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Επιστολή στους υπουργούς Τουρισμού, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τα αιτήματα της
Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων έστειλε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

Σε αυτή αναφέρει τα εξής:

«Με την επιχειρηματικότητα να βρίσκεται στην δυσκολότερη ίσως περίοδο ακόμη και από
αυτής της δεκαετούς κρίσης των μνημονιακών χρόνων, θεωρούμε ότι δύναται να σας
ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά για ένα κλάδο της επιχειρηματικότητας που δημιουργεί
και προσθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία, τον
κλάδο του Τουρισμού.

Αντιλαμβανόμαστε τις οικονομικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αλλά θεωρούμε
ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ανακαλύψουμε και να βρούμε εκείνους τους τρόπους που θα μας
οδηγήσουν στην έξοδο από τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί.

Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις της Π.Ε Ιωαννίνων στο μεγαλύτερο σύνολο τους είναι
οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές και επιχειρούν ακόμη και σε δύσκολες
περιοχές από κάθε άποψη αλλά ακόμη και αποκομμένοι από την προσβασιμότητα στα
μεγάλα οδικά δίκτυα.

Είναι επιχειρήσεις που στηρίζουν μια συνολικότερη οικονομία των περιοχών που
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δραστηριοποιούνται και χρησιμοποιούν σε μεγάλα ποσοστά εργαζόμενους από τις ίδιες
περιοχές.

Ταυτόχρονα, η απαραίτητη στήριξη τους δεν είναι στόχος μόνο για την προσωπική τους
επιβίωση αλλά για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας μιας ολόκληρης περιοχής
όπως αυτής της Π.Ε Ιωαννίνων καθώς και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Σε συνάντηση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το οποίο βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία με την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
αλλά και για την πρόθεση τους να εγγραφούν ως μέλη του Επιμελητηρίου μας, κάτι το
οποίο τελικά συμφωνήθηκε, σας παραθέτουμε τα βασικά αιτήματα τους όπως και τις
προτάσεις μας αναπτυξιακού χαρακτήρα, είναι λογικά αιτήματα επιβίωσης του κλάδου και
αντιμετωπίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την διατήρηση της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας, μιας επιχειρηματικότητας που όλο αυτό το διάστημα παραμένει ανοιχτή
κατά τα αρμόδια Υπουργεία αφού δεν έχει ανασταλεί με κρατική εντολή η λειτουργία τους,
με το παράδοξο η χώρα να βρίσκεται σε γενικό lockdown έως και τη 30η Νοεμβρίου 2020».
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