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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. με τον υπουργό Τουρισμού 
 
 

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Τουρισμού, συνάντηση της 
διοίκησης της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, 
με τον υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη.  
 
Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., συνεχίζοντας με την ίδια συνέπεια τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, που 
διασφαλίζουν την ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων και τη βελτίωση των πλαισίων λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν, συναντήθηκε με τον υπουργό Τουρισμού, 
ενημερώνοντάς τον για όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τα μη κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα. 
 
Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., ενημέρωσαν τον υπουργό για τις 
προτεραιότητες και τους στόχους της Συνομοσπονδίας, με γνώμονα την προστασία 
των συμφερόντων του κλάδου και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του.  
 
Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η παράταση της προθεσμίας 
κατάταξης για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και το θέμα των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων,  με τον υπουργό Τουρισμού να διαβεβαιώνει πως θα εξευρεθούν λύσεις 
στα προβλήματα, και πως θα είναι σε άμεση επαφή με τη διοίκηση της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., ώστε 
οι προτάσεις και τα αιτήματα της Συνομοσπονδίας, όπου υπάρχει συναρμοδιότητα με 
άλλα υπουργεία, να προωθηθούν άμεσα. 
 
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα συνεργασίας, παρέστησαν από 
την πλευρά της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Παναγιώτης Τοκούζης, ο  
γεν. γραμματέας, κ. Δημήτρης Ευθυμίου και ο αντιπρόεδρος, κ. Δημήτρης Ατσάρος. 
 
Ο πρόεδρος της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., μετά το πέρας των συνομιλιών με τον υπουργό Τουρισμού, 
σε δηλώσεις του, αφού εξήρε το κλίμα κάτω από το οποίο διεξήχθη η συνάντηση, 
επεσήμανε ότι συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα θέματα και τα προβλήματα που 
απασχολούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υπογραμμίζοντας πως «με τον 
υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, είχαμε μια παραγωγική συζήτηση».  
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