
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία & Πρόσκληση με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων 

 

Της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας 

(ΣΕΤΚΕ), που εδρεύει στα Ιλίσια Αττικής, οδός Διονυσίου Αιγινήτου αρ. 7, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται. 

ΠΡΟΣ 

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, με το 

διακριτικό τίτλο «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», Δευτεροβάθμια Επαγγελματική 

Οργάνωση, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός 22ας Απριλίου 1, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Δημήτριο Χαδαλή. 

**** 

 

Με την παρούσα σας επισημαίνουμε ότι έχουμε πληροφορηθεί από 

επιχειρηματίες - μέλη πως παρανόμως προβαίνετε στην έκδοση τιμοκαταλόγων και 

τους παροτρύνετε να παραλάβουν αυτούς από την Ομοσπονδία σας.   

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 

4403/2016 «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…». 

Eίναι σαφές από το γράμμα, αλλά και από το πνεύμα του νόμου ότι την 

καρτέλα ενημέρωσης πελάτη μπορεί να εκδώσει Πανελλήνιος Συλλογικός Φορέας, 

ήτοι φορέας Πανελλήνιας Εμβέλειας, που έχει τριτοβάθμιο χαρακτήρα και 

αντιπροσωπευτικότητα, δηλαδή η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών 

Καταλυμάτων Ελλάδας (ΣΕΤΚΕ), ως το μόνο τριτοβάθμιο όργανο. 

Άλλωστε στην υπ’ αριθμόν 10384/15.6.2018 εγκύκλιο που εξέδωσε ο 

Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γεώργιος 

Τζιάλλας αναφέρεται ρητά τόσο στον τίτλο αυτής, όσο και στο σώμα της ότι η 



ανάρτηση σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» 

συνιστά υποχρέωση των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων.  

Παράλληλα σας επισημαίνουμε ότι η έκδοση και η προμήθεια καρτελών 

ενημέρωσης πελάτη περιλαμβάνει και το δημόσιο σκοπό που επιτυγχάνεται, ο οποίος 

δεν είναι άλλος από την ακριβή, απαραίτητη και έγκυρη ενημέρωση των 

καταναλωτών – πελατών, που παρέχεται και οργανώνεται από το Πανελλήνιο όργανο 

– ομπρέλα του κλάδου, τη ΣΕΤΚΕ.  

Το άρθρο 37 του ν. 3498/2006, όπως γνωρίζετε, καταργήθηκε με τις περ. 1 

και 10 της υποπαρ. ΣΤ15 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014  (ΦΕΚ 

Α΄85/07/04/2014) από 1-1-2015. Με την ως άνω περ. 3 ορίζεται ότι: " 3. α. Το άρθρο 

37 του ν. 3498/2006 και οι κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, για τις 

Ελάχιστες Τιμές Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων 

Διαμερισμάτων, Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών και Επαύλεων, καταργούνται." 

 Προς ενημέρωσή σας η υπ’ αριθμόν 91354/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

Β΄2983/30.08.2017), την οποία έχουμε πληροφορηθεί ότι επικαλείστε, αναφέρεται σε 

καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης 

εστίασης, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα) 

και δεν αφορά στις ελάχιστες τιμές των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Οι 

συγκεκριμένοι κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ. (ΥΑ 91354/2017 – ΦΕΚ 2983/Β/2017)  έχουν 

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) όπως ισχύει. 

Το αρ. 1 του εν λόγω νόμου αναφέρει ότι με τον παρόντα νόμο ορίζονται κανόνες για 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην 

ελληνική αγορά από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, 

υπαίθριο και από απόσταση εμπόριο. Τα οριζόμενα ισχύουν με την επιφύλαξη 

ειδικότερων διατάξεων που απορρέουν από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία. Όσον 

αφορά τα τουριστικά καταλύματα, υπάρχει ειδικότερη νομοθεσία, ήτοι αυτή που 

ρυθμίζει τα της Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη (ν. 4403/2016), η οποία καθορίζεται 

από το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού (ίδετε συνημμένο το υπ’ αριθμόν πρωτ. 

60067/06.06.2019 απαντητικό έγγραφο προς παροχή διευκρινήσεων για την τήρηση 

τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης). 



 Η άμεση δε διοικητική συνέπεια της παράνομης έκδοσης «αγορανομικών 

τιμοκαταλόγων» από εσάς είναι ότι η πράξη σας είναι ανύπαρκτη ή ανυπόστατη, η δε 

ενέργειά σας, που συνίσταται στην έκδοση πράξεων υπό την ιδιότητα διοικητικού 

οργάνου, την οποία όμως ουδέποτε αποκτήσατε, συνιστά «νόσφιση εξουσίας ή 

σφετερισμό εξουσίας ή αντιποίηση αρχής», αδικήματα που επισύρουν και ποινικές 

κυρώσεις. Η Ομοσπονδία σας δεν εμφανίζεται μόνο ως ο αρμόδιος φορέας, αλλά 

διενεργεί και πράξεις που ανάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα εκδίδοντας 

ανυπόστατους «τιμοκαταλόγους». 

 Έχουμε ενημερωθεί ότι παραπληροφορώντας τους επιχειρηματίες - μέλη 

αποσπάτε συνδρομές παρόλο που «διατυμπανίζετε» ότι δήθεν δωρεάν παρέχετε 

τιμοκαταλόγους. Αναρωτιόμαστε λοιπόν σε ποιες άλλες δραστηριότητες προβαίνετε 

από τις οποίες αποκερδαίνετε προκειμένου να είναι βιώσιμη η Ομοσπονδία σας. 

 Επειδή, οι ενέργειές σας είναι παράνομες, ενάντιες στα συμφέροντα των 

επιχειρηματιών - μελών μας και αντίκεινται στην καλή πίστη έναντι της 

Συνομοσπονδίας μας, 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

Ότι αποκρούουμε τους ισχυρισμούς σας ως αναληθείς και αυθαίρετους και  

επιθυμώντας την εκκαθάριση των μεταξύ μας διαφορών, προσδιοριζομένων όμως στο 

αληθές και προσήκον μέτρο, σας  προσκαλούμε αμελλητί και παραχρήμα για άμεση 

διευθέτηση του ζητήματος αυτού, ήτοι 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ 

α) αποκαταστήσετε, εντός 24 ωρών από τη λήψη της παρούσας, την αλήθεια 

ανακαλώντας όλους τους ανυπόστατους ισχυρισμούς σας, τους οποίους αναλυτικώς 

σας εκθέσαμε ως άνω, αποστέλλοντας επιστολή με το ορθό και αληθές περιεχόμενο, 

στις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων Χαλκιδικής και  

β) απέχετε στο μέλλον από οποιαδήποτε περαιτέρω παραπλανητική ενέργεια 

αναφορικά με τις υποχρεώσεις των μελών μας και από κάθε πράξη ή συκοφαντική 

αναφορά προς τη Συνομοσπονδία μας, που θα μας προκαλέσει βλάβη,  



άλλως σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς τα ανωτέρω, θα υποχρεωθούμε να 

λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ύπαρξη διαφάνειας ως προς την απόκτηση 

των εσόδων σας, την προάσπιση των συμφερόντων αλλά και της φήμης της 

Συνομοσπονδίας μας, καθώς και την αποκατάσταση κάθε βλάβης και ζημίας, θετικής 

ή αποθετικής, ενεστώσας και μελλοντικής, που έχουμε υποστεί, με κάθε νόμιμο μέσο 

και ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής.  

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα 

προς αυτή, στην οποία απευθύνεται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, 

αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην Έκθεση Επίδοσης. 

 

Αθήνα, 11.6.2019 

Για την εξωδίκως δηλούσα 

ΣΕΤΚΕ 

 
___________________   ________________________ 
Παναγιώτης Τοκούζης                         Δημήτριος Ευθυμίου             

Πρόεδρος            Γενικός Γραμματέας 


