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Οι ξενοδόχοι της Λέσβου είναι εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη της φετινής τουριστικής σεζόν. Φοβούνται ότι οι
επιχειρήσεις τους θα συνθλιβούν καθώς από τη μια αντιμετωπίζουν τη μειωμένη τουριστική κίνηση από τις χώρες της
Ευρώπης και από την άλλη την επερχόμενη αύξηση του κόστους λειτουργίας τους από τα μέτρα που λαμβάνει η
κυβέρνηση.

Οι ξενοδόχοι της Λέσβου είναι εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη της φετινής τουριστικής σεζόν. Φοβούνται ότι οι
επιχειρήσεις τους θα συνθλιβούν καθώς από τη μια αντιμετωπίζουν τη μειωμένη τουριστική κίνηση από τις χώρες της
Ευρώπης και από την άλλη την επερχόμενη αύξηση του κόστους λειτουργίας τους από τα μέτρα που λαμβάνει η
κυβέρνηση.

Έτσι τον Ιούνιο αναμένεται η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% και παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το ειδικό τέλος
διανυκτέρευσης, που ανέρχεται σε ένα ευρώ ανά αστέρι.

Το τέλος θα είναι αμελητέο για τους πελάτες και τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, όμως θα είναι πολύ
σημαντικό για τα ξενοδοχεία όπου η τιμή του δωματίου στοιχίζει μερικές δεκάδες ευρώ. Για παράδειγμα, ένα δωμάτιο σε
ξενοδοχείο τριών αστέρων θα επιβαρυνθεί με τέλος τριών ευρώ τη βραδιά.

Η τιμή του δωματίου σε αυτά τα ξενοδοχεία κυμαίνεται από 50 ως 60 ευρώ η βραδιά. Σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων
όπου η τιμή του δωματίου μπορεί από 500 ως και 1.000 ευρώ η βραδιά, το τέλος θα είναι 5 ευρώ.

Στα δύο παραπάνω ζητήματα, η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, θέτει και το θέμα των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών που
καλούνται να πληρώσουν τα μέλη της σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για τις
υψηλότερες πανευρωπαϊκά εισφορές, οι οποίες είναι ήδη επαχθείς και αναντίστοιχες με τα μεγέθη και τους τζίρους των
καταλυμάτων. 

Μη ανταγωνιστικοί 
Οι αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, είναι δώρα εξ ουρανού για τις ανταγωνίστριες
χώρες, όμορες και μη, εντός ή εκτός Ε.Ε., σημειώνει η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη
Βουλγαρία και την Τουρκία.

«Αν οι αυξήσεις μετακυλιθούν στους πελάτες, θα καταστούμε μη ανταγωνιστικοί, αν τις απορροφήσουμε… μη βιώσιμοι.
Άλλωστε η αξιοσημείωτη αύξηση του τουρισμού σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις θυσίες των συναδέλφων με τις μειώσεις
των τιμών τους και συγχρόνως τις επενδύσεις -δαπάνες αναβάθμισης- εκσυγχρονισμού για βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αλλά και για να καλύψουν τις ανεπάρκειες - ελλείψεις των πάσης φύσεως “υποδομών”».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής Αντωνίου, χθες το απόγευμα μάς τόνιζε πως είναι πολλές οι μικρές
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που σκέφτονται να μην ανοίξουν τη φετινή χρονιά. Καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το
συνδυασμό της μείωσης του τζίρου και της αύξησης του κόστους λειτουργίας.
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