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     Αθήνα,  27 Σεπτεμβρίου 2021 

                     Αρ.Πρωτ: 100222 

 

Προς  

κο. Βασίλη Κικίλια,  

Υπουργό Τουρισμού 

 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 
Και κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής τουριστικής περιόδου, η χώρα μας 

αποδείχθηκε ένας ασφαλής υγειονομικά προορισμός, αντάξια της εμπιστοσύνης που 

της έδειξαν οι επισκέπτες της.  

Στον τομέα αυτό καθοριστική ήταν η συμβολή των ξενοδοχείων που  τήρησαν 

πιστά τα ιδιαίτερα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέφθηκαν για αυτά. 

Παράλληλα τα ξενοδοχεία καραντίνας έπαιξαν και αυτά καθοριστικό ρόλο, 

παρέχοντας υπηρεσίες διαμονής στους τουρίστες που βρέθηκαν θετικοί στον Covid-

19 και δεν έχρηζαν νοσηλείας, ούτε μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τα τουριστικά 

καταλύματα στα οποία διέμεναν.  

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η άριστη αυτή εικόνα να διατηρηθεί και τους 

επόμενους μήνες. Τα 12μηνα ξενοδοχεία αναμένεται το προσεχές διάστημα να 

ξεκινήσουν ουσιαστικά τη δραστηριότητά τους και πρέπει να διασφαλισθούν και για 

αυτά ανάλογες συνθήκες λειτουργίας. Παράλληλα όμως είναι αναγκαίο να γίνουν και 

οι αναγκαίες αλλαγές - βελτιώσεις στα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, βάσει και 

της αλλαγής των καιρικών συνθηκών, που επιβάλλουν τη μεγαλύτερη, αν όχι 

αποκλειστική, χρήση εσωτερικών χώρων. Πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης για τις 

επιχειρήσεις αυτές που 18 σχεδόν μήνες παραμένουν κλειστές ή υπολειτουργούν.  

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε:  

 Εγκαίρως να ορισθούν ξενοδοχεία καραντίνας που να μπορούν να καλύψουν 

τις ανάγκες της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης των επόμενων μηνών, 
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ορθολογικά κατανεμημένα βάσει των αναμενόμενων αναγκών κάθε 

περιοχής. 

 Να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας συνεδρίων σε εσωτερικούς χώρους 

και με rapid test, όπως ισχύει σήμερα για τις κινηματογραφικές αίθουσες, 

όπου στην περίπτωση αυτή προβλέπεται μειωμένη πληρότητα του χώρου. 

 Να επιτραπεί (επιτέλους) η έναρξη λειτουργίας των εσωτερικών 

κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες δεν καταλαβαίνουμε γιατί παραμένουν 

κλειστές και  

 Να δοθούν οι αναγκαίες, όπως φαίνεται, οδηγίες για τον έλεγχο του 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης πελατών από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., 

το οποίο είναι σε έγχαρτη μορφή, καθώς, αν και προβλέπεται ρητά στη 

σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται εβδομαδιαίως, σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται 

δεκτό, με αποτέλεσμα να εκτιθόμαστε στους πελάτες μας άνευ λόγου και 

αιτίας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

Γρηγόρης Τάσιος      Μανώλης Τσακαλάκης 

                                                                                                            

     

 

 

    Πρόεδρος Δ.Σ.            Γενικός Γραμματέας 

 

 


