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Κύριε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 876618 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β’4901/07-11-2020), εκφράστηκε έμπρακτα η 

βούληση της κυβέρνησης να τονώσει, μέσω αποζημίωσης για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 

2020, την ρευστότητα των Τουριστικών Γραφείων και των Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών 

Μεταφορών, η οποία κυριολεκτικά εξανεμίστηκε, λόγω της πανδημίας COVID 19. 

Σοβαρότατο πρόβλημα όμως για την υλοποίησή της αποτελεί ο όρος της εν λόγω απόφασης 

για την υποχρεωτική προσκόμιση από τους δικαιούχους φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

Ο όρος αυτός στην πραγματικότητα ακυρώνει την βούληση της κυβέρνησης για την ενίσχυση 

των επαγγελματιών του συγκεκριμένου τουριστικού κλάδου, δεδομένου ότι η συντριπτική τους 

πλειονότητα αδυνατεί εξ’ αντικειμένου να τον ικανοποιήσει. 

Ο λόγος είναι απλός και προφανής. 

Ο κύκλος εργασιών των Τουριστικών Γραφείων και των Τ.Ε.Ο.Μ., λόγω της φύσεως των 

δραστηριοτήτων τους, έχει «παγώσει» από τον Οκτώβριο του 2019, οπότε και τερματίστηκε η 

περυσινή τουριστική περίοδος, ενώ λόγω της φετινής εαρινής υποχρεωτικής αργίας και της 

θερινής υποχρεωτικής υπολειτουργίας του κλάδου, ο τζίρος τους παραμένει ουσιαστικά 

ανύπαρκτος επί ένα και πλέον έτος. 

Γίνεται, επομένως, εύκολα κατανοητός ο αντικειμενικός λόγος της αδυναμίας των 

επαγγελματιών να προσκομίσουν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά. 

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 

ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου να παραμείνουν ζωντανές και έτοιμες να αντιμετωπίσουν με 

επιτυχία την επόμενη μέρα, προς το συμφέρον της Ελληνικής Οικονομίας. 
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Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ζητούμε την άμεση κατάργηση του επίμαχου όρου, προκειμένου να 

μην αλλοιωθεί η βούληση της κυβέρνησης και να δοθεί η απαραίτητη οικονομική ανάσα στις 

πληγείσες επιχειρήσεις. 

Έχοντας την πεποίθηση ότι αίτημα των δικαιούχων της αποζημίωσης είναι αντικειμενικό και 

δίκαιο, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας, δεδομένου ότι και τα τεθέντα χρονικά όρια για 

την υλοποίησή της στενεύουν. 

 

 
Ο Πρόεδρος 

     
Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  


