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Αθήνα, 29/4/2021 

Αρ. Πρωτ.: 100107 

Προς 

κο Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

κο Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Κοινοποίηση 

κο. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού  

κο Γιάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

κα Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέα Εργασίας 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

Βρισκόμαστε 15 ημέρες περίπου πριν το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού και δεν 

βλέπουμε πώς ακριβώς θα μπορέσουν τα μέλη μας να επαναλειτουργήσουν, ούτε 

γνωρίζουμε με ποιους όρους αυτό θα συμβεί. 

Η ρευστότητα των επιχειρήσεων μας έχει φτάσει στο κόκκινο. 

Εδώ και ένα χρόνο τα μοναδικά έσοδα μας προέρχονται επί της ουσίας από τις 

Επιστρεπτέες Προκαταβολές. Μάλιστα τα περισσότερα μέλη μας δεν έλαβαν κάποια 

ενίσχυση μετά  από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Πρόκειται για ποσά που 

δόθηκαν για να καλύψουν υποχρεώσεις του 2020  και σε αυτές εξαντλήθηκαν. 

Όσες λίγες εποχικές επιχειρήσεις επαναλειτούργησαν την προηγούμενη τουριστική 

περίοδο το έπραξαν με ζημία τους, οι δε συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις που 

παραμένουν ανοικτές συνεχίζουν να αυξάνουν τις απώλειές τους. 

Είναι δεδομένο πως τα περισσότερα μέλη μας δεν θα μπορέσουν να ενισχυθούν ούτε 

από το μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών, καθώς από την ενίσχυση αυτή 

αφαιρείται τόσο το σύνολο των Επιστρεπτέων Προκαταβολών που έχουν λάβει (ως 

προς το επιστρεπτέο και μη επιστρεπτέο  ποσό), όσο και η επιδότηση τόκων.  

Προκαταβολές εννοείται δεν υπάρχουν. Φθάσαμε ήδη στον Μάιο και οι κρατήσεις 

είναι μηδενικές. Αν βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας ίσως να 

ξεκινήσουμε να λειτουργούμε τον Ιούλιο, αν βελτιωθούν τα επιδημιολογικά 

δεδομένα στις βασικές χώρες - αγορές (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Πολωνία, ΗΠΑ κλπ) ίσως να ξεκινήσουμε να έχουμε πληρότητες από τον Αύγουστο. 
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Με ποια χρήματα θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να καλύψουν τις ιδιαίτερα 

αυξημένες δαπάνες που απαιτούνται για την εκ νέου τη λειτουργία τους ;  

Πως θα μπορέσουν με άδεια ταμεία να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που 

δημιούργησαν, δανειοδοτούμενες μέσω του ΤΕΠΙΧ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας για 

να πληρώσουν τα πάγια έξοδα τους, τις δανειακές τους υποχρεώσεις, τις οφειλές 

τους σε προμηθευτές, υποχρεώσεις στις οποίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν 

με μηδενικούς τζίρους ; 

Πώς θα αποφασίσουν οι εποχικές επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν, αν 

γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένες να επαναπροσλάβουν και να απασχολήσουν όλο 

το εποχικό προσωπικό τους χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασίας ;  

Ήδη θα έπρεπε να έχει δημοσιευθεί το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί για την 

ενίσχυση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ενόψει της επαναλειτουργίας τους. 

Ήδη θα έπρεπε να έχουν εξευρεθεί λύσεις για τη κάλυψη των υποχρεώσεων των 

μελών μας προς το ΤΕΠΙΧ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, υποχρεώσεις οι οποίες  δεν 

μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ. 

Ήδη θα έπρεπε να έχει επεκταθεί και στις εποχικές επιχειρήσεις το μέτρο της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το εποχικό προσωπικό τους. 

Ήδη θα έπρεπε να έχει διευκρινισθεί πως και αυτές θα έχουν το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με τους ίδιους όρους που ίσχυαν 

πέρυσι. 

Η φετινή χρόνια είναι για τα μέλη μας ακόμα πιο δύσκολη από το 2020. Οι 

υποχρεώσεις όλο και αυξάνονται και αντοχές πλέον δεν υπάρχουν. Ασφαλώς και 

αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει να βοηθήσετε τις επιχειρήσεις 

μας. Ωστόσο το έτος 2020 μιλούσαμε για μια μείωση τζίρου της τάξεως του 78%, ενώ 

σήμερα βρισκόμαστε στο απόλυτο 0! Μένουν λίγες ημέρες πριν το επίσημο άνοιγμα 

του τουρισμού και αν δεν επιλύσετε άμεσα τα ανωτέρω προβλήματα πολλά 

ξενοδοχεία, ιδίως οι μικρές μονάδες που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της 

Ελληνικής Ξενοδοχίας, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά. 

Επανεκκίνηση του τουρισμού με κλειστά ξενοδοχεία δεν μπορεί να γίνει.  

Ελληνικός Τουρισμός χωρίς Ελληνικά Ξενοδοχεία  δεν υπάρχει. 

Με εκτίμηση, 

Γρηγόρης Τάσιος      Μανώλης Τσακαλάκης 

                                                                                                            

 

     Πρόεδρος Δ.Σ.                      Γενικός Γραμματέας 


