Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΤΚΕ «ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Δημοσιεύτηκε από το αρμόδιο δικαστήριο των Αθηνών, η προγραμματισμένη
τροποποίηση του καταστατικού της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών
Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος. Η τροποποίηση ήταν
το κοινό αποτέλεσμα της συνέλευσης των αντιπροσώπων του κλάδου από όλη
την επικράτεια, οι οποίοι συζήτησαν, προβληματίστηκαν και κατάθεσαν τις
απόψεις τους ως προς το ποια μορφή επιθυμούν για το πανελλαδικό όργανό
τους. Το νέο καταστατικό εκφράζει πλήρως την στρατηγική που έχει επιλεγεί
από την οργάνωση για τα επόμενα χρόνια, με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της τουριστικής διαμονής και με την νέα του
μορφή αναδιαρθρώνει, αναβαθμίζει και επεκτείνει την συλλογικότητα του
κλάδου, προκειμένου αυτός να προσαρμοστεί στο νέο κοινωνικο-οικονομικό
περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικές καταστατικές αλλαγές που
εγκρίθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο είναι οι εξής:

1. Μετονομάζεται η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων
Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος σε ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
και διακριτικό τίτλο ΣΕΤΚΕ.
2. Μεταβάλλεται ο τρόπος εκπροσώπησης των μελών, ώστε να γίνει
περισσότερο αναλογικός και πιο αντιπροσωπευτικός, ενώ παράλληλα
διασφαλίζονται οι εκλογικές διαδικασίες.
3. Επανακαθορίζονται τα αξιώματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να
είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καιρών και στην
λειτουργία της Συνομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ πλέον κ. Κωνσταντίνος Μπρεντάνος προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«…Είμαστε στο τέλος μίας πορείας που ξεκίνησε η παρούσα διοίκηση για την
εισαγωγή σημαντικών τροποποιήσεων στο καταστατικό της οργάνωσης, ώστε να
προσαρμοστεί σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις της νέας εποχής.
Το νέο καταστατικό εξειδικεύει τον ρόλο της μικρομεσαίας τουριστικής
επιχείρησης διαμονής, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τον κλάδο με ουσιαστικό και
παραγωγικό τρόπο, αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία μας και θεσμοθετεί την
συλλογική μας πλέον εμπειρία για την αποτελεσματική διεκδίκηση των
αιτημάτων των μελών μας.
Η διοίκησή μου νιώθει ιδιαίτερα υπερήφανη για την επίτευξη της τροποποίησης
που αποτελεί διαδικασία – σταθμό στην συλλογική συνδικαλιστική μας δράση και
θα μας επιτρέψει να ατενίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και
αυξημένη αποτελεσματικότητα γι’ αυτά που πρέπει να πράξουμε και να
προωθήσουμε στα επόμενα χρόνια. Όλοι μας αποδείξαμε ότι έχουμε την τόλμη
να βλέπουμε απροκατάληπτα την κατάσταση του κλάδου και να προβαίνουμε
στις απαραίτητες αλλαγές…»

