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Θέμα: Επιτακτική η ανάγκη για στήριξη των τουριστικών γραφείων μέχρι και 

τον Ιούνιο του 2022 

Σε δελτίο τύπου της η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και 

Ταξιδιωτικών Γραφείων (FedHATTA) αναφέρει την ανάγκη να επεκταθούν τα μέτρα 

στήριξης των Ελληνικών τουριστικών γραφείων μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 

2022, προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες υπέστησαν βαρύτατες 

απώλειες εσόδων από τις επιπτώσεις της πανδημίας, να καταφέρουν να διασφαλίσουν 

τη βιωσιμότητά τους ενόψει του τρίτου κατά σειρά δύσκολου χειμώνα που καλούνται 

να διανύσουν και των άγνωστων εξελίξεων της υγειονομικής κρίσης στον παγκόσμιο 

τουρισμό.  

Σε εκθέσεις αξιόπιστων φορέων φορείς, που αφορούν τις επιδόσεις του ελληνικού 

τουρισμού για το 2021, επιβεβαιώνεται αυτό που ολόκληρη η αγορά, και ο κλάδος 

των τουριστικών γραφείων ειδικότερα, προσπαθούσε να καταδείξει σε όλη τη 

διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου. Τα αποτελέσματα των Εκθέσεων της 

Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, δείχνουν ότι 

στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2021 τα έσοδα του τουρισμού κινήθηκαν στα 

επίπεδα των 8,757 δισ. ευρώ ή στο 54,37% του 2019, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις 

μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2021 σημείωσαν πτώση 45,7% σε σχέση με το 2019. 

Με άλλα λόγια, η χώρα κατάφερε να ανακτήσει το 55,3% της επιβατικής κίνησης του 

2019.  

Η κατάσταση στον κλάδο των τουριστικών γραφείων και των διοργανωτών 

τουριστικών πακέτων είναι αρκετά χειρότερη, αφού μετά από μια ενδελεχή ανάλυση 

των εσόδων του ΚΑΔ 79 είναι σίγουρο ότι θα προκύψει υστέρηση εσόδων που 

υπερβαίνει το 65-70%. 

Επισημαίνουν ότι  ο κλάδος των τουριστικών γραφείων έχει σαφή υστέρηση σε 

σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους του τουρισμού όσον αφορά την συμμετοχή του 

στην επίτευξη του στόχου των εσόδων, αλλά ακόμη και αν η συμμετοχή αυτή ήταν 

υψηλότερη, είναι πραγματικά αδύνατον να θεωρείται δείκτης βιωσιμότητας μιας 

επιχείρησης η επίτευξη του 50% των εσόδων του 2019. 

Ζητάνε να επεκταθούν τα ακόλουθα μέτρα  

• Να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις για την επέκταση ενός αριθμού 

μέτρων στήριξης για τον χειμώνα, και μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2022, 

ιδιαίτερα μετά την επέκταση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 
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προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ως τις 30 Ιουνίου 2022, 

προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη του τουρισμού στη χώρα 

μας. 

• Να επεκταθούν το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η επιδότηση των ενοικίων και 

το πάγωμα φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων, καθώς και να 

ξεκινήσει αργότερα (μετά το τέλος Ιουνίου του 2022) η αποπληρωμή των 

επιστρεπτέων προκαταβολών και να μειωθούν τα τέλη κυκλοφορίας των 

τουριστικών λεωφορείων και επαγγελματικών οχημάτων. 

• Επιπλέον, αναφέρουν ότι η παραλλαγή Όμικρον είναι πολύ πιθανό να μας 

φέρει σε ένα νέο καθεστώς voucher όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια που 

ενδεχομένως να ακυρωθούν. Υπενθυμίζουν ότι οι περισσότερες άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά μέχρι σήμερα για την 

αποκατάσταση -μέσω των τουριστικών γραφείων- των ζημιών που υπέστησαν 

οι καταναλωτές στα ταξίδια τους από τις συνέπειες της πανδημίας, ενώ στην 

Ελλάδα δεν έχει δοθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ προς την κατεύθυνση αυτή. 

• Με δεδομένη δε την έλλειψη έργου που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα 

τουριστικά γραφεία, θα ήταν ευκταία η επαναφορά της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια εργαζομένων 

στον κλάδο. 

• Τέλος, θεωρούνε απαραίτητο να επεκταθεί και κάθε άλλο μέτρο που θα 

βοηθήσει τον κλάδο να περάσει, χωρίς περαιτέρω σοβαρές βλάβες, τις 

συμπληγάδες του χειμώνα. Όλες δε οι επεκτάσεις είναι αναγκαίο να ισχύσουν 

μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022, καθώς τα τουριστικά γραφεία εισερχόμενου 

τουρισμού, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η πανδημία του Covid-19 ξεκίνησε 

την άνοιξη του 2020, δεν είχαν έσοδα ήδη από τον Νοέμβριο του 2019, και 

τώρα καλούνται να διανύσουν τον τρίτο κατά σειρά χειμώνα χωρίς έσοδα για 

αυτά. 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Θα στηρίξετε έμπρακτα τα τουριστικά γραφεία, των οποίων ο κλάδος έχει υποστεί 

εκτεταμένη ζημιά λόγω της πανδημίας, ικανοποιώντας τα αιτήματα της Ομοσπονδίας; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




