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Σε νέα υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται ο ελληνικός τουρισμός, για μία 
ακόμη χρονιά εφέτος, με τη χώρα μας να εδραιώνει τη θέση της ως ένας 
από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο. Την ίδια στιγμή 
επιβεβαιώνεται ότι η περυσινή ανοδική πορεία του τουρισμού μας δεν 
ήταν φαινόμενο συγκυριακό, αλλά το αποτέλεσμα της αναβάθμισης του 
παρεχόμενου τουριστικού μας προϊόντος. 
 
Ο υπέρλαμπρος ελληνικός ήλιος και οι πεντακάθαρες θάλασσές μας δεν 
είναι πλέον στοιχεία ικανά από μόνα τους να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον του ταξιδιώτη και να καταστήσουν την Ελλάδα 
ανταγωνιστικό, τουριστικό προορισμό. Η διαφοροποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας μας 
πρέπει να αποτελούν μονόδρομο, κάτι που φαίνεται να αντιλαμβάνονται, 
τόσο η πολιτική ηγεσία του κλάδου, όσο και οι επαγγελματίες. 
 
H Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος 
(Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), έχει, ήδη, θέσει ως κεντρικό αναπτυξιακό της στόχο την 
αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και τη δημιουργία μιας νέας 
κατηγορίας καταλυμάτων, που θα εξειδικεύονται στον «τουρισμό 
εμπειρίας».  
 
Τα καταλύματα αυτά θα πιστοποιούνται σε διάφορες μορφές τουρισμού, 
όπως είναι ο περιπατητικός, ο τουρισμός αναρρίχησης, ο γαστρονομικός, 
ο αλιευτικός τουρισμός, κ.ο.κ., αποτελώντας μία νέα, «φρέσκια», 
καινοτόμα τουριστική πρόταση και μία διαφορετική τουριστική επιλογή. 
 
Θα απευθύνονται στον επισκέπτη, ο οποίος αναζητά στις διακοπές του, 
κάτι περισσότερο από μια πολυτελή διαμονή all inclusive, 
αποκομίζοντας εμπειρίες  προσωποποιημένες και  προσαρμοσμένες στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του. 
 
Μια ακόμα δράση της Συνομοσπονδίας, με στόχο την αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών των καταλυμάτων μας, είναι η  υλοποίηση 
του προγράμματος «Καλάθι Πρωινού», το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα 
και θα εφαρμοστεί από τον επόμενο χρόνο.  
 
Στόχος του προγράμματος είναι οι «φιλοξενούμενοί» μας να δοκιμάσουν 
σε κάθε προορισμό τις ιδιαίτερες γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα 
μικρών παραγωγών, ανακαλύπτοντας τους πολυτιμότερους 
γαστρονομικούς θησαυρούς της Ελλάδας. 
 
Καλούμε, λοιπόν, τον ταξιδιώτη, τον σύγχρονο περιηγητή, να επισκεφτεί 
ένα από τα 30.000 μικρά καταλύματα της χώρας μας για μία νέα, 
ξεχωριστή, τουριστική εμπειρία. 
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