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Ο
µπρέλα προστασίας στον τουρισµό, 
ο οποίος έχει πληγεί σφοδρά από την 
υγειονοµική κρίση, ανοίγει η κυβέρνη-

ση, η οποία επεξεργάζεται ήδη το σχέδιο που 
εδράζεται σε 4 άξονες για την ανάταξη ενός 
από τους πιο νευραλγικούς τοµείς της ελληνι-
κής οικονοµίας. Στόχοι είναι αφενός η διατήρη-
ση της διασύνδεσης της Ελλάδας µε άλλες χώ-
ρες του εξωτερικού και η θωράκιση της εικόνας 
της χώρας ως ασφαλούς ταξιδιωτικού προορι-
σµού και αφετέρου η ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊό-
ντος και η στήριξη των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων του κλάδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα υπουργεία Οικονοµι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαµόρφωσης 
ενός πλέγµατος παρεµβάσεων που θα επα-
νεκκινήσουν τη βαριά βιοµηχανία της χώ-
ρας ενισχύοντας το εγχώριο ΑΕΠ, στο οποίο ο 
τουρισµός για το 2018 συνέβαλε σε ποσοστό 
30,9%. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, 
πέραν των φοροελαφρύνσεων, η κυβέρνηση 
έχει αποφασίσει να επιδοτήσει µε ένα κουπό-
νι τις ασφαλιστικές εισφορές -το ποσοστό κά-

µιές. Οι περιορισµοί που θα επιβληθούν, κατά τις πληροφορίες, θα 
αφορούν αποκλειστικά τους κοινόχρηστους χώρους των καταλυ-
µάτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισµός και να διατηρη-
θεί η «κοινωνική απόσταση».

∆ιακρατικές συµφωνίες
Εντονες ζυµώσεις πραγµατοποιούνται και σε διπλωµατικό επίπεδο, 
µε τις διακρατικές συµφωνίες να αποτελούν το κλειδί στην κατεύ-
θυνση διατήρησης της διασύνδεσης της Ελλάδας µε τις χώρες του 
εξωτερικού, καθώς η χάραξη κοινής ευρωπαϊκής γραµµής αποδει-
κνύεται χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία που θα ζηµιώσει τον 
ελληνικό τουρισµό. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες της Realnews 
αναφέρουν ότι το υπουργείο Τουρισµού προετοιµάζει το έδαφος 
για ενδεχόµενη σύναψη διµερών συµφωνιών µε χώρες οι οποίες 
έχουν καταγράψει καλές επιδόσεις στο µέτωπο διαχείρισης της παν-
δηµίας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί άµεσα η αεροπορική διασύν-
δεση, υπό την προϋπόθεση να το επιτρέψουν οι ελληνικές υγειονο-
µικές Αρχές. Η Κύπρος, το Ισραήλ, η Βουλγαρία, η Αυστρία, η ∆α-
νία, η Νορβηγία και η Σουηδία είναι οι πρώτες χώρες µε τις οποίες 
έχει έρθει σε επαφή η ελληνική πλευρά ενόψει της έναρξης της του-
ριστικής σεζόν, µε το Ισραήλ να αποτελεί έναν από τους στρατη-
γικούς στόχους του υπουργείου Τουρισµού για την επανεκκίνηση 
της ελληνικής ταξιδιωτικής βιοµηχανίας. Οι συζητήσεις επικεντρώ-
νονται στην ευθυγράµµιση των πρωτοκόλλων υγιεινής µεταξύ των 
χωρών, έτσι ώστε να επιτραπεί άµεσα η επανέναρξη των αεροπορι-
κών πτήσεων. Μια ακόµη δεξαµενή για την ενίσχυση των αφίξεων 
προς την οποία στρέφεται το υπουργείο είναι η ελληνική οµογένεια.

Αποκλιµάκωση φόρων
Στο τραπέζι των συζητήσεων µεταξύ των υπουργείων Οι-

Απασχόληση
Βασικός άξονας πάνω στον οποίο εδράζεται 
το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη του 
τουρισµού είναι η ενίσχυση των εργαζοµέ-
νων του κλάδου, που είτε δεν θα απορροφη-
θούν, είτε θα εργαστούν µε ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε 
όσους εργαστούν µε ευέλικτες µορφές απα-
σχόλησης (εκ περιτροπής εργασία ή µερική 
απασχόληση) θα καταβληθεί το ποσό των 200 
ευρώ για ένα διάστηµα τεσσάρων µηνών, ενώ 
σε εκείνους που θα µείνουν εκτός της αγοράς 
εργασίας εξετάζεται να δοθεί ένα ενισχυµένο 

επίδοµα ανεργίας µε τη µορφή επιδό-
τησης για όλο το διάστηµα µέχρι το 

επόµενο καλοκαίρι. Να σηµειωθεί 
ότι οι εργαζόµενοι στα ξενοδο-
χεία ανέρχονται σε 200.000, εκ 
των οποίων οι 140.000 είναι επο-
χικοί, µε τον τουρισµό, σύµφω-
να µε στοιχεία για το γ’ τρίµηνο 
του 2018, να αντιπροσωπεύει το 
9,9% της πλήρους και το 17,8% 

της µερικής απασχόλησης επί του 
συνόλου. Συνολικά, άµεσα και έµ-

µεσα στις υπηρεσίες του τουρισµού 
οι εργαζόµενοι ανέρχονται, σύµ-

φωνα µε τις εκτιµήσεις, 
περίπου στους 

400.000. 

λυψης δεν έχει ακόµη κλειδώσει- που θα κατα-
βάλλουν οι εργοδότες του τουρισµού για κάθε 
νέα πρόσληψη εργαζοµένου στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της εργασίας.

Πρωτόκολλο 
Μέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται 
να κατατεθεί στο Μέγαρο Μαξίµου το τελικό 
σχέδιο για την ασφαλή λειτουργία των ξενο-
δοχείων, που επεξεργάζονται από κοινού το 
υπουργείο Τουρισµού, ο Εθνικός Οργανισµός 
∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ), ο Σύνδεσµος Ελλη-
νικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και 
το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, στόχος του υπουρ-
γείου Τουρισµού είναι τα ξενοδοχεία που θα 
επαναλειτουργήσουν το καλοκαίρι να διατη-
ρήσουν τη δυναµικότητά τους και να αξιοποι-
ήσουν όλες τις κλίνες που έχουν στο δυναµικό 
τους, χωρίς να υποστούν µείωση των δωµατί-
ων που θα µπορούν να εκµεταλλευτούν, προ-
κειµένου να µην καταγράψουν περαιτέρω ζη-

κονοµικών και Τουρισµού βρίσκεται και η µείωση του 
ΦΠΑ σε διαµονή, εστίαση και µεταφορές, µε τις πληρο-
φορίες να αναφέρουν ότι η απόφαση για την αποκλιµά-
κωση των συντελεστών, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού, θα 
ληφθεί από το Μέγαρο Μαξίµου. Σύµφωνα µε τις πληρο-
φορίες της «R», δεν αναµένεται να υπάρξει µείωση όλων των 
ΦΠΑ στην κατηγορία του τουρισµού, αλλά ένας εκ των συ-
ντελεστών. Οι εναλλακτικές µείωσης του Φόρου Προστιθέµε-
νης Αξίας που εξετάζονται, οι οποίες έχουν τεθεί µετ’ επιτάσεως 
από τους φορείς του τουρισµού στο Μέγαρο Μαξίµου, είναι: 
f Για τη διαµονή µείωση του ΦΠΑ στο 6% από 13%.
f Για όλη την εστίαση στο 13% από 24%. 
f Για το σύνολο του τουριστικού πακέτου στο 13% από 24%.
f Για τις εγχώριες µεταφορές στο 13% από 24%.
f Για τον θαλάσσιο τουρισµό στο 13% από 24%. 

Οι ανταγωνιστικοί συντελεστές ΦΠΑ, όπως επισηµαίνουν οι 
φορείς του τουρισµού, θα επιτρέψουν τη διεκδίκηση ενός ση-
µαντικού µεριδίου αγοράς από τις ανταγωνίστριες χώρες, που 
µπορεί στη διαχείριση της πανδηµίας να υστέρησαν πολύ σε 
σχέση µε την Ελλάδα, αλλά θα επανέλθουν στον ταξιδιωτικό 
χάρτη το 2021 µε πολύ χαµηλότερους συντελεστές. 

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το σχέδιο της ελληνικής 
κυβέρνησης για τη στήριξη του κλάδου. Ερχονται 
πρωτόκολλα λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενίσχυση 
των περίπου 400.000 εργαζοµένων τους, διµερείς 
συµφωνίες µε 7 χώρες και µείωση ΦΠΑ. Την επόµενη 
εβδοµάδα οι ανακοινώσεις
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