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Αξιότιμη κύριε Περιφερειάχη,
Ο Ν. Κορινθίας αποτελείται από ένα εύρος Ξενοδοχείων ξεκινώντας από 5* ως 2*
κατέχοντας γύρω στις 8.049 κλίνες και απασχολώντας περίπου 2500 άτομα
προσωπικό. Η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε έχει γεννήσει πολλά ερωτηματικά και
αμφιβολίες για την βιωσιμότητα των Ξενοδοχείων στο Ν. Κορινθίας. Η Ένωση μας
ζητά την συνδρομή και την επέμβαση σας στους αρμόδιους Υπουργούς
Τουρισμού και Οικονομικών και να απαντηθούν το συντομότερο δυνατόν τα
παρακάτω ερωτήματα:
1) Πρωταρχικής σημασίας είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με όρους
τους οποίους θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη αυτή περίοδο αλλά
και για να είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ποια θα είναι τα
χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των
ξενοδοχείων όχι μόνο για φέτος αλλά και για την επόμενη σεζόν; Πως θα
μπορέσουν τα ξενοδοχεία να αξιοποιήσουν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί,
έτσι ώστε να μην ρίξουν τις τιμές τους και να έχουν εκείνη την ρευστότητα η οποία
θα τους επιτρέψει να αναβαθμίσουν το προϊόν τους και να το κάνουν
ανταγωνιστικό έναντι των άλλων χωρών; Το εγγυοδοτικό δάνειο το οποίο
χορηγείται είναι σχεδιασμένο με προ κρίσης προδιαγραφές, πρέπει να
αναπροσαρμοστεί. Πρέπει να γίνει η επανεκκίνηση των κεφαλαίων κίνησης το
οποίο θα είναι άτοκο διετούς διάρκειας και χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να σχεδιαστεί η χορηγία κεφαλαίου συντήρησης των
μονάδων. Τα περισσότερα ξενοδοχεία του Νομού μας είναι εποχικά και πως θα
συντηρηθούν τον χειμώνα;
2) Αναμένοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα δημοσιευθούν την επόμενη
εβδομάδα θέτουμε τα εξής ερωτήματα: Πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα
Ξενοδοχεία 12 μήνης λειτουργίας του Νομού; Προέχει η ασφάλεια για την υγεία
των πελατών και των εργαζομενων μας, αλλά παράλληλα δεν πρέπει τα
Ξενοδοχεία να μεταμορφωθούν σε νοσοκομεία!
3) Μέχρι σήμερα δεν έχει διασφαλισθεί πως τα ξενοδοχεία που θα
επαναλειτουργήσουν δεν θα είναι εκτεθειμένα σε αξιώσεις αποζημιώσεων
πελατών τους ή και εργαζομένων τους σε περίπτωση κρούσματος εντός του
ξενοδοχείου.
4) Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε το καθεστώς των εργασιακών. Το μόνο που
γνωρίζουμε είναι ότι το προσωπικό δεν θα έχει αντικείμενο εργασία διότι τα
Ξενοδοχεία θα είναι ΑΔΕΙΑ από πελάτες. Μετά το πέρας της αναστολής ποιος θα
αναλάβει την χρηματοδότηση των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα
προσαρμογής του προσωπικού σε ευέλικτο ωράριο, έτσι να εξασφαλίσουμε τις
θέσεις εργασίας των υπαλλήλων μας.

5) Ποια θα είναι τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα εξασφαλίσουν στις μονάδες οι οποίες

δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν να μην είναι εκτεθειμενες σε ποινικές
κυρώσεις και αστικές αποζημιώσεις, και θα διατρέχουν τον κίνδυνο να διακόψουν
πλέον οριστικά τη λειτουργία τους;.
Οι Έλληνες Ξενοδόχοι στηρίξαν την ελληνική οικονομία και εργασία στα δύσκολα
χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αν θέλετε η Ελληνική Ξενοδοχεία στο Ν. Κορινθίας να
είναι παρούσα με τον ίδιο δυναμισμό και να στηρίζει την εργασία και την οικονομία και
αύριο, οφείλετε να την στηρίξετε και εσείς σήμερα σε αυτήν την τόσο δυσμενή περίοδο.
Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Φιλιππίδου Σοφία

Σιαγγανά Άννα

