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ΑΠ.: 43685                               Αθήνα, 19 Μαΐου 2020      

 

Προς: 

 Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

  κ. Αδ. Γεωργιάδη 
 

 Υπουργό Τουρισμού 

  κ. Θ. Θεοχάρη 
 

 Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

  κ. Ν. Παπαθανάση 

  

 Κοιν.: 
 

 Πρόεδρο Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου 

  κ. Γ. Βλάχο 
 

 Βουλευτές-Μέλη της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου 
 

 Πολιτικά Κόμματα 
 

Θέμα: Ρύθμιση αστικής ευθύνης επιχειρήσεων εστίασης από κρούσματα κορωνοϊού 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Με το άρθρο 61,  παρ. 5 του Σ/Ν «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική 

ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού προβλέπεται ότι: «Αστική ευθύνη των τουριστικών 

επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό 

COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν 

την προσήκουσα εφαρμογή των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του 

παρόντος». 

Με βάση αυτή την διάταξη δεν τίθεται θέμα αστικής ευθύνης προς τους  ιδιοκτήτες τουριστικών 

καταλυμάτων από φυσικά πρόσωπα-πελάτες που ενδεχομένως θα ασθενήσουν από τον κορωνοϊό, 

είτε κατά την διάρκεια ή μετά τις διακοπές τους, εφόσον οι ξενοδοχειακές μονάδες  και τα 

καταλύματα τηρούν  τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.  

 

Κατά την άποψη της ΓΣΕΒΕΕ η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ορθή καθώς είναι αμφίβολο κατά πόσο 

μπορεί να στοιχειοθετηθεί αιτιώδης σχέση οποιασδήποτε τουριστικής επιχείρησης με το 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που θα νοσήσει από τον κορωνοϊό.  
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Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να επεκταθεί άμεσα στις 

επιχειρήσεις της εστίασης, με την προϋπόθεση φυσικά ότι τηρούνται τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και δεδομένου ότι υφίστανται οι ίδιες δυσκολίες διαπίστωσης αιτιώδους σχέσης 

μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη που θα νοσήσει από τον  κορωνοϊό.  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Εάν παραλείψετε να εισάγετε ανάλογη ρύθμιση και για τις επιχειρήσεις της εστίασης τότε ενέχει 

σοβαρός κίνδυνος έγερσης απαιτήσεων προς ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών, που στις 

πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε θα ισοδυναμούν με λουκέτο. Σημειώνουμε ότι οι 

επιχειρήσεις εστίασης όπως και τα καταλύματα αποτελούν χώρους αναψυχής και πέραν των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων που καλούνται να εφαρμόσουν τόσο για την προστασία της δημόσιας 

υγειάς όσο και για την προστασία της υγείας των ίδιων, ιδιοκτήτων, εργαζομένων και πελατών, 

δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνες που ξεπερνούν τις δυνατότητες και τον σκοπό τους καθώς 

δεν είναι νοσοκομειακές μονάδες για να διαθέτουν τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό.  

Με  την πεποίθηση ότι θα συμπεριλάβετε στο ως άνω άρθρο το εύλογο αίτημα μας είμαστε στην 

διάθεση σας ώστε να συνεισφέρουμε στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας.  

   

 

 

           

 

 

 

 

 

 


