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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με την παρουσία της υπουργού Τουρισμού το 1ο Ανοικτό Συνέδριο 
της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. 

 
 
Παρουσία της υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά και με την 
αθρόα προσέλευση των επιχειρηματιών μικρών τουριστικών καταλυμάτων, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις 
του Ολυμπιακού Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου (Tae Kwon Do), το 1ο 
Ανοικτό Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών 
Καταλυμάτων Ελλάδος. 
Το Συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στο περιθώριο της έκθεσης Expo Hotel, 
αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τον εξωστρεφή χαρακτήρα της νέας 
διοίκησης της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. και τον σχεδιασμό της, στο επίκεντρο του οποίου 
τοποθετείται η έναρξη ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου μεταξύ της 
διοίκησης της Συνομοσπονδίας και των επιχειρηματιών του κλάδου. 
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος της 
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., κ. Παναγιώτης Τοκούζης, ο οποίος στην ομιλία του, αφού 
σκιαγράφησε το δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον -
πέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις, αυξημένα λειτουργικά κόστη και 
αθέμιτος ανταγωνισμός από τις παρανόμως λειτουργούντες τουριστικές 
επιχειρήσεις-, στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις 
μικρών τουριστικών καταλυμάτων, αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις της 
Συνομοσπονδίας από την πολιτεία, στον σχεδιασμό και στις δράσεις της. 
Βεβαίως, ειδική μνεία έκανε στην άριστη συνεργασία με την κα. υπουργό 
Τουρισμού και το πνεύμα σύμπνοιας που την διακατέχει με τις θέσεις του 
φορέα. 
Για μία ακόμη φορά ο κ. Τοκούζης τάχθηκε υπέρ της 
πιστοποίησης/κατηγοριοποίησης των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, 
γεγονός, που, όπως είπε, θα τους προδώσει προστιθέμενη αξία, 
αντιτάχθηκε, όμως, στη διαδικασία.  
Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ένταξης των μικρών και 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στα αναπτυξιακά προγράμματα, 
καθώς και την ανάγκη επαναφοράς της αρμοδιότητας κατοχύρωσης του 
Διακριτικού Τίτλου των τουριστικών καταλυμάτων στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Τουρισμού. 



Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας εξήγγειλε από το βήμα του 1ου Ανοικτού 
Συνεδρίου της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. το «Καλάθι Πρωινού», ένα νέο πρόγραμμα, του 
οποίου η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει, που θα προσδώσει ακόμη 
μεγαλύτερη αξία στις παροχές ενός καταλύματος. 
Βεβαίως, ο κ. Τοκούζης, στην εναρκτήρια ομιλία του, επισήμανε την 
ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων με τον 
τουρισμό φορέων στην Ελλάδα.  
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους η Τομεάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, κα. Φωτεινή 
Αραμπατζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κουμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδος, βουλευτής Αχαΐας, κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, η 
αναπληρώτρια γραμματέας Τουρισμού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κα. 
Μαρία Αγγέλου, οι πρόεδροι του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, κ. Γιώργος Καββαθάς, της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, κ. Στράτος Παραδιάς, ο 
γενικός διευθυντής του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Γιώργος Αμβράζης και πολλοί ακόμη 
προσκεκλημένοι. 
Aπό το βήμα του 1ου Ανοικτού Συνεδρίου της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., η υπουργός 
Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, αφού έκανε έναν απολογισμό της 
φετινής τουριστικής χρονιάς, υπογράμμισε ότι το 2017 θα είναι μία ακόμη 
καλύτερη τουριστική χρονιά, ενώ αναφερόμενη στα μηνύματα που 
προέκυψαν από τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου, είπε ότι, ήδη, 
οι προκρατήσεις εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες. 
Από το 1ο Ανοικτό Συνέδριο της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. η κα. υπουργός εξήγγειλε ένα 
νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ίδρυσης 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, η έναρξη του οποίου τοποθετείται 
χρονικά στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. 
Ακόμη, η κα. Κουντουρά ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο 
για τη θεσμοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των αστικών 
μισθώσεων, το οποίο, ολοκληρωμένο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί το 
αμέσως επόμενο διάστημα. 
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας 
Δημοκρατίας, κα. Φωτεινή Αραμπατζή, αναφέρθηκε στον βαρυσήμαντο 
ρόλο των επιχειρήσεων μικρών τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία 
χαρακτήρισε ως «ραχοκοκαλιά» του ελληνικού τουρισμού, στη διαμόρφωση 
του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, και στην ενίσχυση 
της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.  
Στη συνέχεια, η κα. Αραμπατζή, έκανε λόγο για σειρά λανθασμένων 
τακτικών από πλευράς κυβέρνησης, οι οποίες έχουν οδηγήσει σήμερα τον 
κλάδο σε συνθήκες πραγματικής «ασφυξίας». 
Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, κ. Νίκος 
Καραθανασόπουλος, υπογράμμισε ότι καμία αναπτυγμένη οικονομία δεν 
μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, αφού είναι μία 
εξαιρετικά μεταβλητή δραστηριότητα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να σημειώσει 
ότι πρόκειται για έναν τομέα, ο οποίος μπορεί να προσδώσει αναπτυξιακές 
προοπτικές στη χώρα.  
Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, επισήμανε ότι η φετινή τουριστική 
χρονιά ολοκληρώνεται με 25 εκατ. αφίξεις, 1,5 εκατ. περισσότερες από 
πέρυσι, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία περισσοτέρων από 50.000 
επιπλέον θέσεις απασχόλησης.  



Αναφερόμενος στο μείζον θέμα των τουριστικών εσόδων, ο κ. Ανδρεάδης 
είπε πως προβλέπεται να διαμορφωθούν με μία ελαφριά πτώση, σε σχέση 
με πέρυσι, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα γενικό φαινόμενο, το οποίο 
είναι συνέπεια της περιορισμένης οικονομικής δυναμικής των τουριστών, 
σε παγκόσμια κλίμακα.  
Ο κ. Ανδρεάδης τόνισε ότι το στοίχημα για την επόμενη χρονιά είναι η 
διαχείριση του προσφυγικού και η εικόνα που θα προβάλλει η χώρα μας 
στο εξωτερικό και κάλεσε τα ΜΜΕ να είναι πιο προσεκτικά σε αυτό. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, κ. Γιώργος Καββαθάς αναφέρθηκε 
στην ανάγκη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος να συνδέει τον 
τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα.  
Ο κ. Καββαθάς από το βήμα του 1ου Ανοικτού Συνεδρίου της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. 
κάλεσε σε συστράτευση όλους τους φορείς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
«δεν θα πρέπει να υπάρχουν κομματικές πολιτικές, αλλά εθνικές 
πολιτικές». 
Για «εναγκαλισμό στραγγαλιστικού τύπου» της φορολογίας στην ακίνητη 
περιουσία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ιδιοκτητών Ακινήτων, κ. Στράτος Παραδιάς, αναδεικνύοντας το θέμα της 
υπερφορολόγησης.  
Στη συνέχεια, ο γενικός διευθυντής του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Γεώργιος Αμβράζης, 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη ενότητας του τουριστικού τομέα, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τη φετινή τουριστική σεζόν, ο τομέας, 
ενωμένος κατάφερε να “γυρίσει το παιχνίδι”». 
Τα ειδικά διαμορφωμένα για τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις 
προγράμματα της Eurobank παρουσίασε στη συνέχεια η κα. Ρόζη 
Αθανασίου, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πελατών, 
Υποστήριξης Δικτύων & Επικοινωνίας της Eurobank, ενώ τα ομαδικά 
προγράμματα της Interamerican σε συνεργασία με την Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και την 
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. παρουσίασε από την πλευρά του ο κ. Νίκος Κεχαγιάογλου, 
συντονιστής αυτών των προγραμμάτων. 
Στη συνέχεια η Contract Manager για την περιοχή των Βαλκανίων, τη 
Μάλτα και την Κύπρο της Hotel Beds, του μεγαλύτερου διαδικτυακού 
πάροχου κλινών στον κόσμο, κ. Έφη Τερζή, αναφέρθηκε στη διεθνή, 
αλλά και την εγχώρια παρουσία της Hotel Beds. 
Με τη σειρά της η Υπεύθυνη διεύθυνσης πωλήσεων της EpsilonNet, κα. 
Σοφία Πακαλίδου, μίλησε για την κερδοφόρα διαχείριση των τουριστικών 
καταλυμάτων με τη βοήθεια της τεχνολογίας, παρουσιάζοντας τα ειδικά 
σχεδιασμένα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων μικρών τουριστικών 
καταλυμάτων προγράμματα της εταιρίας. 
Αντίστοιχα, ο κ. Δημήτρης Μουτόπουλος, Sales Manager της Syncrez, 
παρουσίασε το Channel Manager, ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης 
διαδικτυακών συστημάτων κρατήσεων για επιχειρήσεις μικρών τουριστικών 
καταλυμάτων. 
Ο Innovative Designer, κ. Δημήτρης Ζαφειράκης μίλησε για τη σημασία 
της διακόσμησης σε ένα τουριστικό κατάλυμα, που αποτελεί κυρίαρχο 
σημείο ελκυστικότητάς του, ενώ η κα. Helene Van Deville, Senior Sales 
Area Manager της America & EMEA, αναφέρθηκε στη σημασία της 
επίπλωσης, παρουσιάζοντας λύσεις και προτάσεις εξοπλισμού επίπλωσης 
για τουριστικά καταλύματα. 
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές και 
τους χορηγούς αυτού του συνεδρίου για την πολύτιμη βοήθειά τους. 



Χρυσοί χορηγοί του Συνεδρίου ήταν οι Eurobank, Interamerican και 
Epsilon Net, χορηγός διοργάνωσης η Expo Hotel και χορηγοί η Syncrez 
και το City Unity College. 
 
 

 


