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Προς: Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό  
 
Κοιν.  Κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού 
           Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών 
           Κύριο Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
           Κύριο Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού 
           Κύριο Άκη Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό 
 

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020  
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Σε συνέχεια του διαγγέλματός σας την Τρίτη, 28 Απριλίου, χαιρετίζουμε τη συνέχιση της μεγάλης 
προσπάθειας που καταβάλει η κυβέρνησή σας και η κοινωνία για να διαφυλαχθεί το υγειονομικό 
κεκτημένο. Τα δεδομένα των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσουν τελικά και τη διαδικασία 
επανεκκίνησης της οικονομίας και άρα και του τουρισμού. 
 
Στον ΣΕΤΕ, σε κοινή συνεδρίαση με τους προέδρους των 13 πανελλήνιων ενώσεων – μελών του, που 
εκπροσωπούν όλους τους κλάδους του τουρισμού, διατυπώσαμε την κοινή μας πεποίθηση και βούληση 
να κινηθούμε σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού και αξιοπιστίας, θέτοντας καταρχήν τα πιο ουσιώδη ζητήματα 
που αφορούν οριζόντια τον τομέα. Τα επιμέρους θέματα και αιτήματα του κάθε κλάδου, θα τεθούν στα 
αρμόδια υπουργεία και ο ΣΕΤΕ θα είναι αρωγός όπου χρειαστεί.  
 
Με ορίζοντα λοιπόν επανεκκίνησης των τουριστικών επιχειρήσεων τις αρχές Ιουνίου, εφόσον αυτό 
καταστεί εφικτό από τα υγειονομικά δεδομένα, κάτι που όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε, πρέπει να έχουν 
ξεκαθαριστεί τα ακόλουθα τέσσερα ζητήματα: 
 

1. Υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας: Είπαμε και στην προηγούμενη επιστολή μας, ότι 
τουρισμός/μεταφορές δε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, χωρίς κοινά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για 
ελεγχόμενες υγειονομικά μετακινήσεις. Επειδή με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε ότι η κοινή 
ευρωπαϊκή δράση καθυστερεί και οι διακρατικές συμφωνίες φαίνονται πλέον πιο πιθανές, πρέπει εντός 
Μαΐου, να έχουμε καταλήξει σε εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας, για το σύνολο των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Τα πρωτόκολλα αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικά και βιώσιμα, πάντα εντός 
των υγειονομικών δεσμεύσεων και να μπορούν να εφαρμοστούν και από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποτελούν την πλειονότητα του τομέα μας. Ήδη έχουμε ενημερώσει τους συνεργάτες σας, το Υπουργείο 
Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ, ότι έως τις 11.05.20 θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο να 
επεξεργαστείτε με τους συμβούλους σας, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως. 

 
2. Προγράμματα επιδότησης εργασίας και εργαζομένων, τουλάχιστον για όλο το 2020: Στο πλαίσιο της 

λογικής του “burden sharing”, έτσι όπως το εξηγήσατε σε πρόσφατη συνέντευξή σας στην “Κ”, για να 
μπορέσουν να διατηρηθούν θέσεις εργασίας σε ένα περιβάλλον σχεδόν μηδενικών εσόδων για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να προκύψει άμεσα πρόγραμμα επιδότησης της 
απασχόλησης, που θα μοιράζει το κόστος εργασίας μεταξύ επιχείρησης, κράτους και εργαζόμενου, με 
τρόπο δίκαιο και σύμφωνα με τις αντοχές, ανάγκες και δυνατότητες των μερών. Ήδη, παρόμοια 
προγράμματα εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε υπόψιν, ότι 
δεδομένου ότι πολλές από τις εποχικές επιχειρήσεις δε θα καταφέρουν να λειτουργήσουν φέτος, 
μεγάλο μέρος των περίπου 700.000 εργαζομένων του τουρισμού (στοιχεία του Q3 2019), θα παραμείνει 
άνεργο. Χρειάζεται λοιπόν δίχτυ προστασίας και διεύρυνση του ταμείου ανεργίας, αλλά και κίνητρο 
λειτουργίας επιχειρήσεων, έστω και για μικρό μέρος της σεζόν, προκειμένου να ανακοπεί το κύμα 
ανεργίας. 
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3. Μείωση του ΦΠΑ από 01.06.20 και για όσο χρόνο χρειαστεί να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος: της 
διαμονής στο 6%, όλης της εστίασης στο 13%, της υπηρεσίας του τουριστικού πακέτου στο 13%, των 
εγχώριων μεταφορών στο 13% και του θαλάσσιου τουρισμού στο 13%. Παρότι κατανοούμε τη δυσκολία 
της δημοσιονομικής άσκησης, θεωρούμε, ότι ειδικά για το 2021 και εφόσον η πανδημία έχει 
αντιμετωπιστεί ιατρικά διεθνώς, οι ανταγωνιστικοί συντελεστές ΦΠΑ θα μας επιτρέψουν να 
διεκδικήσουμε μερίδιο αγοράς, από ανταγωνιστές που στη διαχείριση της πανδημίας υστέρησαν πολύ 
σε σχέση με εμάς, αλλά θα επιστρέψουν δυνατοί και με πολύ χαμηλότερους από εμάς συντελεστές, με 
ότι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα των τιμών.  
 

4. Μη καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το 2020. Το μέτρο δεν έχει καμία δημοσιονομική 
επίπτωση και εκτός αυτού, το 2021 με το σύνολο των επιχειρήσεων ζημιογόνο, ο συμψηφισμός 
προκαταβολής-ζημιών θα είναι αναγκαστικός. Άρα, η άμεση εφαρμογή θα τονώσει τη ρευστότητα των 
επιχειρήσεων τώρα που την έχουν απόλυτη ανάγκη. 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τις έως τώρα ενέργειές σας και προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας για 
να συνεχίσει ο τουρισμός να στηρίζει την κοινωνία, την οικονομία, τη χώρα. 
 

Με εκτίμηση, 
  
 
 

Γιάννης Ρέτσος                Ευτύχιος Βασιλάκης 
                                      Πρόεδρος ΔΣ                Αντιπρόεδρος ΔΣ 

 

Γρηγόρης Τάσιος 
Πρόεδρος ΠΟΞ 
Α΄ Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ 

 

     Λύσανδρος Τσιλίδης 
     Μέλος ΔΣ ΗΑΤΤΑ 
     Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ 

 

      Παναγιώτης Τοκούζης 
      Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ 
      Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ 
 

 
Άρης Μαρίνης  
Πρόεδρος ΓΕΠΟΕΤ 
 

     Μιχάλης Σακέλλης 
     Πρόεδρος ΣΕΕΝ 

     Αντώνης Στελλιάτος 
     Πρόεδρος ΕΠΕΣΤ 

 

Ιωσήφ Μαστοραντωνάκης 
Πρόεδρος ΕΕΑΕ 

Σταύρος Κατσικάδης 
Πρόεδρος ΕΜΑΕ 

Δημήτρης Μαγγιώρος   
Πρόεδρος ΣΤΕΕΑΕ 

Ρένα Τόλη 
Πρόεδρος HAPCO 

Μιχάλης Φλεριανός 
Πρόεδρος ΣΑΑΕ 

Στέφανος Σιδηρόπουλος 
Πρόεδρος ΣΕΤΕΥΔΑ 
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