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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 

Νέο ρεκόρ σημειώνουν οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις το πρώτο εξάμηνο 
του 2017, φτάνοντας, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, τα 598 εκατομμύρια. Την ίδια 

στιγμή η χώρα μας καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις, με τις τουριστικές 
αφίξεις να προβλέπονται σε πάνω από 28,5 εκατομμύρια για το σύνολο του 

έτους. 
 
Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους αποδεικνύουν περίτρανα ότι, ο τουρισμός 

είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Μία 
δραστηριότητα με τεράστια συνεισφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
στην εισροή συναλλάγματος και εν τέλει στην οικονομική άνθιση και 

ευημερία. Ένας από τους πλέον, σημαντικούς και αναπτυσσόμενους 
τομείς, τόσο της παγκόσμιας  οικονομίας, όσο και της οικονομίας της 

χώρας μας, ο οποίος συντείνει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων 
της διατήρησης υψηλών επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής 
προόδου. 

 
Δυστυχώς, όμως, εξαιτίας της έλλειψης σωστού σχεδιασμού από την 

πολιτεία, σήμερα, έπειτα από 40 και πλέον χρόνια οργανωμένου 
τουρισμού στη χώρα μας, παρατηρούνται φαινόμενα άναρχης οικιστικής 
ανάπτυξης, ανεξέλεγκτης δόμησης, θαλάσσιας ρύπανσης, καταπάτησης και 

καταστροφής βιοτόπων, που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Πρόκειται 
ουσιαστικά για την άλλη όψη της τουριστικής ανάπτυξης.  

 
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η τουριστική δραστηριότητα, τουλάχιστον με τη 

σημερινή της μορφή, δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ενώ 
παράλληλα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη φύση και στο περιβάλλον, 
καθίσταται πλέον επιβεβλημένο η πολιτεία να επανακαθορίσει την 

τουριστική πολιτική της, υιοθετώντας ένα νέο μοντέλο, που θα 
προσανατολίζεται σε έναν ποιοτικό τουρισμό και θα απευθύνεται σε κοινό 

με υψηλότερες απαιτήσεις, πέραν του ήλιου και της θάλασσας. Ένα 
σύγχρονο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα δίνει έμφαση στη 
διατήρηση του φυσικού και περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας μας.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι άμεση ανάγκη να υιοθετηθούν επαρκή συστήματα 
διαχείρισης και διατήρησης των φυσικών πόρων και να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες δομές, οι οποίες να μπορούν να αντέξουν την πίεση που 
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ασκείται από τη μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπως είναι η 
διαχείριση απορριμμάτων, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, κ.ά.. 
 

Στόχος, λοιπόν, όλων των κυβερνήσεων και των οργανισμών, σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να είναι ο αειφόρος Τουρισμός, ο τουρισμός 
που αναπτύσσεται χωρίς να επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να 

υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. 
 

Με αφορμή, λοιπόν, τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ως 
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος 
(ΣΕΤΚΕ), δεσμευόμαστε για την υιοθέτηση νέων προτύπων, που θα 

αναβαθμίζουν την ποιότητα του παρεχόμενου τουριστικού μας προϊόντος, 
με έμφαση στην προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος. 
 
 

 

 


