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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα εποχή για τον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων φέρνει το
νομοσχέδιο για τον θεματικό τουρισμό, που υπερψηφίστηκε πρόσφατα,
επιλύοντας σημαντικά προβλήματα, που μαστίζουν τον κλάδο, επί σειρά
ετών, ενώ, την ίδια στιγμή, μία νέα σελίδα ανοίγει για τον ελληνικό
Τουρισμό, προσδίδοντας νέα, αναπτυξιακή διάσταση στο ελληνικό,
τουριστικό προϊόν.
Στο νέο αυτό κεφάλαιο που ανοίγει για τον ελληνικό τουρισμό με το
νομοσχέδιο για τον θεματικό τουρισμό, μπαίνουν οι βάσεις για την
εξειδίκευση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την πολυπόθητη
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δημιουργώντας νέους ορίζοντες
στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΣΕΤΚΕ, είναι έτοιμη να συνεισφέρει με τον
«Τουρισμό Εμπειρίας», μία πρωτοβουλία της, που θα πάρει «σάρκα και
οστά» από την επόμενη τουριστική περίοδο, καθώς οι διεργασίες έχουν ήδη
ξεκινήσει, διαφοροποιώντας τις επιλογές που θα έχει ο επισκέπτης.
Ειδικότερα, με την ψήφιση του νομοσχεδίου επιλύεται το ζήτημα της
κατοχύρωσης του διακριτικού τίτλου του καταλύματος, για το οποίο μέχρι
σήμερα αρμόδιο ήταν το ΞΕΕ, ενώ πλέον ο διακριτικός τίτλος των
επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων
εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ..
Ακόμη, με βάση το νομοσχέδιο, αρμόδιος φορέας για την έκδοση
πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων - διαμερισμάτων ορίζεται η οικεία κατά τόπο Περιφερειακή
Υπηρεσία Τουρισμού, ενώ μέχρι σήμερα και σε αυτή την περίπτωση
αρμόδιο ήταν το ΞΕΕ.
Η επίλυση των δύο αυτών θεμάτων αποτελούσε το μεγάλο στοίχημα για τη
σημερινή διοίκηση της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών
Καταλυμάτων Ελλάδος, από την αρχή της θητείας της, και προσωπικά για
τον πρόεδρό της, κ. Παναγιώτη Τοκούζη.

Οι αλλαγές που επέρχονται στα μέχρι σήμερα ισχύοντα δεδομένα για τις
επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, με την απεμπλοκή στον τρόπο
λειτουργίας τους από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, είναι αποτέλεσμα
σειράς διαβουλεύσεων της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών
Καταλυμάτων Ελλάδος με το υπουργείο Τουρισμού και την αρμόδιο
υπουργό, κα. Έλενα Κουντουρά.
Είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, με συνέπεια και συνέχεια, της
ΣΕΤΚΕ, που όσο κι αν προσπαθούν να το καρπωθούν κάποιοι τοπικοί
σύλλογοι, που αυτοβούλως μετονομάζονται σε Πανελλήνιοι, δεν γίνεται,
αφού ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την κατάλληλη ισχύ διαθέτουν.
Η ΣΕΤΚΕ χαιρετίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο ανοίγει νέους
δρόμους για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, συμβάλλοντας
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, και το οποίο αναμένεται να
συνεισφέρει στην πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Η Συνομοσπονδία αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες και
την ευαρέσκειά της στην υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, χωρίς τη
συνδρομή της οποίας τίποτα δεν θα είχε επιτευχθεί.

