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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με γνώμονα την αναβάθμιση του ρόλου του φορέα μας και την παροχή νέων υπηρεσιών 

στα μέλη μας, το 2016 δημιουργήσαμε την «ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ», η οποία πρωτεύοντα στόχο 

έχει να προσφέρει στον κάτοχό της περισσότερες υπηρεσίες αλλά και προνόμια - παροχές 

με συμβεβλημένες επιχειρήσεις.  

Η κάρτα αυτή διατίθεται δωρεάν από την Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. στα εγγεγραμμένα μέλη της, που είναι  

οικονομικά τακτοποιημένα από το 2016, σε ετήσια βάση και συγκεκριμένα έχει ισχύ από την 

1η Μαΐου του τρέχοντος έτους έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους. 

Οι κάτοχοι της «κάρτας μέλους» μπορούν να εισέρχονται στην ειδικά διαμορφωμένη 

πλατφόρμα, η οποία ήδη λειτουργεί και τους παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

 Ενημέρωση για όλες τις νομοθεσίες που αφορούν τον κλάδο μας. 

 Ενημέρωση για αναπτυξιακά προγράμματα. 

 Δωρεάν προβολή των καταλυμάτων τους, σε όσες γλώσσες επιθυμούν, μέσα από το 

www.greekapartments.gr με απ’ ευθείας υπερσύνδεση στην ιστοσελίδα τους. 

 Αύξηση των πωλήσεων τους προβάλλοντας την επιχείρηση τους στο 

www.greekapartments.gr και δίνοντας έκπτωση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 

εντός και εκτός Ελλάδος, με τις οποίες θα συμβληθεί η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., ξεκινώντας από τους 

συναδέλφους μέλη μας - κατόχους «κάρτας μέλους». 

 Το μέλος μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με τον φορέα μας για να υποβάλλει 

οποιαδήποτε απορία μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας. 

 Ειδική ξεχωριστή ενότητα με συμβεβλημένες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ποιοτικά 

αναγνωρισμένες και μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή αγοραστική ανάγκη του 

ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος, τόσο ως επιχειρηματία όσο και ως ιδιώτη, σε 

όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκεται. 

 Ο κάθε επιχειρηματίας μέλος μας μπορεί να δει όλες τις προαναφερόμενες 

πληροφορίες μέσα από τις ιστοσελίδες της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., των 20 Ομοσπονδιών και των 

265 Συλλόγων. Το υλικό εμπλουτίζεται καθημερινά από την Συνομοσπονδία και οι 
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Ομοσπονδίες – Σύλλογοι επιβάλλεται να προμηθευτούν άμεσα από αυτήν και να 

εγκαταστήσουν το banner «ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ» στην ιστοσελίδα τους. 

Επίσης, μετά  και την αναβάθμιση των ιστοσελίδων της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. που θα ολοκληρωθεί 

περίπου στα μέσα Μαΐου, το γραφικό περιβάλλον θα είναι τέτοιο που ο χρήστης δεν θα 

καταλαβαίνει ότι ανακατευθύνεται από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας του στην Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. 

όταν κάνει είσοδο με τα στοιχεία του και οι λειτουργίες της θα είναι αρκετά βελτιωμένες. 

Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4403/2016 η προμήθεια της «καρτέλας ενημέρωσης πελάτη» 
από την Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. είναι πλέον υποχρεωτική, καθώς επίσης και η ανάρτηση της ανά δωμάτιο σε 
όλα τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.  
 
Για το έτος 2017-2018 θα πρέπει πλέον με κάθε διάθεση της «καρτέλας ενημέρωσης πελάτη» 
στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη σας, να δίδεται μαζί και η «κάρτα μέλους». Επίσης οι 
Ομοσπονδίες θα πρέπει να φροντίσετε στην «κάρτα μέλους» των αντιπροσώπων σας για την 
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., να αναγράφετε η ένδειξη «Αντιπρόσωπος Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.» και να προσθέσετε την 
φωτογραφία του, εφόσον ο εκτυπωτής δίνει την δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης και 
φωτογραφιών. 
 
 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία χρειαστείτε. 
 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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