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 Κομοτηνή, 4/5/2021  
 
 
 
Κε Βουλευτά, 
 
Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20035 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 987/22-3-2020), επιβλήθηκε, για το χρονικό διάστημα από 23-3-
2020 έως 30-4-2020, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της 
Επικράτειας των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας για προληπτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας. Όμως παράλληλα προβλέφθηκε η εξαίρεση από την 
προαναφερόμενη απαγόρευση λειτουργίας ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα της 
Π.Ε Έβρου, η συνέχιση των οποίων ήταν απολύτως αναγκαία για τη στέγαση 
προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας. 
 
Συνεπεία αυτής της «υποχρεωτικής» λειτουργίας και των εσόδων που εμφάνισαν οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής μας εντός του έτους 2020 ήταν η εξαίρεση 
από τα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων του 
προηγούμενου αλλά και του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα της μη επιστρεπτέας 
επιχορήγησης ή του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 2, εξαιτίας της μη εμφάνισης μείωσης 
τζίρου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν ζημία. 
 
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν 
να παραμείνουν σε λειτουργία για τους ανωτέρω λόγους μέχρι και σήμερα, δεν είχαν 
ουσιαστική κερδοφορία, αφού η παραμονή του προσωπικού των δυνάμενων 
ασφαλείας έγινε με τους οικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε το 
αρμόδιο υπουργείο και συγκεκριμένα με εξαιρετικά χαμηλές τιμές. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα να διατηρηθούν 
ζωντανές οι εναπομείνασες επιχειρήσεις της ακριτικής περιοχής μας, θεωρούμε ότι 
θα πρέπει άμεσα να προβλεφθεί εξαίρεση των επιχειρήσεων αυτών από τις 
προϋποθέσεις που τίθενται γενικά για τις επιχειρήσεις της χώρας για την ένταξή τους 
στα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης. Οπότε, κατ’ αναλογική εφαρμογή ζητούμε την 
αρωγή σας ώστε να προβλεφθεί ειδικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
παρέμειναν σε λειτουργία από την 23-2-2020  για την εξυπηρέτηση του προσωπικού 
των δυνάμενων ασφαλείας στην περιοχή του Έβρου, την ένταξή τους στα 
κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μείωσης τζίρου. 
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Άλλως, είναι απολύτως βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα καταφέρουν να 
ανταπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του προηγούμενου χρονικού 
διαστήματος και λίαν συντόμως θα αναγκαστούν να διακόψουν την δραστηριότητά 
τους. 
 

Για τον 
Σύνδεσμο Ξενοδόχων Θράκης 

 
 
 

Απόστολος Παλακίδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. 


