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Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Θέμα: Επιστολή ΣΕΤΕ σχετικά με επαγγελματικές μισθώσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο  
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πανδημία είχε καταστροφικές επιπτώσεις στον παγκόσμιο 
τουρισμό, με αποτέλεσμα τα εισερχόμενα έσοδα για τη χώρα μας για όλο το 2020, να 
εκτιμώνται σε 3,5 δισ. ευρώ από 18.5 δις ευρώ το 2019, μείωση δηλαδή - 81% (πηγή: ΙΝΣΕΤΕ). 
Ο τουρισμός, έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια το καλοκαίρι που μόλις τελείωσε, να 
λειτουργήσει αξιοπρεπώς και με ασφάλεια, φέρνοντας έστω και αυτά τα λίγα σε σχέση με το 
παρελθόν έσοδα στη χώρα, προπαντός όμως διαφυλάσσοντας την καλή φήμη που η χώρα 
δημιούργησε μέσα στην πανδημία, με απώτερο στόχο τη μελλοντική της κεφαλαιοποίηση. 
 
Η Κυβέρνηση, σε αυτή τη συγκυρία, στάθηκε δίπλα στον τομέα, με μέτρα που στήριξαν και 
εξακολουθούν να στηρίζουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του 
Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, για χρονική επέκταση των υφιστάμενων μέτρων, αλλά 
και για επιπλέον, που θα τονώσουν την οικονομία, μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Στο 
πλαίσιο λοιπόν αυτό, θέτουμε υπόψη σας το τεράστιο ζήτημα της υποχρεωτικής μείωσης των 
μισθωμάτων για τουριστικές επιχειρήσεις που εξακολουθητικά πλήττονται από την πανδημία 
Covid-19 και ειδικά των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Είδαμε τον τρόπο που επιχειρείτε να 
αντιμετωπίσετε νομοθετικά το ζήτημα το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με την προαιρετική 
μείωση τουλάχιστον κατά -30%. Θετικό μέτρο, που σίγουρα βοηθά τις σχέσεις εκμισθωτών-
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όπου και τα δύο μέρη αντιμετωπίζουν πρόβλημα και πρέπει να 
στηριχθούν εξίσου. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως στις περιπτώσεις που εκμισθωτής είναι ο 
ευρύτερος δημόσιος τομέας. Εκεί, η συμφωνία του εκμισθωτή είναι πρακτικά αδύνατη, αφού 
η απόφαση οποιουδήποτε δημόσιου οργανισμού προϋποθέτει εγκρίσεις ΔΣ, που είναι 
αμφίβολο εάν θα επιτευχθούν. Ήδη, υπάρχουν αρκετά αιτήματα ξενοδοχείων προς τον e-ΕΦΚΑ 
για παράταση της μείωσης του -40%, όμως δε φαίνεται τα αιτήματα αυτά να έχουν θετική 
έκβαση. 
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Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι οι επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας του τουρισμού, που 
έως σήμερα παρουσιάζουν μειώσεις εσόδων για το 2020 άνω του -75%, έχουν μπροστά τους 
δύο εξαιρετικά δύσκολα τρίμηνα, με τα επιδημιολογικά δεδομένα να επιδεινώνονται 
παγκοσμίως και αγορές να κλείνουν αντί να ανοίγουν. Ενδεικτικά, το ποσοστό μείωσης εσόδων 
για τα ξενοδοχεία της Αττικής έως τέλος Αυγούστου, όπως αποτυπώνεται στην μηνιαία έρευνα 
που διεξάγεται για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής από την εταιρεία GBR Consulting 
τα τελευταία 15 χρόνια, φτάνει το -79%, ενώ το ποσοστό μείωσης εσόδων για τα ξενοδοχεία 
της Θεσσαλονίκης το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως αποτυπώνεται στην μηνιαία έρευνα που 
διεξάγεται για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, από την ίδια εταιρεία, φτάνει 
το -70%. Σημειώστε ότι τα ποσοστά μείωσης αφορούν μόνο τα εν λειτουργία ξενοδοχεία 
(κάποια παραμένουν ακόμα κλειστά) και δεν συμπεριλαμβάνουν την περίοδο που τα 
ξενοδοχεία παρέμειναν υποχρεωτικά κλειστά, δηλαδή από 23/3-31/5/2020. 
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ζητούμε τη νομοθετική επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικής 
μείωσης του -40%, στις περιπτώσεις που εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή οργανισμός του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυρίως για τις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και 
με ορίζοντα τη σχετική ομαλοποίηση της συγκυρίας, που κατά την άποψή μας δεν μπορεί να 
τοποθετηθεί πριν από το 2ο τρίμηνο του 2021. 
 
Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, θα είμαστε στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε 
διευκρίνιση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Γιάννης Ρέτσος 
Πρόεδρος ΔΣ 
 


