
 

 

Ηράκλειο, 7 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: Μέτρα στήριξης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ζητάει ο Σύλλογος 

Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων που αποφάσισαν να 

επαναλειτουργήσουν μετά το lock down, το έπραξαν με ζημία τους. Οι επιχειρήσεις 

δανείστηκαν για να μπορέσουν να ανοίξουν τις μονάδες τους και όχι μόνο δεν 

κάλυψαν το λειτουργικό τους κόστος, αλλά προσπάθησαν να περιορίσουν τις 

απώλειές τους, οι οποίες άρχισαν να λαμβάνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις εξαιτίας 

των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν σε πολλές περιοχές, αλλά και των οριζόντιων 

περιορισμών οι οποίοι κατά την άποψη μας σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καμία 

λογική (για παράδειγμα περιορισμοί στα συνέδρια) και δεν επιτρέπουν επί της ουσίας 

στις επιχειρήσεις μας να λειτουργήσουν. Η απώλεια του τζίρου στα εποχιακά 

ξενοδοχεία αγγίζει το 70 με 80% στις δε συνεχούς λειτουργίας μονάδες η κατάσταση 

είναι ακόμα χειρότερη-υπάρχουν ξενοδοχεία με μονοψήφια ποσοστά πληρότητας 

τονίζει ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης.  

Δεδομένου ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ο κίνδυνος αρκετά 

ξενοδοχεία να σταματήσουν οριστικά πλέον τη λειτουργία τους και να χαθούν 

χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι πιο άμεσος από ποτέ, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού 

Ρεθύμνης  ζητάει να προχωρήσετε άμεσα:  

➢ Στην εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για την 

περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021 σε όλες τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. Δίνωντας ουσιαστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να παραμείνουν 

ανοικτές και να προσφέρουν θέσεις εργασίας.  

➢ Στη κάλυψη της αναλογίας της άδειας και του επιδόματος αδείας των 

εργαζομένων για τη χρονική περίοδο που αυτοί παρέμεναν σε αναστολή. Οι 

επιχειρήσεις προσέλαβαν προσωπικό το οποίο δεν εργάστηκε ούτε μια ημέρα. Ούτε 

μπορούν, ούτε είναι και δίκαιο να επιβαρυνθούν με την δαπάνη των αδειών των 

εργαζομένων αυτών.  

➢ Στην πρόβλεψη νέας ρυθμίσεως οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία διάρκειας 

έως 100 δόσεων, στις οποίες θα μπορούν οι επιχειρήσεις να εντάξουν όλες τις οφειλές 

τους έως την 31- 12-2020 και στην παράταση, για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν 

απωλέσει μέχρι σήμερα τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων, των προθεσμιών πληρωμής, 

αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου, κατά έξι (6) μήνες.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1527

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/11/2020



 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεται η κυβέρνηση αυτά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης που ο 

ξενοδοχειακός κλάδος έμπρακτα στήριξε τα δημόσια έσοδα και την απασχόληση, να 

ικανοποιήσει τα αιτήματα τους; 

 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




