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Αθήνα, 25-5-2021 

         Αρ.Πρωτ. 100130
    

Προς  

κο. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών  

κο. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

κο. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Κοινοποίηση: 

 κο. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού  

 

Κύριoι Υπουργοί,  

Ο κλάδος της οικονομίας που έχει πληγεί πιο σφοδρά από τη κρίση της πανδημίας 
του COVID -19 είναι ο ξενοδοχειακός – μακράν του δεύτερου.  

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν έχει μέχρι σήμερα επαναλειτουργήσει μετά το 
πρώτο lockdown που επιβλήθηκε τον Μάρτιο του 2020, όσες δε επαναλειτούργησαν 
το έπραξαν αυξάνοντας την ήδη τεράστια οικονομική τους ζημία, γιατί οι πληρότητες 
ήταν εξαιρετικά χαμηλές, στο pick τους που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2020 δεν 
ξεπέρασαν το 35%, τα έσοδα δε σχεδόν ανύπαρκτα1.  

                                                           
1Παραθέτουμε τα εξής αναλυτικά στοιχεία:  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν 

μείωση κατά -76,5% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν στα 4.280 εκατ. ευρώ 

Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο μηνός Φεβρουαρίου 2021 του ΙΝΣΕΤΕ:  

 Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 5,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 

21,5 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -72,5%/-15,6 εκατ. 

αφίξεις. 

 Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 12,3 

εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -9,7 εκατ./-78,7%.  

 Στις ακτοπλοϊκές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας , η εισερχόμενη επιβατική κίνηση το 2020 

εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά -70% το 2020 ενώ η εκτίμηση για τον αριθμό των επιβατών ανέρχεται σε 

450 χιλ. έναντι 1,5 εκατ. το 2019. 

 Το 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -76,5% και διαμορφώθηκε στις 7.375 χιλ. 

ταξιδιώτες, έναντι 31.348 χιλ. ταξιδιωτών το 2019. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ, τα έσοδα των ξενοδοχείων το 2020 ανήλθαν μόλις σε 1,8 δισ. €, 

μειωμένα κατά -78,1% σε σχέση με το 2019, όπου το σύνολο εσόδων ήταν 8,3 δισ €. Επιπλέον 278 εκατ. € από τα 

έσοδα δεν εισπράχθηκαν, ενώ οι προκαταβολές για το 2021 ήταν μειωμένες κατά 744 εκατ. €, επιβαρύνοντας την 

ταμειακή θέση των ξενοδοχείων. Επίσης κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020:  

➢ Το έτος 2020 λειτούργησε το 60% των ξενοδοχείων.  
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Μετά το δεύτερο lockdown, που επιβλήθηκε αρχές Νοεμβρίου, η κατάσταση, που 
ήδη δεν ήταν διαχειρίσιμη, ξέφυγε εκτός ελέγχου. Στα ξενοδοχεία, λόγω των 
περιορισμών στις μετακινήσεις κλπ μέχρι τις 14 Μαΐου επιβλήθηκε μια έμμεση 
απαγόρευση λειτουργίας. 

Και σήμερα όμως τα πράγματα δεν είναι καλύτερα.  

Το «άνοιγμα του Τουρισμού» που ανακοινώθηκε (σωστά) στις 14 Μαΐου δεν σήμανε 
και έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων. Σήμερα οι κρατήσεις είναι στο 0 και στο 0 
παραμένουν εννοείται και οι προκαταβολές και τα έσοδα. Και δεν αναφερόμαστε 
στην εικόνα του μηνός Ιουνίου, αλλά και στον Ιούλιο που ελπίζαμε τα πράγματα να 
είναι καλύτερα. Δυστυχώς οι ελπίδες που είχαμε στις αρχές του έτους για μια σαιζόν 
που θα πλησιάσει το 50% του έτους 2019 δείχνουν να εξανεμίζονται, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας και τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας. 

Σημειώνεται πως τα δεδομένα είναι ακόμα χειρότερα για τα συνεχούς λειτουργίας 
ξενοδοχεία, καθώς λειτουργούν καθ΄ όλο το έτος και επομένως υπέστησαν άμεσα τις 
συνέπειες και των δύο lockdown, τα οποία μάλιστα συνέπεσαν με τις περιόδους που 
είχαν κατά τα παλαιότερα έτη τις μεγαλύτερες πληρότητες. Ειδικά για τα ξενοδοχεία 
που λειτουργούν σε χειμερινούς προορισμούς το ήμισυ του τζίρου κατανέμεται στην 
περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι οποίες χάθηκαν, με αποτέλεσμα να 
καλούνται για ένα και πλέον έτος να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους με μηδαμινά 
έσοδα.  

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι πως, ακόμα και αν υπάρχει περί τα μέσα-
τέλη Ιουλίου ουσιαστική τουριστική κίνηση, οι διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και 
επιχείρηση, λόγω της πανδημίας και των περιορισμών που εξ αυτής επιβάλλονται, 
θα είναι τεράστιες.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με τις επιχειρήσεις μας να μην γνωρίζουν αν και πώς θα 
λειτουργήσουν, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας αποφάσισε να εισηγηθεί προς τον 
Υπουργό Εργασίας την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της εκσσε «Για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της 
χώρας»! Πρόκειται για μια απόφαση που, λόγω των συνθηκών της πανδημίας και των 
τεράστιων διαφοροποιήσεων που αυτή δημιουργεί, είναι κατά την άποψή μας εκτός 
πραγματικότητας και η οποία παραβλέπει τις τεράστιες συνέπειες που θα έχει στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση. Είναι απολύτως βέβαιο 
πως μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν θα είναι σε θέση αντικειμενικά να 
εφαρμόσει την παραπάνω εκσσε, με αποτέλεσμα όταν λήξουν οι δεσμεύσεις που οι 
επιχειρήσεις έχουν για διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού κρίνεται 

                                                           

➢ Το 1/3 των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας που άνοιξαν θα ξαναέκλειναν εντός του 2020.  

➢ Το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου με αναγωγή στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού η πληρότητα 

διαμορφώθηκε στο 23%, η δε μέση τιμή στα 86,00 Ευρώ.  
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επιβεβλημένο να υπάρξουν δράσεις ανάσχεσης του επερχόμενου κύματος περικοπής 
θέσεων απασχόλησης…  

Σήμερα, λοιπόν, καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ η λήψη στοχευμένων μέτρων 
στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με σκοπό την επιβίωσή τους σε μια χρονιά 
που προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολη από το έτος 2020.  

Συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής μέτρα αρμοδιότητας των Υπουργείων σας: 

 Μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή έως τέλος του 2021 (ώστε να εξεταστούν τα 
αποτελέσματα - οφέλη με δυνατότητα επέκτασης και το 2022), το οποίο θα 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη δύσκολη 
προσπάθεια επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού και θα αποδώσει στο 
τέλος στα δημόσια ταμεία περισσότερα έσοδα. 

 Παράταση του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας έως τις 31-
10-2021 για τις εποχικές επιχειρήσεις και έως την 31-12-2021 για τις συνεχούς 
λειτουργίας επιχειρήσεις με στόχο τον περιορισμό των απολύσεων. 

 Παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021 (για 
εποχικής και συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις) με επιδότηση του συνόλου 
των εργοδοτικών εισφορών. Ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις παροχή της 
δυνατότητας εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου και τον μήνα Ιούνιο.  

 Απαλλαγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. 
 Κατά την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης παγίων δαπανών μη 

συνυπολογισμό του επιστρεπτέου μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
το οποίο άλλωστε αποτελεί δάνειο. 

 Παράταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί 
μέσω του ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ και Ταμείο Εγγυοδοσίας). 

Τα ανωτέρω μέτρα τα έχουμε προτείνει και στο παρελθόν. Δυστυχώς οι συνθήκες 
που διαμορφώνονται ενόψει της τουριστικής περιόδου καθιστούν την υιοθέτησή 
τους πιο αναγκαία από ποτέ.  

Με εκτίμηση, 

Γρηγόρης Τάσιος      Μανώλης Τσακαλάκης 

                                                                                                            

     

 

 

    Πρόεδρος Δ.Σ.            Γενικός Γραμματέας 

 

 


