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Κυρίες & Κύριοι σύνεδροι, 

Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω 
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας και χαίρομαι που, για 
ακόμη μια χρονιά, μέσω του συνεδρίου μας, θα μας δοθεί η δυνατότητα 
να καταγράψουμε τις απόψεις και τους προβληματισμού μας για τον 
κλάδο του τουρισμού, έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια απέδειξε ότι 
μπορεί, ακόμη και σε περιόδους μεγάλης κρίσης, να κρατήσει τη 
δυναμική του και να προσφέρει δουλειά και ελπίδα στους πολίτες αυτής 
της χώρας. 

Ένας ακόμη λόγος που είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα είναι γιατί η 
ΣΕΤΚΕ φέτος, συμπληρώνει είκοσι χρόνια από την ίδρυσή της. Από τη 
στιγμή που μια μικρή ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο 
υποφαινόμενος, έκαναν το όνειρό τους πράξη, προχωρώντας στη 
σύσταση ενός οργάνου εκπροσώπησης του κλάδου των μικρών 
τουριστικών καταλυμάτων, το οποίο, σήμερα, έπειτα από δύο δεκαετίες 
σκληρής δουλειάς και κάνοντας στην άκρη τα όποια μικροσυμφέροντα,   
κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε έναν μεγάλο και ισχυρό 
συνδικαλιστικό φορέα. 

Στο διάστημα όλων αυτών των χρόνων από την ίδρυση της ΣΕΤΚΕ έως 
σήμερα  (- ΣΕΕΔΔΕ μέχρι πρότινος- ) χρειάστηκε να κάνουμε αγώνες και 
δυναμικές παρεμβάσεις, προκειμένου να καταφέρουμε να επιτύχουμε 
τις διεκδικήσεις μας και το καλύτερο δυνατόν για το σύνολο των μελών 
του κλάδου μας, για το σύνολο των συναδέλφων μας. Και είμαι ευτυχής 
για όλα όσα έχουμε πετύχει και για τις εξελίξεις που δικαιώνουν τους 
αγώνες και το έργο της Συνομοσπονδίας μας. 

Πραγματική μου επιθυμία είναι, η ΣΕΤΚΕ, να συνεχίσει και στο μέλλον 
να λειτουργεί ως φορέας σταθερότητας του κλάδου, μέσω του οποίου θα 
ενδυναμώνεται ολοένα και περισσότερο η τουριστική επιχειρηματικότητα 
της μικρομεσαίας επιχείρησης, που συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την 
κοινωνική συνοχή και την οικονομική ευημερία πολλών περιοχών της 
χώρας μας. 

Μιλώντας για την οικονομική δυναμική του τουρισμού μας, αξίζει να 
αναφέρουμε ότι η τουριστική κίνηση το 2015, παρά το αρνητικό 
οικονομικοπολιτικό περιβάλλον στη χώρα μας, κατέγραψε ανοδική 
πορεία, με τις αφίξεις να ανέρχονται στα 23,6 εκατομμύρια και τα 
συνολικά έσοδα που εισήλθαν στη χώρα από την τουριστική 
δραστηριότητα να διαμορφώνονται στα 14,2 δισ. ευρώ, συν τα έσοδα από 
την κρουαζιέρα. 



Όσον αφορά την τρέχουσα τουριστική περίοδο οι προβλέψεις είναι 
θετικές, κάνοντας λόγο για νέα αύξηση στις αφίξεις. Μια σειρά όμως  
παραγόντων, τόσο εξωγενών, όσο και στο εσωτερικό της χώρας, όπως η 
έξαρση της τρομοκρατίας, το προσφυγικό και η διαχείρισή του, σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων, καθιστούν  
αμφίρροπες τις όποιες προβλέψεις.  

Παρά το γεγονός ότι το ζητούμενο στην τουριστική οικονομία είναι η 
αύξηση των κρατήσεων, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να 
μπορούμε να μιλάμε για μια ελπιδοφόρα προοπτική και ανάπτυξη του  
ελληνικού τουρισμού.  

Χρειάζεται περισσότερη μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας για την 
αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, που λειτουργούν ως βαρίδια στην 
εξελικτική πορεία του ελληνικού τουρισμού και, φυσικά, αναφέρομαι 
στην αδυναμία λήψης σοβαρών αποφάσεων, που θα λειτουργήσουν 
θετικά στην ανανέωση του τουριστικού προϊόντος, όπως είναι η ισότιμη 
συμμετοχή όλων των τουριστικών επιχειρήσεων στα αναπτυξιακά 
προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις του υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργου Σταθάκη για αύξηση της 
ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, 
εντούτοις πάνω από το 80% των επιχειρήσεων δεν θα μπορέσουν να 
ενταχθούν σε αυτά, αφού οι όροι του προγράμματος προβλέπουν ως 
απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής την ύπαρξη συντελεστή μισθωτής 
εργασίας 0,5. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογενειακή επιχείρηση πρέπει να 
απασχολεί έναν εργαζόμενο για έξι μήνες τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς 
να υπολογίζεται ως εργαζόμενος ο επιχειρηματίας, ο οποίος εκ του νόμου  
είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ για την εν λόγω επιχειρηματική του 
δραστηριότητα. 

Με αφορμή το παραπάνω γεγονός οφείλω να επισημάνω ότι, παρατηρώ 
από την πλευρά της πολιτείας, την έλλειψη συνέχειας σε πολλά θέματα 
που θα μπορούσαν με λίγη καλή θέληση να είχαν επιλυθεί και που, 
δυστυχώς, παραμένουν να αιωρούνται βασανιστικά σαν «δαμόκλειος 
σπάθη» πάνω από τον ελληνικό τουρισμό και τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, που παρά τα έως τώρα ενθαρρυντικά στοιχεία των αφίξεων, 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. 

Οι αβάσταχτοι, επιβαλλόμενοι φόροι, με πρώτο τον ΦΠΑ, διακυβεύουν 
τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και, όπως προκύπτει 
από σχετική έρευνα, από αυτές το 40% δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα 
λειτουργικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά και φορολογικά έξοδα, με 
κίνδυνο τη χρεοκοπία, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική 
ξενοδοχειακή δραστηριότητα.  

Στο δυσμενές αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον για το τουριστικό 
επιχειρείν, προστίθεται ένα ακόμη εμπόδιο, το φαινόμενο της οικονομίας 
του διαμοιρασμού (sharing economy), που εξαπλώνεται παγκοσμίως, 
αλλά και στη χώρα μας με έντονους ρυθμούς, με πάνω από 100,000 
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ακίνητα να προωθούνται από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως, το 
FlipKey της TripAdvisor, το HomeWay, το HouseTrip, το Airbnb, κ.ά..  

Μάλιστα, από την 1η Νοεμβρίου 2015, με την εφαρμογή του νόμου 
4336, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση σε όλους τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων, χωρίς την υποχρέωση λήψης του Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος.  

Ακόμη δε , περιμένουμε την ερμηνευτική απόφαση σύμφωνα με την 
οποία θα καθορίζονται μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα το πώς 
και πότε  θα δηλώνονται οι μισθώσεις αυτές, το ύψος της φορολογίας 
τους, πως θα μισθώνονται τα διαμερίσματα εντός των πολυκατοικιών και 
οι κατοικίες εντός ιδιωτικών οικισμών. 

Ερωτήματα που έπρεπε ήδη να είχαν ρυθμιστεί νομοθετικά, τη στιγμή 
που ο τζίρος της εν λόγω δραστηριότητας για το 2015 υπερέβη τα 2,2 
δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος δεν εισέπραξε τους 
αναλογούντες φόρους, και σαν επιστέγασμα της όλης αυτής 
φοροδιαφυγής έχουμε την απόφαση του ίδιου υπουργείου, που 
αδρανοποιεί την εφαρμογή του νόμου 4276/2014, η οποία προέβλεπε 
την επιβολή υψηλού προστίμου σε όσες επιχειρήσεις λειτουργούσαν 
χωρίς να φέρουν το ειδικό σήμα λειτουργίας. 

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, που οδηγούν σε απώλεια εκατοντάδων 
εκατομμυρίων από τα δημόσια ταμεία, η κυβέρνηση στράφηκε με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα σε βάρος του κλάδου μας, καταργώντας τον νόμο 
4313/2014, ο οποίος περιελάμβανε τις επιχειρήσεις μας στα ειδικά 
κτίρια, ελαφρύνοντας σημαντικά τη φορολογία τους στην καταβολή του 
ΕΝΦΙΑ. 

Έτσι, οι επιχειρήσεις του κλάδου μας συνεχίζουν να πλήττονται από την 
υπερφορολόγηση, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, προεκλογικά, είχε 
χαρακτηρίσει τον εν λόγω νόμο αντισυνταγματικό, λέγοντας, μάλιστα, 
πως θα προχωρούσε στην κατάργησή του, ευθύς μόλις αναλάμβανε την 
εξουσία !!. 

Κυρίες και Κύριοι  

Σε τούτη τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, επιβάλλεται, η κυβέρνηση, 
να αντιμετωπίσει με πραγματικό ενδιαφέρον τις επιχειρήσεις μας, 
προκειμένου να συνεχίσουν τη νόμιμη λειτουργία τους και να 
καταφέρουν να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές για να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν σε μια λογική φορολογία προς το κράτος. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι πολλές επιχειρήσεις να οδηγηθούν 
σε «λουκέτο» και πέρασμα στην αδήλωτη δραστηριότητα. 

Η λύση όμως, δεν είναι να οδηγούνται όλο και περισσότερες επιχειρήσεις   
στη μαύρη εργασία. Η λύση είναι να μειωθεί η υψηλή φορολογία, που 
αυξάνει υπερβολικά το κόστος λειτουργίας των τουριστικών  
επιχειρήσεων. Μια «φοροκαταιγίδα» άνευ προηγουμένου. Για 
παράδειγμα, ο φόρος εισοδήματος από το 26% θα ανέβει στο 29%, ο  
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ΦΠΑ από το 6% πήγε στο 13% στη διαμονή και από το 13% στο 23% 
στην εστίαση, η προκαταβολή φόρου θα ανέβει στο 100%, οι συντελεστές 
του φόρου αλληλεγγύης αυξήθηκαν υπερβολικά, ενώ «βαρίδια» στην 
ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας αποτελούν το ασφαλιστικό -άγνωστο 
το τι θα γίνει- και ο ΕΝΦΙΑ. 

Αυτή η αδυναμία των πολιτικών να αφουγκράζονται εγκαίρως τα 
προβλήματα και να προωθούν τη λύση τους, ακόμη και όταν οι φορείς 
τα εκθέτουμε και επισημαίνουμε τον κίνδυνο από την επέκτασή τους, με 
θλίβει αφάνταστα. Στην παρούσα δε συγκυρία πολύ φοβάμαι ότι, η 
σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν προσθέτει στο προηγούμενο 
οικοδόμημα, αλλά «γκρεμίζει» και ότι είχαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις «χτίσει», συντελώντας στη δημιουργία του Πύργου της 
Βαβέλ της ελληνικής οικονομίας. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να 
ανακάμψει οικονομικά. Πιστεύω,  ακράδαντα ότι ο τουρισμός αποτελεί 
έναν από τους πλέον σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, γι’ αυτό και η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, 
μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών, θα 
πρέπει να απασχολήσει έντονα, όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τις 
Περιφερειακές Αρχές και τους Δήμους, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε 
στον καλύτερο βαθμό, στη νέα, αναμενόμενη αύξηση. 

Είναι αναγκαίο να χαραχτεί ένα κοινό πρόγραμμα προώθησης του 
ελληνικού τουρισμού, που θα προσβλέπει στο άνοιγμα νέων οριζόντων 
για τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα 
συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός βελτιωμένου τουριστικού προϊόντος 
εφάμιλλου, αν όχι καλύτερου, από εκείνο των ανταγωνιστών μας. 

Η ΣΕΤΚΕ μαζί με τον ΣΕΤΕ, την ΠΟΞ και το ΞΕΕ, έχουμε ξεκινήσει από 
κοινού μια προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα, να κάνουμε όσα 
έπρεπε να είχαν γίνει τόσα χρόνια και δεν έγιναν. 

Υπάρχει η αισιοδοξία ότι παρά τις αντιξοότητες θα τα καταφέρουμε. 
Άλλωστε, έως σήμερα έχουμε δείξει ισχυρή βούληση και άοκνη 
συνεργασία για το σκοπό αυτό, που θέλω και εύχομαι να συνεχιστεί και 
στο μέλλον. 

Για την ευόδωση όμως, των δικών μας προσπαθειών σημαντικό ρόλο έχει 
η πολιτεία, η οποία οφείλει να είναι αρωγός και υποστηρικτής της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η πολυπόθητη 
οικονομική ανάπτυξη. 

Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι όσο η επιχειρηματικότητα 
μπλέκεται στον «κυκεώνα» της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας, την 
ίδια στιγμή, μάλιστα, που άλλες ανταγωνιστικές χώρες έχουν 
απλοποιήσει σημαντικά αυτές τις διαδικασίες, καθιστώντας τη δημόσια 
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διοίκηση αποτελεσματική και φιλική προς τους επιχειρηματίες, όσο οι 
καινοτόμες επενδύσεις προσκρούουν στην τυπικότητα και την 
ασυνεννοησία μεταξύ των υπηρεσιών και τέλος όσο η παράλογη και 
άνιση φορολογική μεταχείριση των πολιτών μειώνει την ικανότητά τους 
για ανάπτυξη και εξωστρέφεια, τόσο η χώρα μας θα ταλανίζεται από την 
ύφεση και δεν θα μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Το ζητούμενο σήμερα είναι ο εκσυγχρονισμός του κράτους, καθώς μόνο 
μέσω του εκσυγχρονισμού θα υπάρξει και χώρος και τρόπος για την 
ανάπτυξη της οικονομίας και της παραγωγικότητας στη χώρα μας. Δίχως 
αυτό, οι όποιες προσπάθειες των φορέων δεν θα έχουν το επιθυμητό  
αποτέλεσμα. 

Όπως και να έχει, η ΣΕΤΚΕ ως συνδικαλιστικός φορέας, αισιοδοξεί ότι 
μέσα από τις παρεμβάσεις της προς την πολιτεία θα συνεχίσει να 
στηρίζει και να προωθεί όλες τις προσπάθειες των μελών της για ένα 
καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη θέση στη διεθνή τουριστική αγορά. 

Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς και με ιδιαίτερο 
αίσθημα ευθύνης, αλλά και χαράς για την παρουσία σας εδώ σήμερα, 
κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του Ετήσιου Συνεδρίου της 
Συνομοσπονδίας μας για το 2016 και εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια 
και καλή τουριστική περίοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


