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Ηµ/νία: 21 Μαΐου 2020 
 
Θέµα: Έκτακτα µέτρα για την αντιµετώπιση του οικονοµικού κόστους (Covid-19)  
 
Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί, 
 

Με αφορµή την ανακοίνωση των έκτακτων µέτρων για τον τουρισµό που 
ανακοινώθηκαν εχθές Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, αλλά και 
να σας ζητήσουµε να λάβετε υπόψη σας συγκεκριµένες προτάσεις που θεωρούµε πως 
χρειάζεται να εξετασθούν και να συµπεριληφθούν. 

 
Όπως είναι ήδη γνωστό, οι τουριστικές µας επιχειρήσεις, βρίσκονται ουσιαστικά 

χωρίς αντικείµενο λειτουργίας για πολλούς µήνες τώρα.  
Γνωρίζοντας µάλιστα τις αγωνιώδεις προσπάθειες οµάδων εργασίας των 

Υπουργείων σας και αντιλαµβανόµενοι τον όγκο εργασίας που απαιτεί η εκπόνηση των 
έκτακτων µέτρων είχαµε αποφασίσει να µην σας «βοµβαρδίσουµε» από την πλευρά µας µε 
προτάσεις, που σε κάθε περίπτωση τις είχατε ήδη υπόψη σας και τελικώς συµπεριλάβατε 
στις χθεσινές ανακοινώσεις.  
 

Χρειάζεται όµως να σας επισηµάνουµε συγκεκριµένα θέµατα τα οποία προφανώς 
(και ευλόγως) διέφυγαν της προσοχής σας κατά την προσπάθεια σας σε συντοµότατο 
χρονικό διάστηµα να εκπονήσετε τα έκτακτα µέτρα, τα οποία είναι τα παρακάτω:  

 
1. Χρειάζεται να µας επιτραπεί τουλάχιστον η χρήση του καθίσµατος του 

συνοδηγού. Γνωρίζουµε πως τα έκτακτα µέτρα µε τον περιορισµό στις θέσεις 
προκειµένου να αποφεύγεται η επαφή των επιβατών, ισχύει έως 31/5/2020 και 
προφανώς είναι στις προθέσεις σας να ανασταλεί το συγκεκριµένο µέτρο. 
Άλλωστε όπως ενηµερωθήκαµε από τις χθεσινές ανακοινώσεις, στα αεροσκάφη 
θα χρησιµοποιείται το 100% της πληρότητας, οπότε υποθέτουµε πως κάτι 
αντίστοιχο θα ισχύσει για όλες τις επιβατικές µεταφορές.   

2. Επιβάλλεται να ανασταλεί (αν όχι να καταργηθεί) το ελάχιστο τίµηµα 
µίσθωσης, το οποίο θεσµοθετήθηκε µόλις πριν από 12 µήνες (7/5/2019) 
αυθαιρέτως (αφού ουδέποτε είχε προβλεφθεί σε οιονδήποτε νόµο οικονοµικός 
περιορισµός, ενώ έρχεται σε πλήρη αντίθεση και µε την αιτιολογική έκθεση του 
ν. 4093/12). Να σηµειωθεί πως η διατίµηση του ελαχίστου τιµήµατος µίσθωσης 
πέραν του γεγονότος πως αντίκειται σε κάθε έννοια ελεύθερης οικονοµίας, 
έρχεται παράλληλα σε πλήρη αντίθεση µε την πρόθεση της Κυβέρνησης σας για 
µείωση του κόστους του ταξιδιωτικού πακέτου, αφού η ισχύς του αυτοµάτως 
εκτινάσσει το κόστος της επιβατικής µεταφοράς του τουριστικού πακέτου.  

3. Είναι απαραίτητη η Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις µεταφορές επιβατών 
µε οχήµατα, όπως ακριβώς και για τους λόγους που η Κυβέρνηση σας 
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αποφάσισε για τις υπόλοιπες µεταφορές (µε αεροσκάφη, πλοία, σιδηρόδροµους 
κλπ) 

 
Έχοντας την πεποίθηση πως µέληµα των υπουργείων σας είναι η προώθηση του 

τουρισµού στην χώρα µας κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αλλά και γνωρίζοντας 
πως µέληµα της Κυβέρνησης σας είναι η κατά το δυνατόν απόσβεση των οικονοµικών 
κραδασµών που προκύπτουν από την παγκόσµια υγειονοµική κρίση του Covid-19, 
θεωρούµε πως τα παραπάνω, τα οποία µάλιστα είναι τα ελάχιστα και σε κάθε περίπτωση 
δεν δηµιουργούν δηµόσια δαπάνη, θα τύχουν της προσοχής και επιµέλειας σας.  

 
Με εκτίµηση, 
 

 


