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Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών 
Κύριο Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κύριο Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού  
 
Κοινοποίηση: Κυρία Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέα Εργασίας 
          Κύριο Θάνο Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής  
 
 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020 
 
 
Αξιότιμοι  κύριοι Υπουργοί, 
 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23102/477/12.6.2020 (ΦΕΚ Β 2268), οι επιχειρήσεις τουριστικών 
λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 
2020, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του 
προσωπικού τους και οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού.  
 
Κατά την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης διαπιστώσαμε πως τα τουριστικά γραφεία τα 
οποία διαθέτουν ιδιόκτητα λεωφορεία και δεν είναι αμιγώς επιχειρήσεις τουριστικών 
λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, αλλά λειτουργούν και με τις δύο (2) ιδιότητες (σαν Γραφεία 
Γενικού Τουρισμού αλλά και σαν Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών), δεν εντάσσονται 
σε αυτή.   
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: 
 

α. στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δε θα επαναλειτουργήσουν, οι εργαζόμενοι δεν 
μπορούν να υποβάλλουν την προβλεπόμενη μονομερή υπεύθυνη δήλωση για να λάβουν την 
παραπάνω αποζημίωση και  
 
β. οι εποχικοί υπάλληλοι των ανωτέρω επιχειρήσεων που απασχολούνται στο γραφείο 
κίνησης των λεωφορείων και στη διοργάνωση ημερήσιων εκδρομών, ομοίως, δεν 
εντάσσονται στην παραπάνω ρύθμιση, με αποτέλεσμα να μην είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  

 
Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, ώστε και οι παραπάνω εργαζόμενοι 
να μπορούν να υπαχθούν στις σχετικές ευεργετικές διατάξεις. 
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Τέλος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, ενόψει της εξειδίκευσης των νέων μέτρων που 
ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση σχετικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό 
των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν εποχικότητα 
στον τρόπο λειτουργίας τους, να λάβετε υπόψη σας το γεγονός πως πολλές τουριστικές 
επιχειρήσεις έχουν έσοδα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που ξεπερνούν ακόμα και το 80% του 
ετήσιου τζίρου τους, αλλά ενδεχομένως κατανέμονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο, με 
αποτέλεσμα κατά το 3ο τρίμηνο του έτους να μην πληρούν την προϋπόθεση  που ανακοινώθηκε 
(οι επιχειρήσεις κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) να έλαβαν άνω του 50% του 
ετήσιου τζίρου τους).  
 
Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο κριτήριο θα πρέπει να επανεξεταστεί και να μειωθεί το 
προβλεπόμενο σε αυτό ποσοστό ή να επεκταθεί η περίοδος επί της οποίας υπολογίζεται, ώστε 
να συμπεριληφθούν στο μέτρο αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες πληττόμενες τουριστικές 
επιχειρήσεις. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Γιάννης Ρέτσος 
Πρόεδρος ΔΣ 
 


