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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Με οργανωμένες και συντονισμένες ενέργειες, σαφή στρατηγική, συγκεκριμένο 
πλάνο, και, κυρίως, συνέπεια, η διοίκηση της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών 
Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να κερδίσει 
ένα μεγάλο στοίχημα: Αφενός, να βάλει τις επιχειρήσεις μη κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων στο κάδρο των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας των αρμόδιων 
υπουργείων, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, και να επιλύσει μία σειρά από χρόνια 
προβλήματα του κλάδου και, αφετέρου, αναλαμβάνοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες 
και δράσεις, πρωτόγνωρες για τον κλάδο, να αναβαθμίσει τον ρόλο του φορέα. Και 
αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν καλά όλοι, και, κυρίως, τα μέλη της, που 
απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των επιτευγμάτων της Συνομοσπονδίας.  
 
Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία απαιτεί συνεχή διάλογο, επαφές και 
διαβουλεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία και η οποία ούτε περιορίζεται, ούτε 
αναλώνεται σε ανακοινώσεις στον Τύπο, και βαρύγδουπες δηλώσεις.  
 
Πάγια τακτική της ομοσπονδίας «Κύκλος», είναι, συχνά-πυκνά, να στέλνει επιστολές 
στα αρμόδια υπουργεία σχετικές με θέματα που αφορούν τον κλάδο, διεκδικώντας 
δήθεν την επίλυσή τους, και να τις ανακοινώνει στον Τύπο, στην προσπάθειά της να 
δημιουργήσει εντυπώσεις. Λες και τα θέματα επιλύονται τόσο εύκολα, με την 
αποστολή μιας επιστολής. Θέματα για τα οποία η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. έχει, ήδη, κάνει 
συναντήσεις και έχει καταθέσει σειρά υπομνημάτων και επιστολών.  
 
Ο κλάδος των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων έχει τριτοβάθμιο όργανο, το 
οποίο εκπροσωπεί το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου. Κι αυτή είναι η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.. 
Ένας φορέας με δυναμική διοίκηση, που όσο κι αν κάποιοι λίγοι προσπαθούν να 
αμαυρώσουν την εικόνα του και να καρπωθούν τα αποτελέσματα της ουσιαστικής κι 
επιτυχημένης παρουσίας του, αυτό δεν είναι εφικτό. 
 
Ας πάψουν, λοιπόν, αυτοί οι κύριοι, να βγαίνουν στον Τύπο και να μιλούν για επαφές 
και προώθηση θεμάτων σε αρμόδια υπουργεία, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια 
αναζήτησης ρόλου.  
 
Τελευταίο «κρούσμα», το θέμα της παράτασης της προθεσμίας κατάταξης για τα μη 
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Για άλλη μια φορά ήρθατε δεύτεροι κύριοι, αφού η 
διοίκηση της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. έχει, ήδη, συζητήσει το θέμα της παράτασης της κατάταξης, 
όπως και μία σειρά ακόμη θεμάτων, που απασχολούν τον κλάδο, με τον αρμόδιο 
υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη και τον υφυπουργό, κ. Μάνο Κόνσολα, από την 
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πρώτη κιόλας συνάντησή τους στις 26 Ιουλίου, λίγες, μόλις, ημέρες μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων τους στο υπουργείο Τουρισμού. Μία από τις πρώτες συναντήσεις 
που είχαν οι κ.κ. Θεοχάρης και Κόνσολας με εκπροσώπους φορέων του τουριστικού-
ξενοδοχειακού κλάδου.  
 
Επίσης, το θέμα επανέφερε η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., με επιστολές της στις 16.10.2019 και στις 
06.11.2019, μετά την ανάρτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.  
 
Το διοικητικό συμβούλιο της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. βρίσκεται σε συνεχή επαφή και έχει αναπτύξει 
μία άριστη συνεργασία με την τωρινή ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού, 
διεκδικώντας, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης 
και εμπιστοσύνης, την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο των μη 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.  
 
 


