
 

 

 
Προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 
(6η συνεδρίαση - 27/03/2020) 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Επιπτώσεις Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία 

Από την πρώτη στιγμή που ο κορονοϊός χτύπησε την πόρτα της πατρίδας μας, σύσσωμη η 
τουριστική κοινότητα τάχθηκε υπέρ της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό 
της διασποράς του ιού, ώστε να μην βιώσει και η χώρα μας τις οδυνηρές συνέπειες της 
ανεξέλεγκτης επέκτασης του, όπως συμβαίνει στην γειτονική Ιταλία και προκειμένου να 
ατενίζουμε με αισιοδοξία την επερχόμενη τουριστική σεζόν. 

Μεγάλες ωστόσο αναμένεται να είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του 
κορωνοϊού στην τουριστική βιομηχανία της χώρας μας. Οι συνέπειες από την εξάπλωση του  
Covid-19 έχουν αρχίσει να είναι εμφανείς και στην Ελλάδα. Οι μέχρι στιγμής επιπτώσεις, σε 
κοινωνικό, εμπορικό και ταξιδιωτικό επίπεδο, είναι μεγάλες και κανείς δε γνωρίζει πού θα 
καταλήξουν. Τα ξενοδοχεία σε όλη την χώρα αντιμετωπίζουν  ακυρώσεις κρατήσεων εντός και 
εκτός συνόρων από τα τουριστικά πρακτορεία, αλλά και από τους μεμονωμένους ταξιδιώτες.  

Η έναρξη της τουριστικής σεζόν φαίνεται ότι θα μετακινηθεί και είναι πλέον  έκδηλη η 
ανησυχία που εκφράζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον χώρο του τουρισμού. Τις συνέπειες της 
κρίσης του COVID-19 στην οικονομία, δεν μπορούν να τις σηκώσουν μόνο οι εργαζόμενοι και οι 
εργοδότες, πρέπει να βάλει πλάτη και το κράτος. Τα πράγματα είναι «περίπλοκα» και είναι 
επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να εκδώσει άμεσα απόφαση και εγκυκλίους που θα καθορίζουν 
με ποιο τρόπο θα στηριχτούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εποχικά.  

Αφού διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετωπιστούν οι όποιες 
δυσκολίες προκύψουν, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη ημέρα. 
Οφείλουμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, ευελπιστώντας ότι ο Ελληνικός Τουρισμός θα 
αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικός σε ακόμα μια κρίση. Με την ελπίδα ότι μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες θα υπάρξει ένα φάρμακο κατά του κορονοϊού και την πεποίθηση ότι η ανάγκη του 
κόσμου να πάει διακοπές δεν θα σταματήσει.  

Οφείλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο να στηρίξουμε τις εποχιακές επιχειρήσεις και 
τους εργαζόμενους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Λειτουργώντας ταυτόχρονα και 
ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση για την άμεση θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων 
προστασίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον τουρισμό.  



 

 

Μέτρα που θα ενισχύσουν το εισόδημα των εποχιακά εργαζομένων, οι οποίοι πλήττονται 
περισσότερο και αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Μέτρα 
που θα στηρίξουν τις πληγείσες επιχειρήσεις και θα τις βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στην 
όποια ζήτηση δημιουργηθεί, όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα. 
 

Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να προχωρήσει σε λήψη απόφασης στήριξης 
επιχειρήσεων και εργαζομένων, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, προτάσσοντας τα 
παρακάτω μέτρα: 

1. Προστασία των εργαζομένων στον τουρισμό ώστε να μην χαθεί το εποχικό επίδομα λόγω λιγότερων 
ενσήμων, από όσων απαιτούνται από τη νομοθεσία για τη λήψη του. 

2. Προστασία για όσους δεν καταφέρουν να εργαστούν φέτος στον κλάδο, προσφέροντας στους 
εποχικούς εργαζόμενους παρατεταμένο επίδομα ανεργίας. 

3. Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας η οποία θα διασφαλίσει ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα δει το 
εισόδημα του να μειώνεται εξαναγκαζόμενος σε άδεια άνευ αποδοχών ή απειλούμενος με απόλυση. 

4. Καμπάνια προβολής της Ελλάδας αλλά και προορισμών με έμφαση στην υγειονομική ασφάλεια.  

5. Αναστολή πληρωμών σε τράπεζες και μη σφράγισμα επιταγών (Τειρεσίας)  

6. Οι εποχιακές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται με απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ή σε ΕΣΠΑ, με απλή διαδικασία αίτησης να λαμβάνουν το 50% του επιχορηγούμενου ποσού ως 
προκαταβολή.  

7. Να δύναται στις εποχιακές επιχειρήσεις που δεν έχουν αρνητικά στοιχεία (σφραγισμένες επιταγές και 
δανειακά ενήμερες μέχρι 31/12/2019) η καταβολή από τις τράπεζες δανείου κίνησης ισόποσου των 
επιταγών που απαιτείται για την κάλυψη τους στο προσεχές τετράμηνο με μηδενικό επιτόκιο και η 
αποπληρωμή να πραγματοποιείται στα επόμενα δυο έτη.  

8. Οι εποχιακές επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επαναλειτουργία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, 
να επιχορηγούνται στην εργασιακή και ασφαλιστική δαπάνη στο πρώτο τρίμηνο της λειτουργίας τους με 
ποσοστό 70% εφόσον κατά την έναρξη λειτουργίας τους εξασφαλίσουν το 80% των εργαζόμενων που 
είχαν την προηγούμενη εποχιακή χρήση.  

9. Μείωση ΦΠΑ διαμονής και εστίασης στο χαμηλότερο συντελεστή.  

10. Μείωση των τελών αεροδρομίων ώστε η Fraport να προσελκύσει περισσότερες πτήσεις. 
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