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ΣΤΟ 18Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΕ∆∆Ε
Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
κυρία Έλενα Κουντουρά παρέστη και χαιρέτισε τις εργασίες του 18ου ετήσιου
τακτικού συνεδρίου της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων
∆ωματίων και ∆ιαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.∆.∆.Ε.)
Το κείμενο του χαιρετισμού έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο 18ο
ετήσιο συνέδριο της Συνομοσπονδίας σας. Ο Τουρισμός ένας από τους
βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλει στην ανάκαμψη και
την ανταγωνιστικότητα, στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι μικροί και οι μεσαίοι τουριστικοί επιχειρηματίες αποτελούν την πλειονότητα
των επιχειρήσεων του Τουρισμού. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε αυτές τις
επιχειρήσεις και να τους δώσουμε νέα εργαλεία ώστε να συνεχίσουν
απρόσκοπτα να συνεισφέρουν στη μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια της
Χώρας.
Η συνομοσπονδία σας η οποία εκπροσωπεί χιλιαδες μικρές τουριστικές
μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, αποτελεί ένα
σημαντικό τμήμα του τουρισμού στη χώρα μας. Το στοίχημά μας είναι η
αναβάθμιση και η Ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, παντού, σε
τουριστικές υποδομές, λιμένες, μαρίνες, αεροδρόμια, στις μικρές και μεγάλες
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα
διασφαλίσει κάθε δυνατότητα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και ειδικά

προγράμματα με νέα πολιτική κινήτρων, που θα ενισχύσει τον μικρομεσαίο
τουριστικό επιχειρηματία, τονώνοντας παράλληλα τον εσωτερικό τουρισμό.
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες.
Η διεύρυνση των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού και Τουρισμού για
Όλους, ένα νέο σύγχρονο και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, ευνοϊκές επιχορηγήσεις για εκσυγχρονισμό και
εκπαίδευση του προσωπικού, ένταξη σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, και
βεβαίως έμφαση στον τουρισμό των ΑμεΑ και της Τρίτης Ηλικίας.
Επίσης, έμφαση δίνουμε στην Περιφέρεια και στην ανάπτυξη του Θεματικού
Τουρισμού ο οποίος βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα στις πολιτικές μας
και ο οποίος θα δημιουργήσει νέους τουριστικούς προορισμούς με
οικονομικά οφέλη και νέες θέσεις εργασίας για τις τοπικές οικονομίες και
κοινωνίες.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας».

