ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλευρό των Ομοσπονδιών - μελών της η διοίκηση
της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.
Δυναμικό παρών στις γενικές συνελεύσεις των Ομοσπονδιών - μελών
της συνεχίζει να δίνει η διοίκηση της Συνομοσπονδίας
Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος,
επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη στήριξη του έργου τους.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Παναγιώτης
Τοκούζης, παρέστη στη γενική συνέλευση της Πανλαρισαϊκής
Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2017, στο Εμπορικό
Επιμελητήριο Λάρισας, με σύσσωμη την επιχειρηματική κοινότητα
των τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής να συμμετάσχει στις
εργασίες της γενικής συνέλευσης.
Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Πανλαρισαϊκής
Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων, ο κ.
Τοκούζης, είχε εποικοδομητικό διάλογο με τον αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης της περιφέρειας
Θεσσαλίας, κ. Αθανάσιο Παιδή.
Ο κ. Τοκούζης ενημέρωσε τον κ. Παιδή για τις δυσχέρειες που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες των μικρών τουριστικών
καταλυμάτων, εξαιτίας του ασφυκτικού πλαισίου μέσα στο οποίο
καλούνται να δραστηριοποιηθούν, αλλά και για τις ενέργειες της
Συνομοσπονδίας προς την επίλυσή τους, όπως και για τις
πρωτοβουλίες της, που έχουν διττό στόχο, αφενός τη βελτίωση των
συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου, αφετέρου την
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των μικρών τουριστικών
καταλυμάτων.
Παράλληλα, οι δυο τους συζήτησαν για τις δυνατότητες ανάπτυξης
ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή, αλλά και για τις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν για την προβολή των τουριστικών
καταλυμάτων της Θεσσαλίας.
Ο πρόεδρος της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει
ξεκινήσει η διοίκηση της Συνομοσπονδίας με τα μέλη της, στις 3
Φεβρουαρίου, παρευρέθηκε στις εργασίες της γενικής συνέλευσης
των Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Νέων
Πόρων Κατερίνης, Παντελεήμονα και Λεπτοκαρυάς, η οποία
διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο Νέων Πόρων.
Ο κύκλος των γενικών συνελεύσεων του προηγούμενου διαστήματος
ολοκληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, με τη γενική συνέλευση της

Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Πιερίας Ημαθίας - Πέλλας, η οποία έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο
Κατερίνης.
Τόσο στη γενική συνέλευση των Συλλόγων Ενοικιαζομένων
Δωματίων και Διαμερισμάτων Νέων Πόρων Κατερίνης,
Παντελεήμονα και Λεπτοκαρυάς, όσο και στη γενική συνέλευση της
Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Πιερίας Ημαθίας – Πέλλας, που διεξήχθησαν σε κλίμα ομόνοιας, η αθρόα
προσέλευση των μελών τους, ήταν το επισφράγισμα της
αναγνώρισης των προσπαθειών των διοικήσεών τους, για την
ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Ο πρόεδρος της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. και στις τρεις γενικές συνελεύσεις στις
οποίες παρέστη, εξέφρασε τη διάθεση της νέας διοίκησης της
Συνομοσπονδίας να είναι κοντά στις Ομοσπονδίες-μέλη της, για
την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, που στόχο έχουν την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

