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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
ΣΕΤΚΕ: «Βορά» πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων η 

κατάταξη και η πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων 
 
Με απορία και έκπληξη βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και ώρες το θέμα 

της κατάταξης και της πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων να 
συνιστά «βορά» στην «αρένα» πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. 

 
Τον «χορό» ξεκίνησε η Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού, βουλευτής 
Α΄ Αθηνών και πρώην υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, με 

ερώτηση που κατέθεσε προς την υπουργό Τουρισμού, κα. Έλενα 
Κουντουρά, αναφορικά με τον πρόσφατο νόμο 4582/2018 και την 
κατηγοριοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων, στην οποία κάνει λόγο για 

«Απορρύθμιση της ελληνικής τουριστικής αγοράς με τον ν. 4582/2018». 
 

Αλήθεια για ποια απορρύθμιση μιλάει η κυρία Κεφαλογιάννη; Γιατί 
απορρύθμιση στην αγορά και μεγάλο πλήγμα για τις επιχειρήσεις 
τουριστικών καταλυμάτων υπήρξε με τη δική της περιβόητη πιστοποίηση. 

Μια πιστοποίηση, η οποία στήθηκε στο «πόδι» και ψηφίστηκε στο παρά 
πέντε της λήξης της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης, χωρίς καμία 

απολύτως διαβούλευση και το κυριότερο χωρίς καμία ουσιαστική 
αναβάθμιση στις προσφερόμενες υπηρεσίες του κλάδου. Τουναντίον, 
μιλάμε για μία ελλιπή κλίμακα των 2 έως 4 κλειδιών, η οποία με την 

αφαίρεση της κατηγορίας του ενός κλειδιού, δημιούργησε πολλά 
προβλήματα σε μία σειρά από επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.  

 
Απορρύθμιση στην τουριστική αγορά δημιούργησε η κα. Κεφαλογιάννη, 
τόσο με την παραχώρηση της διαδικασίας πιστοποίησης, όσο και της 

διαδικασίας κατοχύρωσης του διακριτικού τίτλου στο Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο. Ενέργεια που υλοποιήθηκε με μοναδικό σκοπό την 
ενίσχυση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου με πάνω από 20 εκατομμύρια 

ευρώ, μιας και 40.000 επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων κλήθηκαν 
να καταβάλουν 580 ευρώ έκαστη μόνο για την έγκριση και κατοχύρωση 

του διακριτικού τίτλου. Επιπλέον δε του κόστους αυτού υποχρεούνταν να 
καταβάλουν και το τέλος πιστοποίησης. 
 

Ουσιαστικά η κα. Κεφαλογιάννη κατέστησε τον κλάδο των τουριστικών 
καταλυμάτων σε «αιμοδότη» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, το οποίο 
ουδέποτε θέλησε να μας αναγνωρίσει ως ισότιμα μέλη. 
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Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός ότι, τη στιγμή που η κα. 
Κεφαλογιάννη κατέθεσε τη συγκεκριμένη ερώτηση, η Ελληνική Ένωση 
Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης (HellasCert), βγήκε και κατήγγειλε 

πως η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων με τις ρυθμίσεις του ν. 
4582/2018 βρίσκεται στον αέρα.  
 

Κατανοούμε την απογοήτευση της Ένωσης, αφού τα χρήματα που θα χάσει 
είναι πολλά. Δεν είναι όμως ευθύνη μας να διασφαλίσουμε τα οικονομικά 

οφέλη των επιχειρήσεων πιστοποίησης.  
 
Ευθύνη του φορέα μας είναι να διασφαλίσουμε, αφενός την αξιοπιστία της 

πιστοποίησης και αφετέρου ότι η πιστοποίηση των καταλυμάτων μας θα 
γίνει με το μικρότερο κόστος για αυτά. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι καλύτερη 

επιλογή είναι η πιστοποίηση να γίνεται από διπλωματούχους μηχανικούς, 
οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι και καταρτισμένοι, ακόμη και από 
οποιαδήποτε πιστοποιημένη εταιρία.  

 
Παράλληλα, αυτή η επιλογή συνιστά την πιο συμφέρουσα για τις 
επιχειρήσεις μας, δεδομένου ότι μηχανικοί δραστηριοποιούνται τόσο σε 

ορεινές περιοχές, όσο και στο πιο απομακρυσμένο, ακριτικό νησί, όπου 
λειτουργούν τουριστικά καταλύματα, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος 

πιστοποίησης, σε σχέση με τις πιστοποιημένες εταιρίες-μέλη της 
HellasCert. Και, βέβαια, με την επιλογή αυτή προσφέρουμε δουλειά σε 
ντόπιους επαγγελματίες, συνεισφέροντας στις τοπικές οικονομίες και 

κοινωνίες.  
 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι, τόσο η νέα κατηγοριοποίηση, η οποία εκτείνεται 
από το 1 έως τα 5 κλειδιά, όσο και η διαδικασία πιστοποίησης, είναι 
αποτέλεσμα σειράς διαβουλεύσεων του φορέα μας με το υπουργείο 

Τουρισμού και την αρμόδια υπουργό, Έλενα Κουντουρά, την οποία 
ευχαριστούμε δημόσια για τη στήριξή της, και αναβαθμίζουν ουσιαστικά 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κλάδου μας.  

 
Βάσει των παραπάνω, θεωρούμε ότι καμία απορρύθμιση της τουριστικής 

αγοράς δεν υφίσταται με τον νόμο 4582/2018 αντιθέτως επιλύονται πάγια 
αιτήματα του κλάδου, μειώνοντας κατά πολύ τα ήδη αυξημένα λειτουργικά 
κόστη των επιχειρήσεων του κλάδου μας.  

 
Άλλωστε ο φορέας μας διατηρεί πολύ καλή συνεργασία με τον Τομέα 

Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα με τον Τομεάρχη, κ. 
Κόνσολα, ο οποίος είναι ενήμερος για τα προβλήματα που απασχολούν τον 
κλάδο μας. 

 
 
 


