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Αξιότιμοι κύριοι,
Οι επαγγελματίες του τουρισμού Πάρου και Αντιπάρου ζητάμε δικαίωση .
Με έντονη την ευθύνη για τη διατήρηση της δημόσιας υγείας των νησιών Πάρου και Αντιπάρου,
των οικογενειών μας, του προσωπικού μας και των επισκεπτών μας. Ενημερώνουμε ότι από τη
πρώτη στιγμή εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα και τα ειδικά μέτρα που εκπαιδευτήκαμε σε
συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων ώστε να τηρήσουμε τη καλύτερη φιλοξενία σε εποχή
πανδημίας.
Η ξαφνική και χωρίς καμία προειδοποίηση εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ότι τα νησιά μας
έχουν θέμα κρουσμάτων ανέτρεψε το δεδομένη περίοδο Δεκαπενταύγουστο σε νεκρή τουριστική
ζώνη !
Τα ΜΜΕ από τη παραμονή της Παναγίας 14.8 παρουσίασαν τη Πάρο και την Αντίπαρο ως «εστίες
διασποράς του covid» με ολέθρια συνέπεια. Πανικόβλητοι επισκέπτες αποχωρούσαν και
τρομοκρατημένοι κάτοικοι ψάχνουν την αλήθεια. Οι προγραμματισμένες αφίξεις και κρατήσεις
καταλυμάτων του 15ήμερου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν αστραπιαία και
συνεχίζονται καθημερινά. Φυσικά το πρόγραμμα «τουρισμός για όλους» καθώς και τα άλλα
προγράμματα κοινωνικού τουρισμού πάγωσαν. Η καλοκαιρινή περίοδος δυστυχώς σταμάτησε
με ανεπανόρθωτες οικονομικές ζημίες.
Ουσιαστικά ο κλάδος είχε έσοδα από 25/7 έως 15/8 με μικρές πληρότητας και χαμηλές τιμές
και μηδαμινής ζήτησης. Αδύνατον να καταστεί οικονομικά βιώσιμη κατάσταση για όλα τα
τουριστικά καταλύματά των δυο νησιών αλλά και για τους άλλους επιχειρηματίες της
αλυσίδας του τουρισμού ( εστίασης, καταστηματάρχες, προμηθευτές, τροφοδοσίες κλπ) στα
νησιά μας .

Η δε δυσφήμιση που υπεστήκαμε παγκοσμίως πολύ μεγάλη. Αισθανόμαστε ότι θα δυσκολευτούμε
να επαναφέρουμε στη άριστη φήμη που είχαμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια.
Ζητάμε να υπάρξει επιπρόσθετη υποστήριξη των επιχειρήσεων με ειδικά μέτρα οικονομικής
στήριξη και αναστολές για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν μέχρι
της επόμενη τουριστική περίοδο.
Ζητάμε να επιβιώσουν οι τοπικές κοινωνίες των δύο νησιών Πάρου και Αντιπάρου, ελπίζοντας να
ανατρέψουμε τα δεδομένα για μια νέα τουριστική περίοδο 2021… αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως
την ηθική και οικονομική αρωγή της Πολιτείας, που πιστεύουμε ότι θα φροντίσετε άμεσα.
Οι προτάσεις μας είναι











Θετική προβολή και διαφημιστική καμπάνια υπέρ των τουριστικών προορισμών Πάρου και
Αντιπάρου από το Υπ.Τουρισμού.
Ενίσχυση των δομών Ασφάλειας και Υγείας στα νησιά μας.
Ειδική έκτακτη επιδότηση των πληττόμενων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που
είναι αυτοαπασχολούμενοι.
Επιδότηση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών κατά 50%.
Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ, δημοτικών τελών και ΤΑΠ όλων των ακινήτων τουριστικών καταλυμάτων
ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος
(ιδιόκτητο, επικαρπία, μίσθωση) για όλο το 2020 και 2021.
Μείωση του ΦΠΑ για τη διαμονή στο 6%
Κατάργηση του Φόρου διαμονής (0,50€ /διανυκτέρευση/δωμάτιο)
Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
Δημιουργία πλαισίου για την μακροχρόνια αποπληρωμή των υφιστάμενων ή αναστολή
αποπληρωμής δανείων.
Εντατικός έλεγχος των ακινήτων που λειτουργούν σαν τουριστικά καταλύματα ενώ δεν
είναι και λειτουργούν χωρίς αντίστοιχους υγειονομικούς όρους.

Ευχόμαστε σε όλους υγεία ,να μείνουμε ασφαλείς και δικαιωμένοι για να επιβιώσουμε.
Με εκτίμηση για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
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