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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΚΟΥΖΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΤΚΕ 
Η ΣΕΤΚΕ με τον «Τουρισμό Εμπειρίας» καθοδηγεί τον ελληνικό Τουρισμό στη 

μετά-Covid εποχή 
 
Αναμφίβολα, η πανδημία του κορωνοϊού και τα «απόνερά» της, όπως τα περιοριστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν για την προστασία του πληθυσμού από την απειλή του Covid-
19, έχουν δημιουργήσει ανακατατάξεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή και μία νέα 
τάξη πραγμάτων στη βιομηχανία του Τουρισμού και των Ταξιδιών, σε παγκόσμια 
κλίμακα.  
 
Κι ενώ ο επιδημικός «συναγερμός» εξακολουθεί να είναι ενεργός, η παγκόσμια 
τουριστική κοινότητα είναι ήδη στραμμένη στην επόμενη ημέρα για τον Τουρισμό και 
τα Ταξίδια, με την επανεκκίνησή τους να συνεχίζει να αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση. 
Γιατί από την επανέναρξη της τουριστικής-ταξιδιωτικής βιομηχανίας εξαρτάται η 
παγκόσμια ανάκαμψη και ανάπτυξη, που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στις οικονομίες 
και τις κοινωνίες, σε όλο τον κόσμο. 
 
Το φετινό καλοκαίρι σηματοδότησε την αρχή της επανεκκίνησης του τουρισμού, τόσο 
για τη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως. Η πλήρης, ωστόσο, αποκατάσταση του 
ελληνικού και του διεθνούς τουρισμού, θα γίνει σταδιακά και θα εξαρτηθεί από τα 
γρήγορα αντανακλαστικά και την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα.  
 
Η χώρα μας οφείλει να διεκδικήσει μεθοδικά και οργανωμένα το τουριστικό της 
μερίδιο, έναντι άλλων χωρών. Η τουριστική πρόκληση στη μετά Covid εποχή για την 
Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου, με την 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
 
Αυτό το γνωρίζει καλά η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων 
Ελλάδος, γι’ αυτό και τελευταία έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες και ενέργειες, που στόχο έχουν τα  μικρά, 
τουριστικά καταλύματα να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις και στις 
καινούργιες προτιμήσεις και προτεραιότητες του ταξιδιώτη στη μετά Covid εποχή. 
 
Ο «Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ», είναι από τις δράσεις της Συνομοσπονδίας, 
με άξονα τον πολυθεματικό τουρισμό, που στόχο έχει την εξειδίκευση των μικρών, 
τουριστικών καταλυμάτων και τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  τους, 
δημιουργώντας ένα νέο είδος τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία απευθύνονται σε 
κοινό με ειδικά ενδιαφέροντα, όπως π.χ. τη γαστρονομία, την ποδηλασία, κ.ο.κ.. 
Καταλύματα, τα οποία προσφέρουν στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να βιώσουν 
συναρπαστικές, αυθεντικές και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. 
 
Η ΣΕΤΚΕ με τον «Τουρισμό Εμπειρίας», δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη 
και ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς. 


