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ΑΙΤΗΜΑ κατάργησης της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» της παρ.4 του άρθρου 50 του Ν.4403/2016.
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το Υπουργείο Τουρισμού, Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων
το Υπουργείο Οικονομίας
το Υπουργείο Ανάπτυξης
Βουλευτές
Πολιτικά κόμματα

Κοινοποίηση: ΜΜΕ
Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Ο νόμος 4403/2016 ΦΕΚ 125Α της 7/7/2016, Άρθρο 50, παρ.4, αναφέρει:
«Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της
επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό
Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της
διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά
στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»
Αμέσως μόλις δημοσιεύθηκε ο νόμος, τα ΜΜΕ αντέδρασαν με άρθρα όπως αυτά:
02/07/2016 http://money-tourism.gr
Νέα γραφειοκρατία και έξοδα στα καταλύµατα : Καρτέλα Ενηµέρωσης Πελάτη !!!
Νέες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και έξοδα, φέρνει νοµοθετική ρύθµιση που ψηφίστηκε στο νοµοσχέδιο του υπουργείου
Οικονοµίας την προηγούµενη Πέµπτη και η οποία προβλέπει την ανάρτηση στα καταλύµατα «Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη».
Παράγοντες της αγοράς που είναι σε θέση να γνωρίζουν κάνουν λόγο για «νέα επιβάρυνση, γραφειοκρατική και οικονοµική, των
καταλυµάτων πάσης φύσεως, ξενοδοχείων και ενοικιαζοµένων, που δεν θα αλλάξει κάτι στην αγορά, ούτε στο µέτωπο των
παράνοµων δωµατίων, ούτε στα έσοδα του ∆ηµοσίου, ούτε στην προστασία των τουριστών».
Μάλιστα κάνουν λόγο για «µικροεξυπηρετήσεις» σε συγκεκριµένους συνδικαλιστές που αναζητούν πόρους.
Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει καµία λεπτοµέρεια στη διάταξη, ας περιµένουµε να δούµε τις λεπτοµέρειες.
Η ρύθµιση έχει ως εξής:
Άρθρο 50. 4. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης
«Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαµβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελµατικό Φορέα του κλάδου
που ανήκουν, µε τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί
Επαγγελµατικοί Φοείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr http://money-tourism.gr/nea-grafiokratia-ke-exoda-sta-katalymatakartelas-eni%c2%b5erosis-pelati/#ixzz4yD3O02CQ
04/07/2016
Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, η ΣΕΤΚΕ µας «ενηµερώνει» για -κάποιες- λεπτοµέρειες της Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη.
Λάβαµε πριν από λίγο επιστολή από την ΣΕΤΚΕ, για το σαββατιάτικο αποκαλυπτικό δηµοσίευµά µας µε τη νέα επιβάρυνση,
γραφειοκρατική και οικονοµική, των τουριστικών καταλυµάτων, µε την θέσπιση Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη.
∆εν αισθάνοµαι καµία απολύτως ανάγκη να απαντήσω σε τίποτα απ’ όσα γράφει η επιστολή.
Ευτυχώς όλοι γνωριζόµαστε. Η αγορά είναι πολύ µικρή.
Θυµίζω ότι πριν από δύο περίπου χρόνια, καταργήθηκε σειρά υποχρεωτικών συνδροµών, πλήρως ή µερικώς (π.χ. Επιµελητήρια)
και αντικαταστάθηκαν από υπηρεσίες που έχουν αξία και τις πληρώνουν τα µέλη, που τις χρειάζονται… Και προφανώς δεν θα
σχολιάσω τα γραφόµενα στην επιστολή.
∆ιαβάστε τη και ο καθένας ας βγάλει τα συµπεράσµατά του.
∆ύο απορίες µόνο:
1. τόσο καιρό γιατί δεν διαχωρίζονταν τα νόµιµα από τα παράνοµα καταλύµατα;
2. Γιατί οι κύριοι του ΣΕΤΚΕ αναγνωρίζουν την οργάνωσή τους πίσω από την νοµοθετική αυτή ρύθµιση;
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Κων/νος Στ. ∆εριζιώτης
http://money-tourism.gr/ke-prin-alektor-lalisi-tris-o-setke-mas-enimeroni-gia-kapies-leptomeries-tis-kartelasenimerosis-pelati/#axzz4xdlfAFaT
Δυο χρόνια μετά, ο συντάκτης των άρθρων επιβεβαιώθηκε πλήρως αφού:
Τη γραφειοκρατική αυτή διαδικασία που αποδίδει χρηματικό όφελος στο διανεμητή, χωρίς κανένα
ανταποδοτικό όφελος προς τον λαμβάνοντα τις Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη επιχειρηματία, κάνει μόνο η
ΣΕΤΚΕ, η οποία με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές αποζημίωσης διαφυγόντων κερδών, εναντίον οποιουδήποτε
άλλου φορέα επιθυμεί να εξυπηρετήσει τα μέλη του, έχει –προσωρινά τουλάχιστον- επιβάλλει μονοπωλιακή
κατάσταση ως αποκλειστικός διανεμητής των Καρτελών.
Άλλοι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς του κλάδου των τουριστικών καταλυμάτων, όπως η
ΠΟΞ, δεν θέλουν να εμπλακούν στη διαδικασία του νόμου αυτού και δεν έχουν χορηγήσει μέχρι σήμερα τέτοιες
Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη στα ξενοδοχεία-μέλη τους.
Η Ομοσπονδία μας, η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων» αδυνατεί επί δύο χρόνια να πάρει
ξεκάθαρη απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού, αν μπορεί να εξυπηρετήσει τα χιλιάδες μέλη της και να τους
χορηγήσει δωρεάν την σχετική Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη. Η Ομοσπονδία μας δεν είναι γραμμένη στη
ΣΕΤΚΕ, καθώς διαφωνεί σε αρκετά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι η χρέωση των Καρτελών Ενημέρωσης
Πελάτη στους επιχειρηματίες και μάλιστα οχι εφάπαξ αλλά ετησίως και μάλιστα σε πολλαπλά αντίγραφα ανά
επιχείρηση, καθώς η ΣΕΤΚΕ εκδίδει μια Καρτέλα ανά δωμάτιο και όχι ανά επιχείρηση. Δεν θα είχαμε καμία
αντίρρηση να μην εμπλακούμε στη προσπάθεια συμμετοχής στη διαδικασία, όπως έκανε η ΠΟΞ, αν δεν
αναγκαζόμασταν. Αναγκαστήκαμε, για να προστατεύσουμε τα μέλη μας. Διότι η ΣΕΤΚΕ, αν και σύμφωνα με το
καταστατικό της καλύπτει όλα τα τουριστικά καταλύματα (άρα και τα κύρια ξενοδ.καταλύματα), δεν ενόχλησε
καθόλου τα ξενοδοχεία να πάρουν καρτέλες, (καθότι οι αντιδράσεις από τα μεγάλα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα θα ήταν ισχυρές και πιθανότατα θα κατέρρεε ο νόμος), αλλά πιέζει αφόρητα τα μέλη μας (με
δελτία τύπου, ανακοινώσεις, επιστολές προς τα σωματεία-μέλη μας, τους επιχειρηματίες, επιστολές στις ΠΥΤ
και το Υπουργείο να στέλνουν ειδοποιήσεις και να κάνουν ελέγχους μόνο στα ενοικ.δωμάτια για ανάρτηση
καρτέλας, κλπ) με μόνο στόχο να αγοράσουν τις Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη σε αυθαίρετες τιμές.
Αναγκαστήκαμε ως ανεξάρτητη Ομοσπονδία να ζητάμε επί μήνες διευκρινιστική εγκύκλιο από το
Υπ.Τουρισμού. Εγκύκλιος δεν εκδόθηκε ποτέ. Μετά από ένα έτος και πολλές επιστολές μας, λάβαμε μια
απάντηση που έλεγε ότι οι φορείς μπορεί να είναι περισσότεροι του ενός, αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι
πανελλήνιοι. Είναι σαφές ότι έβαζε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αλληλοφαγωθούν.
Μετατρέψαμε νομίμως με αλλαγή καταστατικού την Ομοσπονδία μας σε Πανελλήνια και δηλώσαμε επισήμως
στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι προτιθέμεθα να χορηγούμε τις Καρτέλες δωρεάν στα μέλη μας.
Με ασφαλιστικά μέτρα που κατάθεσε τον Οκτώβρη του 2017 η ΣΕΤΚΕ ζήτησε να μην επιτρέπεται στην
Ομοσπονδία μας η χορήγηση Καρτελών Ενημέρωσης Πελάτη του Ν.4403/16. Τον Απρίλη του 2018 βγήκε η
απόφαση (με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς όπως αναφέρει η απόφαση: «η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που
εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής» και «απαγορεύει προσωρινά στην καθ’ου η αίτηση ομοσπονδία να
προβαίνει στην έκδοση καρτελών ενημέρωσης πελάτη στους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επιχειρηματίες
ενοικιαζομένων δωματίων». Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει με τον κατηγορηματικότερο τρόπο, ότι η διάταξη
του Ν.4403/16 είναι «φωτογραφική», αφού δεν αφήνει περιθώριο συμμετοχής στη διαδικασία άλλου
Πανελλήνιου Συλλογικού Επαγγελματικού Φορέα, όπως η δική μας «Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών
Καταλυμάτων».
Η απόφαση μάλιστα καθυστέρησε 5 μήνες καθότι η διάταξη του νόμου είναι ιδιαίτερα ασαφής αφού δεν
διευκρινίζει:
1. αν ο ή οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Φορείς πρέπει να έχουν κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις
2. αν οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Φορείς χορηγούν Καρτέλα σε οποιαδήποτε επιχείρηση τουριστικού
καταλύματος ή μόνο στα μέλη τους
3. αν οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Φορείς οφείλουν να τις χορηγούν ή αν δεν θέλουν, μπορούν να μην τις
χορηγούν (όπως η ΠΟΞ)
4. ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο – το κείμενο της ενημέρωσης που αναγράφουν για τους πελάτες
των καταλυμάτων αυτές οι Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη
5. αν η υποχρέωση ανάρτησης είναι εφάπαξ ή πρέπει να αναρτάται νέα κάθε έτος και πότε
6. αν η «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη» είναι μια ανά επιχείρηση ή αν ο φορέας που τις χορηγεί μπορεί
να απαιτήσει να είναι ανά δωμάτιο (όπως κάνει η ΣΕΤΚΕ)
7. αν οι « … προϋποθέσεις που αυτός θέτει… » είναι ανεξέλεγκτες, οπότε ο φορέας μπορεί να ζητήσει
οποιοδήποτε αντίτιμο από τον επιχειρηματία!
Η εν λόγο διάταξη, μέσα σε δυο χρόνια έχει μετατραπεί σε εργαλείο εξαναγκαστικής καταβολής χρημάτων από
τους καταλυματίες, είτε είναι μέλη Σωματείων της ΣΕΤΚΕ, είτε όχι, για να λάβουν τις Καρτέλες Ενημέρωσης
Πελάτη.
Αν ένας καταλυματίας δεν συμφωνεί με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Φορέας, τι μπορεί να κάνει; Να πάει στα
δικαστήρια; Φυσικά δεν θα εμπλακεί κανείς ιδιώτης σε τέτοια διαδικασία, αλλά ο νόμος θα έπρεπε να τον
προστατεύει από την αυθαιρεσία του Φορέα.
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Υπάρχει ουσιαστικός λόγος ύπαρξης αυτού του νόμου; ΟΧΙ. Διότι:
 Οι Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη είναι άχρηστες για τους καταναλωτές, αφού δεν τους ενημερώνουν για
τίποτα ουσιαστικό και διαφορετικό από όσα ήδη βρίσκονται αναρτημένα στη ρεσεψιόν. Το περιεχόμενο της
Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη της ΣΕΤΚΕ- ήδη υπάρχει:
o είτε στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, το οποίο είναι πάντα αναρτημένο
σε εμφανές σημείο του καταλύματος
o είτε στον Τιμοκατάλογο της επιχείρησής που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα
τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο. (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο
67). Υποχρέωση ανάρτησης τιµοκαταλόγου και ειδικές ρυθµίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: 1.
Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε µορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά
τιµοκατάλογο σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άµεσα ορατό από τους πελάτες, στον
οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιµές συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν. 6. Στους
παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ως κάτωθι: Α. Για έλλειψη τιµοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€). Β. Για
υπέρβαση τιµής ανά παρεχόµενη υπηρεσία, πεντακόσια ευρώ (500€). Γ. Για µη αναγραφή προσφερόµενης
υπηρεσίας ή τιµής στον τιµοκατάλογο, πεντακόσια ευρώ (500€).
o Είτε στον ισχύοντα Κανονισμό σχέσεων Ξενοδόχων – πελατών, που υπάρχει σε κάθε τουριστικό
κατάλυμα.
 Οι Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη είναι άχρηστες για τα καταλύματα, αφού οι ξενοδόχοι - καταλυματίες
υποχρεώνονται:
o να καταβάλουν χωρίς λόγο χρήματα σε σωματείο στο οποίο δεν ανήκουν
o να αναλώνουν χρόνο για να την προμηθευτούν και μάλιστα σε πολλαπλά αντίγραφα που τους
χρεώνονται,
o να αναρτούν ένα ακόμη ακαλαίσθητο – άχρηστο έντυπο στη ρεσεψιόν ή και σε όλα τα δωμάτια του
καταλύματος
 Οι Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη ταλαιπωρούν και τις Δημόσιες υπηρεσίες του Υπ. Τουρισμού, αφού
αναλώνουν χρόνο εργασίας υπαλλήλων για ελέγχους, αλληλογραφίες, παράπονα σωματείων, απαντητικές
επιστολές, περιττούς ελέγχους, σύνταξη και αποστολή συστάσεων προς τα καταλύματα κλπ
 Οι Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη είναι επιζήμιες για το ελεύθερο συνδικαλιστικό κίνημα, αφού
επεμβαίνουν ουσιαστικά στο τρόπο λειτουργίας των Σωματείων του κλάδου. Η διαδικασία κατευθύνει
υποχρεωτικά, τις χιλιάδες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, στην επιρροή ενός συγκεκριμένου
σωματείου. Τα σωματεία που δεν είναι μέλη της ΣΕΤΚΕ πως θα μπορέσουν να αναπτυχθούν ή και απλώς
να διατηρήσουν τα μέλη τους, όταν υπάρχει νόμος που υποχρεώνει τα μέλη τους να απευθυνθούν σε
άσχετο με εκείνους σωματείο (στη ΣΕΤΚΕ) για να πάρουν καρτέλες έναντι αντιτίμου;
Μετά δυο χρόνια εφαρμογής, τα όσα ανέφερε η αιτιολογική έκθεση (1) του νόμου για: «επίτευξη και διατήρηση
ποιοτικών παρεχόµενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις των τουριστικών καταλυµάτων και αφετέρου ο βέλτιστος δυνατός έλεγχος
σε ζητήµατα φοροαποφυγής, η εισαγόµενη ρύθµιση σκοπό έχει να προσθέσει µια διαδικασία που θα δρα προσθετικά/ενισχυτικά
στην επίτευξη της πιο πάνω διττής επιδίωξης», δεν έχουν αποδώσει. Διερωτόμαστε:
 Με ποιο τρόπο επιτεύχθηκαν «ποιοτικές παρεχόµενες υπηρεσίες» εξαιτίας της ανάρτησης της Καρτέλας
Ενημέρωσης Πελάτη;
 Με ποιο τρόπο ενισχύθηκε ο «βέλτιστος δυνατός έλεγχος σε ζητήµατα φοροαποφυγής»;
 Σε τι βοηθάει τα ελεγκτικά όργανα του πχ. υπουργείου Οικονομικών μια ελλιπέστατη λίστα με
καταλύματα που παρέλαβαν τις Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη;
 Ακόμη και αν κάτι προσέφερε η λίστα το έτος 2016, από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής
Γνωστοποίησης το 2017, το σύστημα του αρμόδιου υπουργείου ενημερώνεται άμεσα ποια καταλύματα
ξεκίνησαν να λειτουργούν, ποια έκαναν αύξηση ή μείωση δυναμικότητας, ποια σταμάτησαν να
λειτουργούν. Οποιαδήποτε αλλαγή ενημερώνεται αμέσως.
 Το τηρούμενο αρχείο από τους «Πανελλήνιους Συλλογικούς Επαγγελματικούς Φορείς» υποβάλλεται
περιοδικά και με μεγάλη καθυστέρηση, απαιτεί μεγάλη επεξεργασία για να γίνει οποιαδήποτε σύγκριση
με τα υπάρχοντα κρατικά αρχεία επιχειρήσεων και δεν μπορεί να προσφέρει ούτε μια παραπάνω
πληροφορία από αυτές που ήδη υπάρχουν στα κρατικά αρχεία των Γνωστοποιήσεων και του ΜΗΤΕ.
Επιπλέον, τα κρατικά αρχεία λοιπόν καλύπτουν το 100% των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ το
τηρούμενο αρχείο από τους «Πανελλήνιους Συλλογικούς Επαγγελματικούς Φορείς» ένα ελάχιστο
ποσοστό.
 Δεν είναι άνιση μεταχείριση από την πλευρά του Υπ.Τουρισμού προς τους επιχειρηματίες
ενοικιαζομένων δωματίων, το γεγονός ότι από 7/7/2016 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές του Υπ.Τουρισμού
κακώς έλεγχαν μόνο τα ενοικιαζόμενα δωμάτια για την υποχρέωση αυτή (ανάρτηση Καρτέλας
Ενημέρωσης Πελάτη); Ο νόμος αναφέρει «τουριστικά καταλύματα», άρα περιλαμβάνει και τα
ξενοδοχεία και τις τουριστικές κατοικίες και τις επαύλεις.
 Άραγε τα
τηρούμενα αρχεία προωθήθηκαν ποτέ στο υπουργείο Οικονομικών; Εκεί έτυχαν
επεξεργασίας; Αξιοποιήθηκαν; Τι απέδωσαν; Αξίζει να συνεχίζεται η διαδικασία;
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Την αποτυχία του νόμου αποτυπώνει το γεγονός ότι κανένα ξενοδοχείο επί δυο χρόνια δεν αναρτά τη «Καρτέλα
Ενημέρωσης Πελάτη». Επίσης η συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαζομένων δωματίων δεν αναρτά τη
«Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη» και σχεδόν το σύνολο των τουριστικών κατοικιών και επαύλεων.
Μια απλή αντιπαραβολή του αριθμού των καταλυμάτων που έλαβαν «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη» με τον
αριθμό των καταλυμάτων από το αρχείο ΜΗΤΕ και Γνωστοποίησης, θα σας καταδείξει το μέγεθος της
αποτυχίας του νόμου αυτού.
Άλλωστε δεν προβλέπονται ποινές σε περίπτωση μη ανάρτησης της Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη. Μόνο
ταλαιπωρία για ελεγκτές και ελεγχόμενους.
Αν ο νομοθέτης ήθελε πράγματι να ενημερώνεται ο τουρίστας-πελάτης των τουριστικών καταλυμάτων, μέσω
μιας ακόμη αναρτημένης «Καρτέλας», απλώς θα πρέπει να αναρτήσει στο διαδίκτυο τη Καρτέλα αυτή και κάθε
καταλυματίας θα την είχε εκτυπώσει δωρεάν και θα την είχε αναρτήσει την επόμενη μέρα στο κατάλυμα του. Ο
αρμόδιος φορέας για τέτοια έντυπα και διαδικασίες θα έπρεπε να είναι κρατικός και όχι ιδιώτες και
συνδικαλιστικά σωματεία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων» ζητάει την άμεση
κατάργηση της παραγράφου 4, του άρθρου 50 του νόμου 4403/2016 ΦΕΚ 125Α της 7/7/2016. Τη κατάργηση
μιας διάταξης, που ουσιαστικά είναι ένας νόμος επιβολής ανεξέλεγκτου «φόρου υπέρ τρίτων».
Α

(1) Η Αιτιολογική Έκθεση της παραγράφου 4, του άρθρου 50 του νόμου 4403/2016 ΦΕΚ 125 :
4. Όσον αφορά στην παράγραφο 5, με δεδομένο ότι σταθερή επιδίωξη της Διοίκησης είναι αφ' ενός η επίτευξη και
διατήρηση ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις των τουριστικών καταλυμάτων και αφετέρου ο
βέλτιστος δυνατός έλεγχος σε ζητήματα φοροαποφυγής, η εισαγόμενη ρύθμιση σκοπό έχει να προσθέσει μια διαδικασία
που θα δρα προσθετικά/ενισχυτικά στην επίτευξη της πιο πάνω διττής επιδίωξης. Σε αυτή την λογική καθιστά ενεργό
μέτοχο για τη διασφάλιση της διαδικασίας τον συλλογικό επαγγελματικό φορέα του κλάδου ως έχοντα πληρέστερη και
διαρκώς ενημερωμένη εικόνα της αγοράς.

Με εκτίμηση,
ο Πρόεδρος

Αντώνης Καρατάσος

ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Ποδότας

