
υλοποίησης την επόμενη 10ετία, προκειμένου ο τομέας να εισέλθει σταδιακά σε έναν κύκλο
βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, η ανταπόκριση σε έναν συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό
και η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού έχουν
ανάγκη, ανάμεσα σε άλλα πιο ειδικά ζητήματα, από:

1.Τη συγκρότηση μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση και
περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με τη
συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, που θα αφορά στον σχεδιασμό και την προώθηση
βάσει συγκεκριμένου στατιστικού αποτελέσματος.

2.Ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής που δεν θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των
τουριστικών επιχειρήσεων με μείωση του ΦΠΑ σε διαμονή, εστίαση και εγχώρια μεταφορά
επιβατών (αεροπορικώς-ακτοπλοϊκώς-χερσαία μέσα), αποκλιμάκωση της φορολόγησης της
εργασίας, κατάργηση του φόρου διαμονής, μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση
συμπληρωματικού φόρου στα ακίνητα, ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
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3. Τη διαχείριση των προορισμών με ιδιαίτερη έμφαση στην επάρκεια και αναβάθμιση των
δημοσίων υποδομών, καθώς και τη βελτίωση σε «πύλες εισόδου», όπως λιμάνια, αεροδρόμια
και τοπικά οδικά δίκτυα.

4.Τη θεσμοθέτηση ενός χωροταξικού και πολεοδομικού πλαισίου για τον τουρισμό που θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής αγοράς και ταυτόχρονα θα
προστατεύει το περιβάλλον που αποτελεί και βασικό τουριστικό πόρο.

5.Τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που, κατ’
ελάχιστον, θα είναι φιλικό προς νέες επενδύσεις, ενώ θα περιλαμβάνει και θέσπιση
πολιτικής κινήτρων για τη στοχευμένη προσέλκυση επισκεπτών. Κομβική σημασία προς την
κατεύθυνση αυτή έχει η αποσαφήνιση και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για
επενδύσεις και λειτουργία των επιχειρήσεων.

6.Τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου για τις εργασιακές σχέσεις που να
ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της οικονομικής δραστηριότητας και να λαμβάνει
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των τουριστικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη του τουρισμού και της απασχόλησης.

7. Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των κλαδικών ενώσεων - Μελών του
ΣΕΤΕ ανέπτυξαν και τα ειδικότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο κάθε επιμέρους κλάδος της
τουριστικής οικονομίας. Επίσης, συμφωνήθηκε να οριστεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ
του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού διεθνώς.
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Συμμετέχοντες από πλευράς Υπουργείου Τουρισμού

Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, Υφυπουργός Τουρισμού

Συμμετέχοντες από πλευράς ΣΕΤΕ

Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ, Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ, Γιώργος
Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΤΕ, Γιώργος Αμβράζης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ,
Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Εκπρόσωποι κλαδικών ενώσεων - Μελών ΣΕΤΕ

ΓΕΠΟΕΤ (Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού), Άρης Μαρίνης,
Γενικός Γραμματέας

ΕΛΙΜΕ (Ένωση Λιμένων Ελλάδας), Γιώργος Καστελλάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής

ΕΜΑΕ (Ένωση Μαρινών Ελλάδας), Σταύρος Κατσικάδης, Πρόεδρος

ΕΠΕΣΤ (Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού), Αντώνης Στελλιάτος,
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Πρόεδρος

ΠΟΞ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων), Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος

ΣΑΑΕ (Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών), Μαρία Θεοφανοπούλου,
Αντιπρόεδρος

ΣΕΕΝ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας), Μιχάλης Σακέλλης, Πρόεδρος

ΣΕΤΕΥΔ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων),
Στέφανος Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος

ΣΕΤΚΕ (Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος), Παναγιώτης
Τοκούζης, Πρόεδρος

HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers), Ρένα Τόλη, Πρόεδρος

HATTA (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων), Λύσανδρος
Τσιλίδης, Πρόεδρος FEDΗΑΤΤΑ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 17/9/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIAÂ
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