Αρτεμισίας 2– Κως 85300
Τηλ: 22420 24955– Φαξ: 22420 26884
http://www.koshotels.gr - Email: info@koshotels.gr
Κως, 07 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 1960

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη
Προς: Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Ν. Χριστοδουλάκη
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα το νησί της Κω βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας, όχι ως
ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, αλλά λόγω της κατάκλισης του από πρόσφυγες και
παράνομους μετανάστες. Η πρωτοφανής αυτή κατάσταση, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τον τοπικό
πληθυσμό και πλήττει σοβαρά και ίσως ανεπανόρθωτα το νησί.
Ως Ένωση Ξενοδόχων Κω και με δεδομένη την ανεπάρκεια μηχανισμού μέτρησης των συνεπειών
της κρίσης αυτής, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πρώτη απόπειρα καταγραφής των απωλειών σε
αριθμούς και σας την παραθέτουμε:
1. Πρωτοφανής στη τουριστική ιστορία του νησιού αριθμός ακυρώσεων: Από το έτος 1980, που
περίπου παρακολουθούμε τα στατιστικά στοιχεία , δεν έχει καταγραφεί τέτοιος αριθμός
ακυρώσεων. Σε μια πρώτη καταγραφή αριθμούμε κοντά στις 120.000 διανυκτερεύσεις που
έχουν ακυρωθεί από πρακτορεία τουρισμού και επιπλέον τουλάχιστον 51.000 ακυρώσεις
διανυκτερεύσεων από μεμονωμένους πελάτες ξενοδοχείων, που ματαίωσαν τις διακοπές τους.
2. Οι απώλειες οικονομικά εκτιμούνται σε πάνω από 7 εκατομμύρια Ευρώ στον τζίρο των
ξενοδοχείων του νησιού της ΚΩ και βεβαίως πολλαπλάσια για την υπόλοιπη οικονομία του
νησιού, που εξαρτάται απόλυτα από την άφιξη των τουριστών.
3. Προκειμένου να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις απώλειες και κυρίως το γόητρο του
νησιού ως τουριστικού προορισμού, , έχουμε προχωρήσει σε γενναιόδωρες προσφορές από το
2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και έπειτα, που μεταφράζεται σε περαιτέρω απώλειες
τζίρου για εμάς, αλλά σε αποφυγή πρόωρων απολύσεων προσωπικού, που θα ήμαστε
αναγκασμένοι να κάνουμε.
4. Δυστυχώς η παραπάνω προσπάθεια δεν μπορεί να ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις και πολλά
ξενοδοχεία έχουν αλλάξει την ημερομηνία κλεισίματός τους από μια έως τρεις εβδομάδες
νωρίτερα και προχωρούν σε απολύσεις προσωπικού. Αναμένουμε μείωση θέσεων εργασίας
τουλάχιστον κατά 30% για τα δίμηνο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη σε σχέση με το 2014.
5. Έχουν ήδη αρχίσει να ακυρώνονται συνεχώς πτήσεις προς το νησί , χαρακτηριστικά
αναφέρουμε την ακύρωση πέντε (5) πτήσεων 5 πτήσεις από Ισραήλ (και για λόγους ασφάλειας)
και τρείς (3) πτήσεις από Ιταλία, όπως επίσης ακυρώνονται προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και
συνέδρια
6. Ο ρυθμός των κρατήσεων είναι μειωμένος κατά 60%, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, που
σημαίνει πως οι ακυρώσεις που λαμβάνονται για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ΔΕΝ ανανεώνονται
7. Τα πρώτα μηνύματα σε προκρατήσεις για το 2016 από Μεγάλη Βρετανία (κύρια πηγή
τουρισμού), είναι στο -60% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014. Πέραν τούτου, κάποιες

κρατήσεις για το 2016 έχουν αρχίσει να ακυρώνονται (πχ ακυρώθηκαν 1.650 διανυκτερεύσεις
σε ένα και μόνο ξενοδοχείο πολυτελείας της Κω)
8. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ειδικά αυτά που βρίσκονται επι της παραλιακής
ζώνης της πόλης της Κω , όπου και καταλύουν άναρχα οι πρόσφυγες , παρουσιάζουν μείωση
στον τζίρο τους κοντά στο 30%, ενώ αρκετά ήδη έχουν κλείσει.
Όλη μας η ανησυχία πλεον εστιάζεται στο 2016 καθώς η δυσφήμιση για το νησί μας είναι πολύ
δύσκολο να προσπεραστεί. Οι επιχειρηματίες προσπαθούν με απώλειες πλέον να κρατήσουν τις
επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Τις αποδείξεις όλων αυτών σε απόλυτα νούμερα θα τις λάβουμε στις
αρχές Νοέμβρη, όταν η τουριστική περίοδος θα έχει λήξει και επίσημα, αλλά με ασφάλεια
μπορούμε να προβλέψουμε ακόμη πιο επώδυνα αποτελέσματα, καθώς το κύμα των προσφύγων
αυξάνεται.
Κύριε Υπουργέ, σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση αισθανθήκαμε την πλήρη εγκατάλειψη καθώς
βρεθήκαμε μόνοι μας να προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάτι που πραγματικά μας ξεπερνά.
Κινηθήκαμε τόσο ως προς την ανθρωπιστική παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες
αναγνωρίζοντας το δικό τους γολγοθά αλλά και ως προς τη διαφύλαξη των επιχειρήσεών μας. Τα
νούμερα όμως είναι τόσο μεγάλα που ότι και αν κάνουμε δεν επιτυγχάνουμε τα επιθυμητά
αποτελέσματα.
Στο σημείο αυτό είναι πλεον απαραίτητη η δική σας αρωγή προς τις επιχειρήσεις αλλά και προς
τους κατοίκους του νησιού. Στα πλαίσια αυτά σας ζητάμε:
1. Την παραμονή του νησιού της Κω στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, τουλάχιστον εως και το 2017,
αφού πλέον μόνο παράλογη λογική θα κατέτασσε τα νησί στους προβεβλημένους τουριστικούς
προορισμούς.
2. Τη δυνατότητα σε όσους έχουν προχωρήσει σε ειδικές ρυθμίσεις για την τακτοποίηση της
οφειλής τους (100 δόσεις και άλλα), να μην εκπίπτουν του δικαιώματός τους σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής της οφειλής, τουλάχιστον έως τον Ιούλιο του 2016.
3. Την εξαίρεση των τουριστικών επιχειρήσεων από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για το 2015
(η υποβάθμιση άλλωστε της αξίας της ακίνητης περιουσίας μας, είναι προφανής).
Κύριε υπουργέ, η περίοδος αυτή μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε με τον πλέον βίαιο τρόπο το
πόσο εύθραυστο είναι το τουριστικό μας προϊόν. Γνωρίζουμε επίσης πως η ίδια κατάσταση θα
παραμείνει και στα τα επόμενα δυο χρόνια (τουλάχιστον). Προσπαθούμε να «χτίσουμε» τη
βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση της άκρατης εισροής προσφύγων και μεταναστών, βλέποντας
παράλληλα να γκρεμίζονται όλα αυτά που με κόπο δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια φτάνοντας
την Κω σε έναν από τους δυνατότερους και ποιοτικότερους τουριστικούς προορισμούς. Η βοήθειά
σας σε αυτή την κατεύθυνση θεωρείται επιβεβλημένη και καταλυτική. Είμαστε βέβαιοι για την
ανταπόκριση σας, στα λογικά μας αιτήματα

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ της Ένωσης Ξενοδόχων Κω,
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