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Αμηφηηκε Κε. Τπνπξγέ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην παξαγσγηθφ κνληέιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη 

άκεζα εμαξηψκελν απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη, ζπλεπαθφινπζα, απφ ηνλ 

θιάδν ηεο εζηίαζεο, ηεο δηακνλήο θαη ησλ κεηαθνξψλ. Η ζπκβνιή ζην ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο, φισλ ησλ ζπλαθψλ, άκεζσλ ή έκκεζσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ επξχηεξν 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ απφ 25 έσο 30%, ελψ, ζχκθσλα κε 
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ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ ΔΣΔ γηα ην 2018, νη ζέζεηο 

απαζρφιεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ μεπέξαζαλ ηηο 950.000. Οη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ – απαξαίηεηε - επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ αλαραίηηζεο 

ηεο εμάπισζεο ηνπ Covid – 19, αλακέλνληαη ηδηαίηεξα δπζκελείο ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Ήδε, ηα πξψηα 

ζηνηρεία απφ ηελ πιαηθφξκα «ΔΡΓΑΝΗ», έρνπλ θαηαδείμεη έλα πξσηνθαλέο 

πάγσκα πξνζιήςεσλ, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, γηα ην κήλα Μάξηην, ηα 

θξαηηθά έζνδα έρνπλ κεησζεί ζε πνζνζηφ 14,7%, ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν. Γηα ην ίδην δηάζηεκα, νη θξαηηθέο δαπάλεο θαηέγξαςαλ πηψζε 

θαηά 16,7% ζε ζρέζε κε ην Μάξηην ηνπ 2019. Δίλαη επνκέλσο ζαθέο φηη ηα κέηξα 

πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζερή ζεξηλή πεξίνδν, γηα ηε ζηήξημε 

δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ε εζηίαζε, ζα 

απνηειέζνπλ κία έκκεζε θαη αλαγθαία «επέλδπζε» δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ε 

νπνία ζα ηνλψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Η ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηεο επεξρφκελεο θξίζεο ζηνλ ηνπξηζκφ, απαηηεί 

ηε ράξαμε κίαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο «ζσξάθηζεο» ηνπ θιάδνπ, ε νπνία 

ζα αλαβαζκίζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, 

απμάλνληαο παξάιιεια ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο καο. Λφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηαμηδηψλ ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ε δήηεζε γηα ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε. Δπνκέλσο, είλαη 

απαξαίηεηε ε ηφλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπξηζκφ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ 

κνλαδηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο καο ζπλδπαζηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ 

ππνρξεσηηθψλ πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη, ψζηε ν επηζθέπηεο λα 

αηζζάλεηαη απφιπηα αζθαιήο, απνιακβάλνληαο ηε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα. Η 

πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Διιάδαο, ηφζν σο πξνο ην 

θπζηθφ πινχην θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, φζν θαη σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ 



πξννξηζκνχ, πξνυπνζέηεη ηελ ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΟΣ θαη ηε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Τπνπξγείσλ.  

Πνιιέο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ήδε θιείζεη ηα ζχλνξά ηνπο κέρξη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο, ελψ άιιεο ρψξεο έρνπλ πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηε κεηαθίλεζε 

ησλ πνιηηψλ ηνπο γηα ηνπξηζκφ. Δίλαη ζαθέο φηη ε δηεζλήο ζπγθπξία 

απνθιηκάθσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ, ζα θαζνξίζεη ηειηθά ην χςνο ηεο χθεζεο ηεο 

ρψξαο καο γηα θέηνο. ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε 

ρψξα καο νθείιεη λα αλαθάκςεη δπλακηθά, θαζψο νη πνιηηηθέο απνθξαηηθνπνίεζεο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (αεξνδξφκηα, αεξνκεηαθνξέο, θιπ), έρνπλ πξνθαιέζεη 

ππεξεμάξηεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ δηεζλείο παξάγνληεο. Η ρψξα καο δελ 

δηαζέηεη εζληθφ αεξνκεηαθνξέα γηα λα επηηειεί θαηά βνχιεζε δξνκνιφγηα απφ θαη 

πξνο ηηο ρψξεο άθημεο, κε απνηέιεζκα ε έιεπζε ηνπξηζηψλ λα εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πνιηηηθέο δηεζλψλ ηδησηηθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, 

ζπλήζσο ρακεινχ θφζηνπο.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, παξ’ φηη 

πξνζθέξνπλ ην 70 - 80% ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο, ιακβάλνπλ κφιηο ην 20 – 30% 

ηεο αμίαο, ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο δηεζλνχο κεζηηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο. Η θξαηηθή ζηήξημε ηεο εγρψξηαο ηνπξηζηηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο, ηφζν γηα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία. 

Η ζπλεξγαζία ηνπ ΔΟΣ κε ηα εκεδαπά ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, κε ζηφρν ηελ 

επέθηαζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, φπσο θαη ε πινπνίεζε πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη 

Ιδησηηθνχ Σνκέα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ είλαη «επελδχζεηο» πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, νη νπνίεο ζα απνηξέςνπλ ηελ εθξνή θεθαιαίνπ ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ, ην αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 



λνκηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, ηδίσο κεηά θαη απφ ηελ, εζληθά 

επηδήκηα, ρξενθνπία ηεο Thomas Cook, ζα πεξηνξηζηεί.  

Δίλαη θαλεξφ φηη νη ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο αλακέλνληαη ηδηαίηεξα 

δπζκελείο ζηνπο ηνκείο ηεο δηακνλήο θαη ηεο εζηίαζεο. Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο ηφλσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα 

ζε ζηνρεπκέλα πνηνηηθέο αγνξέο, ζα ζπκβάιεη δξαζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ θηινμελνπκέλσλ. Η ζηξαηεγηθή 

επηινγή ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κε παξάιιειε ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θιάδνπ, δελ 

ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, νχηε θαη αλαδεηθλχεη ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο. Η 

δεκηνπξγία εζληθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΟΣ, κε 

απνδειηίσζε φισλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο, δπλαηφηεηα θξάηεζεο 

θαη αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο, θαζψο ζα 

εμέιεηπε ε εμάξηεζε ηνπ θιάδνπ απφ ηηο δηεζλείο κεζηηηθέο πιαηθφξκεο καδηθνχ 

πειαηνινγίνπ. 

Η αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο, ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ εζληθφ ζηφρν. Ο θιάδνο ηεο εζηίαζεο έρεη ήδε 

πιεγεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, θαζψο δελ έρεη ακηγψο 

επνρηθφ ραξαθηήξα. Παξ’ φηη νη εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα επηδφηεζε ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηνπ επξσπατθνχ 

ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο SURE, είλαη απηνλφεηα πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, απαηηνχληαη δξαζηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ νιηζηηθή ζηήξημε ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  



Η δξακαηηθή κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην ρψξν ηεο δηακνλήο θαη ηεο εζηίαζεο 

είλαη κία εθηθηή ιχζε, πνπ θηλείηαη ζηα πξφηππα πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε 

αληαγσληζηηθά πξντφληα, ελψ ε αλαζηνιή αχμεζεο ηνπ ΦΠΑ ζηα λεζηά είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. Η θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

θαηαβνιήο δεκνηηθψλ ηειψλ γηα φιν ην έηνο θαη ε θαηάξγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο 

θφξνπ ζηηο θεηηλέο ζπλαιιαγέο, ζα δηεπθνιχλνπλ ηε ξεπζηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Η κείσζε ησλ 

ελνηθίσλ γηα ην 2020, κε αληίζηνηρε παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο 

ηδηνθηήηεο, είλαη κέηξα θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Η αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο δφζεσλ θαη νθεηιψλ, γηα ην 2020 θαη ε πξνζθπγή ζε 

καθξνρξφληεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμφθιεζε ηνπο, πξφθεηηαη λα ηνλψζεη ηδηαίηεξα 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα είλαη βηψζηκεο. 

Παξάιιεια, ζα ήηαλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ε άξζε ηπρφλ δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ γηα επνπζηψδεηο παξαβάζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή 

εθθξεκφηεηα. Η θάιπςε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ε θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά κέηξα ζηήξημεο ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη επηηεδεπκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Σν 

επίδνκα αλεξγίαο ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί, ρσξίο πξνυπνζέζεηο ελζήκσλ, ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο ή ζα πξνρσξήζνπλ 

ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο επνρηθνχο απαζρνινχκελνπο 

ζηνλ Σνπξηζκφ πνπ δελ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ θέηνο ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

ηνπ Covid – 19. 

Η ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πξνκελχεηαη δξακαηηθή, κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ήδε έλα λέν θχκα ινπθέησλ, ηδίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη λα εγθπκνλεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο κίαο λέαο γεληάο αλέξγσλ. 

Η ρψξα καο νθείιεη λα θαηαξηίζεη άκεζα έλα νινθιεξσκέλν εζληθφ ζρέδην 



ζηήξημεο ηνπ βαζηθνχ ηεο παξαγσγηθνχ κνληέινπ πνπ είλαη ε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Η πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, ε ζηήξημε ηεο 

εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαη ηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο αγνξάο κε ζχγρξνλα εξγαιεία θαη κεζφδνπο 

απνηεινχλ «επελδχζεηο» πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, νη νπνίεο ζα ηνλψζνπλ ηνλ 

θιάδν θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Η δε άκεζε ιήςε κέηξσλ 

ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν ηεο δηακνλήο θαη ηεο 

εζηίαζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάζρεζε 

ησλ επαπεηινχκελσλ δξακαηηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκείο απηνχο, ιφγσ ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο. 

 

 Μεηά ηα παξαπάλσ, 

 

Δξσηάηαη ν Τπνπξγφο: 

 

1. Πνηα κέηξα πξνηίζεζηε λα ιάβεηε γηα ηελ «ζσξάθηζε» ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ απφ ηελ έθζεζε ζε αξλεηηθνχο δηεζλείο ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξενθνπία ηεο Thomas Cook ή ε παλδεκία ηνπ 

Covid – 19; 

2. Δίλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ζαο ε θαηάξηηζε εζληθνχ ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθήκηζεο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ; 



3. Πξνηίζεζηε λα ιάβεηε δξαζηηθά κέηξα καθξνπξφζεζκεο ζηήξημεο ηνπ ηνκέα 

ηεο δηακνλήο θαη ηεο εζηίαζεο, πνπ δελ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά ηα κέηξα; 

4. Πξνηίζεζηε λα ιάβεηε θάπνηα κέηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πιεγεί 

θαη αιιάδνπλ ρψξν ελνηθίαζεο/κεηαθέξνπλ ζε άιιν ρψξν ηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο ή δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα πςειά ελνίθηα θαη 

αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ ρψξν ελνηθίαζεο; 

5. Πξνηίζεζηε λα αλνίμεηε ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ζηηο 23, αληί ζηηο 25 

Μαΐνπ, θαζψο είλαη έλα αββαηνθχξηαθν πνιχηηκν γηα ηηο πιεηηφκελεο 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο; 

 

 

 

Η εξσηψζα Βνπιεπηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Αδάκνπ 


