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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.: Επιτακτική ανάγκη η καθιέρωση κοινής
ονομασίας για τα τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη


Αυτό επισημάνθηκε στο 22ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της
Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων
Ελλάδος

Με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών
Καταλυμάτων Ελλάδος, κ. Παναγιώτη Τοκούζη να κάνει λόγο για ανάγκη
καθιέρωσης, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινής ονομασίας και διακριτικού
σήματος για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων -πρόταση την οποία
η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. έχει, ήδη, καταθέσει στην Επιτροπή Τουρισμού της
Ευρωβουλής- και την υπουργό Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, να
δεσμεύεται για περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων του κλάδου, ολοκληρώθηκε το 22ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο
της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε..
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, στο
ξενοδοχείο Divani Caravel, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κας
Έλενας Κουντουρά, του τομεάρχη Τουρισμού της Ν.Δ., κ. Μάνου Κόνσολα,
του συντονιστή του τμήματος Τουριστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Παναγιώτη Αρανίτη και του κ. Γιώργου Καραχρήστου, επίσης, από το
τμήμα Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, παρέστησαν ο τομεάρχης
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τουρισμού του Κινήματος Αλλαγής, κ.
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης
Κεντρώων, κ. Γεώργιος Κουτουλάκης και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., κ.
Ιωάννης Ρέτσος, ενώ το «παρών» έδωσαν σύσσωμοι οι επιχειρηματίες
μικρών τουριστικών καταλυμάτων - μέλη της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε..
Στο Συνέδριο, το Προεδρείο της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, πραγματοποίησε τον
διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του 2017.
Ακολούθησε ειδική αναφορά από τον Πρόεδρο και το σύνολο των ομιλητών
για τους αγώνες, τις δράσεις, τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις της
Συνομοσπονδίας.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της
Συνομοσπονδίας, κ. Παναγιώτης Τοκούζης, ο οποίος, αφού έκανε σύντομη
αναφορά στην προηγούμενη τουριστική σεζόν, αλλά και στα μηνύματα που
έρχονται για τη νέα, σύμφωνα με τα οποία αναμένεται αύξηση των μεγεθών
του ελληνικού τουρισμού, παρουσίασε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες
που υλοποίησε η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. μέσα στο 2017, με κυρίαρχη το «Καλάθι
Πρωινού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας αναφέρθηκε στα
προβλήματα, τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η διοίκηση της
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. τον τελευταίο χρόνο, κάποια από τα οποία, όπως είπε ο κ.
Τοκούζης, έχουν επιλυθεί, με τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση
της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, ενώ κάποια άλλα
οδεύουν προς επίλυση.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο 2017, η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. προχώρησε:
- Στον σχεδιασμό του προγράμματος «Καλάθι Πρωινού», το οποίο στόχο
έχει, αφενός την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών των μικρών τουριστικών καταλυμάτων και αφετέρου την
ανάδειξη των μοναδικών προϊόντων της ελληνικής γης και την προώθηση
του Γαστρονομικού Τουρισμού. Μάλιστα, το αμέσως επόμενο διάστημα
ξεκινάει η διαδικασία πιστοποίησης των επιχειρήσεων τουριστικών
καταλυμάτων για το Καλάθι Πρωινού.
- Στη δημιουργία της νέας πλατφόρμας της Συνομοσπονδίας, η οποία
παρέχει στα μέλη της την ευκαιρία να ενημερώνονται για τις εξελίξεις σε
θέματα κλαδικά, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να προβάλλουν
τις επιχειρήσεις τους, αναρτώντας, εντελώς δωρεάν, τις προσφορές τους
που απευθύνονται στις διάφορες κοινωνικές ομάδες.
- Σε συνεργασία με την εταιρία ΤΕΤΡΑΚΤΙΣ, στη λειτουργία τoυ
συστήματος on line κρατήσεων Go2Greece, το οποίο σε αντίθεση με τις
άλλες πλατφόρμες on line κρατήσεων, παρακρατά μόλις το 4% επί των
κρατήσεων, μεγιστοποιώντας το ποσοστό καθαρού κέρδους για τις
επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.
- Στη δημιουργία, σε συνεργασία με τη Marketing Greece, διαφημιστικού
σποτ για την προβολή, τόσο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας
μας, όσο και των νέων δράσεων της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε..
- Στη σύσταση και λειτουργία του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης, το
οποίο από τη μία θα εκπονεί χρήσιμες μελέτες και έρευνες για τον κλάδο
και θα διοργανώνει επιμορφωτικά και άλλου είδους σεμινάρια, και από την
άλλη, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς και
εταιρίες, θα αναλαμβάνει την κατάρτιση και πιστοποίηση των επιχειρήσεων
της Συνομοσπονδίας σε διάφορα θέματα, όπως είναι το «Καλάθι Πρωινού»,
ο «Τουρισμός Εμπειρίας», κ.ο.κ..
- Στην οργάνωση των προτύπων για την κάθε κατηγορία που θα
περιλαμβάνει ο «Τουρισμός Εμπειρίας», όπως είναι ο περιπατητικός
τουρισμός, ο τουρισμός αναρρίχησης, ο αλιευτικός τουρισμός, κ.ά..

-Στην καθιέρωση δύο νέων brand names, την κατηγορία «elite», στην οποία
θα εντάσσονται καταλύματα που πληρούν υψηλά κριτήρια και τον όρο
«smotel», τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μία επιχείρηση,
ανεξαρτήτως κατηγορίας και μεγέθους, που θα πληροί συγκεκριμένες
προδιαγραφές. Με το όνομα «smotel» θα μπορούν να πιστοποιούνται
καταλύματα που ανήκουν στις κατηγορίες από 2 κλειδιά και πάνω.
Στη συνέχεια ο κ. Τοκούζης αναφέρθηκε στα θέματα του κλάδου τα οποία
έχουν επιλυθεί ή οδεύουν προς επίλυση, όπως η αύξηση της
δυναμικότητας των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων από τα 20 στα
30 δωμάτια, η νέα κατηγοριοποίηση, η οποία εκτείνεται από το 1 έως τα 5
κλειδιά, όπως και η διαμόρφωση νέων, αντικειμενικών κριτηρίων και
προδιαγραφών, που θα διασφαλίζουν την ποιοτική αναβάθμιση και τη
βελτιστοποίηση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων.
Επίσης, όπως ο ίδιος ανέφερε, δύο ακόμη θέματα του κλάδου τα οποία
οδεύουν προς επίλυση, είναι η διαδικασία πιστοποίησης και η αλλαγή του
φορέα κατοχύρωσης του Διακριτικού Τίτλου.
Βεβαίως, ο κ. Τοκούζης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο θέμα της
βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά είπε,
συνιστά «πληγή» που αιμορραγεί για τις επιχειρήσεις τουριστικών
καταλυμάτων, ζητώντας, για πολλοστή φορά, την απόσυρση του σχετικού
νομοσχεδίου από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. αναφέρθηκε στην αύξηση του
ΦΠΑ και των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ, που, όπως είπε, δημιουργούν ένα
ασφυκτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τοκούζης δεσμεύτηκε ότι η σημερινή
διοίκηση της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια, προσήλωση
και όραμα το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει για τη βελτίωση των συνθηκών
λειτουργίας των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων και στον
εκσυγχρονισμό του κλάδου.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες του Συνεδρίου της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., η Υπουργός
Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, αναφέρθηκε στη συνεργασία του
Υπουργείου με τη διοίκηση της Συνομοσπονδίας, για την επίλυση μιας
σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων,
με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων του κλάδου και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς του.
Η κα. Κουντουρά, από το βήμα του 22ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. δεσμεύτηκε για την ανάληψη πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν
την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του
κλάδου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.,
κ. Παναγιώτης Τοκούζης, απένειμε τιμητική πλακέτα στην Υπουργό
Τουρισμού για τη συνολική προσφορά της στον ελληνικό τουρισμό και τη
στήριξή της στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων.

