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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

απευθυνόμαστε για άλλη μία φορά σε εσάς και τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, 

σύσσωμη η επαγγελματική και αθλητική κοινότητα του χειμερινού τουρισμού, αναψυχής και 

χιονοδρομικού αθλητισμού, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την στήριξη της πολιτείας σε ένα 

κλάδο που κυριολεκτικά έχει αφεθεί στην τύχη του. 

Εδώ και μήνες, έχετε λάβει επιστολές που παρουσιάζουν την αγωνία και τον έντονο προβληματισμό 

του χώρου, όσον αφορά την ασφαλή – και έγκαιρη – λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων, που 

αποτελούν τον πυλώνα ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού. Ταυτόχρονα, έχουν παρουσιαστεί από 

τους επαγγελματίες του χώρου τρόποι ασφαλούς λειτουργίας, με υγειονομικά και ελεγκτικά 

πρωτόκολλα για όλο το φάσμα της δραστηριότητας (λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, έλεγχος 

μετακίνησης, κτλ). 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες από διαφορετικές πλευρές (θεσμικούς και μη φορείς), η ανταπόκριση ήταν 

κατώτερη των περιστάσεων, καθώς ούτε κατέστη δυνατή η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων, 

ούτε παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλάνο από πλευράς της κυβέρνησης, και τέλος, δεν έχει 

δοθεί καμία απάντηση στα αιτήματά μας για επιπλέον οικονομική στήριξη των επαγγελματιών  του 

χώρου, ειδικά όταν και με τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης χάθηκε ολοκληρωτικά η 

χειμερινή σεζόν, σε ένα κλάδο που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η εποχικότητα. 

Αποτέλεσμα της στάσης σας ήταν να χαθεί πάνω από το 90% του τζίρου της αγοράς του χειμερινού 

τουρισμού, καθώς ο κλάδος μας είναι ο μοναδικός εποχικός που δεν λειτούργησε ούτε μία μέρα! 



Αδιαφορήσατε πλήρως – ή τουλάχιστον δεν κατανοήσατε επαρκώς - τα δεδομένα και τις 

ιδιαιτερότητες που ισχύουν στο χώρο και ειδικά στη χώρα μας, κάποιες από τις οποίες 

υποχρεούμαστε να σας υπενθυμίσουμε παρακάτω: 

 
1. Η χιονοδρομία διεξάγεται αποκλειστικά σε ανοικτό χώρο  

2. Είναι απόλυτα ατομική δραστηριότητα 

3. Οι αποστάσεις μεταξύ των αθλούμενων είναι ιδιαίτερα μεγάλες και υπάρχει πλήρης 
απουσία επαφών και ευρύτητα πεδίου.  

4. Οι αναβατήρες στην Ελλάδα είναι κατά πλειοψηφία ανοικτού τύπου (ακόμα και οι κλειστοί 
μπορούν να είναι συνέχεια αεριζόμενοι και με μείωση της χωρητικότητας. Αναλογικά θα 
είναι πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που επιτρέπονται ήδη στα ΜΜΜ ή στα 
αεροπλάνα)  

5. Τα ατομικά μέτρα προστασίας είναι εξ΄ορισμού κομμάτι της χιονοδρομίας καθώς 
χρησιμοποιούνται γάντια, μάσκες μύτης και ματιών, πλήρης ρουχισμός  

6. Την ίδια στιγμή και από την αρχή της χειμερινής σεζόν - στον ευρωπαϊκό χώρο - έχουμε 

λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων στις παρακάτω χώρες: Βουλγαρία, Σερβία, 

Ρουμανία, Βοσνία, Ουκρανία, Αυστρία, Ελβετία, Ανδόρρα, Σουηδία και Νορβηγία.  

 

Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες από τις παραπάνω χώρες, η Ελλάδα 

διαθέτει μικρά χιονοδρομικά κέντρα με την ανάλογη περιορισμένη  επισκεψιμότητα, open air lifts 

(μόνο στον Παρνασσό υπάρχει κλειστή καμπίνα) και το πιο σημαντικό, δεν έχουμε εισαγόμενο 

χειμερινό τουρισμό. Αυτό πάει να πει ότι ο κίνδυνος διάδοσης του ιού είναι πολύ μικρότερος σε σχέση 

με όλες τις παραπάνω χώρες.  

Θεωρούμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν αντιληφθήκατε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και ότι θα έπρεπε 

άμεσα να λειτουργήσει - αμέσως μετά την μείωση των κρουσμάτων - ώστε να εκμεταλλευθούμε την 

συγκυρία και να δοθεί η δυνατότητα – έστω – περιορισμένης λειτουργίας, είτε χρονικά, είτε ποσοτικά. 

Ακόμα και σήμερα, δεν έχετε κατανοήσει ότι τα χιονοδρομικά κέντρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

«αργότερα», π.χ. στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η σεζόν για τα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα 

λήγει στις 15-20 Μαρτίου και τα λειτουργικά έξοδα, όπως και αυτά της συντήρησης τους θα 

ξεπεράσουν τα όποια πιθανά έσοδα. Η πρόσφατη απόφαση για τη λειτουργία 3 χιονοδρομικών 

κέντρων στην επικράτεια, αποκλειστικά για τους αθλητές – με σκοπό την πραγματοποίηση των 

πρωταθλημάτων – ασφαλώς και δεν λύνει το πρόβλημα, αν και ήταν μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. 

Αναρωτάται εύλογα ο καθένας, αν συνέβαινε το ίδιο την θερινή περίοδο, η αντίδρασή σας θα ήταν 

η ίδια; Η αντίδραση των επαγγελματιών και των ΜΜΕ θα ήταν η ίδια; Ασφαλώς όχι, κάτι που 

αυτόματα δημιουργεί ανισότητες και διαχωρισμό σε πολίτες Α’ και Β’ κατηγορίας. 

 

Τώρα όμως, έφτασε η ώρα που θα πρέπει να υποστηρίξετε την απόφασή σας αυτή. Δεν φτάνει μόνο 

η απόφαση της μη λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων και της καταδίκης χιλιάδων 

επαγγελματιών και εργαζομένων, πρέπει πλέον να απαντήσετε με πράξεις, να πάρετε νέες, γενναίες 

αποφάσεις για την στήριξη όλων των παρακάτω. 

 

 

 



• Χιονοδρομικά κέντρα (ειδική αναφορά στους ιδιώτες): η καθημερινή συντήρηση των 

εγκαταστάσεων που απαιτείται για να μπορούν αργότερα να είναι λειτουργικές, είναι μία από 

τις πολλές υποχρεώσεις που έχουν τα χιονοδρομικά κέντρα. Σε αυτές θα πρέπει να 

προστεθούν τα έξοδα λειτουργίας (προσλήψεις υπαλλήλων, πάγια έξοδα, ανταλλακτικά, κτλ) 

• Σχολές χιονοδρομίας: Είναι κλειστές με εντολή του κράτους από 12/3/2020. Λόγω και της 

εποχικότητας του αντικειμένου κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα έσοδο μέχρι τέλη 

12/2021 δηλαδή σχεδόν 2 χρόνια. Με πιθανό άνοιγμα της αγοράς την προσεχή άνοιξη ή 

καλοκαίρι δεν έχουν να προσδοκούν σε κάποιο έσοδο. Συνεπώς τίθεται άμεσο ζήτημα 

βιωσιμότητας.  

• Ξενοδοχεία, εστίαση & λοιπές επιχειρήσεις πέριξ των χιονοδρομικών κέντρων: ολόκληρες 

τοπικές κοινωνίες εξαρτώνται από τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων. Ενώ οι θερινές 

εποχικές ανάλογες επιχειρήσεις λειτούργησαν – και θα λειτουργήσουν και πάλι το ερχόμενο 

καλοκαίρι, αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια της καταστροφής. 

• Καταστήματα χειμερινού & χιονοδρομικού εξοπλισμού (στα αστικά κέντρα και πλησίον 

των χιονοδρομικών): δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν ούτε τις ελάχιστες μέρες των 

εκπτώσεων με τη διαδικασία του “click in shop”, πολύ περισσότερο με το “click away”, καθώς 

τα προϊόντα - στην πλειονότητα τους – είναι μεγάλου κόστους και χρήζουν δοκιμής στο 

κατάστημα, ενώ το πιο σημαντικό, όλη αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει αντικείμενο, ώστε να 

υπάρξουν πωλήσεις! Ποιος θα αγοράσει εξοπλισμό χιονοδρομίας, όταν δεν λειτουργούν τα 

χιονοδρομικά κέντρα? Όλο το εμπόρευμα έχει μείνει αδιάθετο… 

• Εισαγωγικές εταιρίες: πολλές επιταγές δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν, ούτε από τους 

εμπόρους, ούτε από τις εισαγωγικές. Δεν υπάρχουν πωλήσεις τη φετινή σεζόν, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ντόμινο αδυναμίας πληρωμών τους επόμενους μήνες.  

• Στους παραπάνω δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τα τουριστικά γραφεία, τους 

ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και τις επιχειρήσεις αθλητικών και υπαίθριων 

δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και διοργανώνουν χειμερινές - 

ορεινές αποδράσεις (ακαδημίες σκι, πεζοπορίες, διασχίσεις, χιονοδρομία, ορειβατικό σκι, 

κατάβαση ποταμών, κτλ) 

• Εργαζόμενοι: με την πρόσφατη ΚΥΑ (η οποία προήλθε μετά από τηλεδιάσκεψη των 

επαγγελματιών με το υπουργείο Ανάπτυξης) με αριθμό 6995/231/15-02-2021, λύνετε – 

αφενός ένα σοβαρό θέμα αποζημίωσης των εργαζομένων στον τουρισμό, αλλά αφήνετε 

εκτός τους κύριους εκφραστές του χειμερινού τουρισμού, τους προπονητές – εκπαιδευτές 

χιονοδρομίας, καθώς δεν αναφέρονται πουθενά στην ΚΥΑ. Οι κωδικοί πρόσληψης τους στο 

ΙΚΑ είναι οι 349000, 349040 και ο 349060.  

• Χιονοδρομικοί σύλλογοι: η οικονομική τους υπόσταση εξαρτάται από τις συνδρομές των 

μελών τους, από τα χιλιάδες παιδιά που ασκούνται στα φυτώρια και αποτελούν το βασικό 

έσοδο όλων αυτών των συλλόγων. 

Σε όλους αυτούς λοιπόν θα πρέπει να δώσετε κάποιες απαντήσεις και να τους πείσετε ότι πραγματικά 

ενδιαφέρεστε. Όχι όμως με λόγια, αλλά με πράξεις. Με πραγματική στήριξη και αποδοχή των 

αιτημάτων που έχουμε αποστείλει με την επιστολή μας στις 28/12/2020.  

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας υπενθυμίσουμε τα αιτήματα του κλάδου, μέσα από την παρακάτω 

επικαιροποιημένη λίστα, αιτήματα που βοηθούν πραγματικά τις επιχειρήσεις και ακολουθούν 

ευρωπαϊκές πρακτικές, ειδικά όταν και η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει κατά 

γράμμα τις επιταγές που προστάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 



1. Ειδική - επιπλέον στήριξη εποχικών χειμερινών επιχειρήσεων καθώς πρόκειται για 

αυστηρή εποχική δραστηριότητα. 

 

1.1 Ακολουθώντας πιστά τις ευρωπαϊκές πρακτικές, θεωρούμε πως δεν μπορεί η κυβέρνηση 

να αρνηθεί ανάλογες αποφάσεις και τρόπους αποζημίωσης που έχουν ληφθεί σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Για τον παραπάνω λόγο αιτούμαστε την αποζημίωση των εποχικών 

επιχειρήσεων (χιονοδρομικά κέντρα, ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα 

χιονοδρομικού εξοπλισμού, σχολές χιονοδρομίας, τουριστικά γραφεία, εταιρίες 

διοργάνωσης αθλητικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων, κτλ) σε ποσοστό 70% σε σχέση 

με τις περιόδους 2018-2019 και 2019-2020. Στην Γαλλία, όπου είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε πολύ καλά, τα χιονοδρομικά κέντρα παραμένουν κλειστά, όμως η κυβέρνηση 

αποζημιώνει τους επαγγελματίες με το 70% της περσινής σεζόν. Είναι κι αυτή μία 

απόφαση ευρωπαϊκής χώρας, την οποία οφείλετε να γνωρίζετε και να ακολουθήσετε.  

1.2 Ισχυροποίηση – αύξηση τόσο του συνόλου, όσο και του ΜΗ επιστρεπτέου ποσού από 

το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ο τελικός απολογισμός της χειμερινής 

περιόδου θα αποδείξει ξεκάθαρα ότι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή θα πρέπει να είναι 

Ανεπίστρεπτη για τις επιχειρήσεις του Χειμερινού Τουρισμού, Αθλητισμού & Αναψυχής, 

ενώ λόγω εποχικότητας θα πρέπει να είναι και αυξημένη σε σχέση με τις επιχειρήσεις 

ετήσιας λειτουργίας 

1.3 Επιδότηση ενοικίων. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χειμερινό τουρισμό, με τη 

λειτουργία των 4 μηνών καλύπτουν τα ενοίκια όλου του έτους. Για αυτές τις επιχειρήσεις, 

οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου τζίρου το τετράμηνο Δεκεμβρίου – 

Μαρτίου θα πρέπει να επιδοτηθεί το σύνολο του ετήσιου ενοικίου. Επίσης για την 

ορθότερη προστασία των μισθωτών προτείνεται η αυτόματη επέκταση κατά ένα χρόνο 

των μισθωτήριων συμβολαίων. 

1.4 Στήριξη μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ με προσαρμογή προς τα κάτω των απαιτήσεων για 

δύο τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. (ετήσιες μονάδες εργασίας). Οι επιχειρήσεις μας απασχολούν 

αρκετά άτομα αλλά με μερική απασχόληση (κυρίως Σ/Κ) και μόνο κατά τους χειμερινούς 

μήνες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πιάσουν το απαιτούμενο κριτήριο για 2 Ε.Μ.Ε. 

1.5 Δημιουργία Νέων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις του Χειμερινού Τουρισμού 

και επιλεξιμότητα των ΚΑΔ του κλάδου του Χειμερινού Τουρισμού στα Προγράμματα 

που αφορούν τις επιχειρήσεις γενικότερα. 

1.6 Νέα παράταση σε προθεσμίες καταβολής των υποχρεώσεών μας (εργοδοτικές 

εισφορές προηγούμενης περιόδου, τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις 

ρυθμίσεων, καταβολή ΦΠΑ προηγούμενων τριμήνων, κλπ.). Σε περίπτωση μάλιστα που 

δεν λειτουργήσουμε καθόλου φέτος, τότε θα είναι εκ των ων ουκ άνευ η διαγραφή τους 

σε μεγάλο ποσοστό, προκειμένου να μην καταρρεύσουμε. 

1.7 Μειωμένο ΦΠΑ στο χειμερινό τουρισμό για το νέο έτος και εναρμονισμός του με 

χαμηλότερο συντελεστή, όπως συνέβη σε άλλα επαγγέλματα 

1.8 Κάλυψη των ετήσιων δαπανών ελέγχων & συντήρησης των αναβατήρων. 

Πρόκειται για τα πιο σημαντικά ετήσια κόστη των χιονοδρομικών κέντρων, απαραίτητα 

για την έκδοση άδειας λειτουργίας. 

1.9 Οικονομική βοήθεια – στήριξη των ιδιοκτητών πληττόμενων και κλειστών 

επιχειρήσεων βάση ΚΑΔ Χειμερινού Τουρισμού. Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει βοήθεια 

και σχετική πρόβλεψη για τους εργαζομένους (επίδομα ή αναστολή) και για τις 

επιχειρήσεις (επιστρεπτέα προκαταβολή και διευκόλυνση-παράταση των οικονομικών 

υποχρεώσεων). Όμως, από τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις εξαιρούνται οι 

ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων. 



Αιτούμαστε: οι ιδιοκτήτες κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων (ως φυσικά 

πρόσωπα) να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατοικίας και να έχουν τις ίδιες 

διευκολύνσεις πληρωμής με τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις όσων αφορά 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ρυθμίσεις, κλπ.. Η ρύθμιση αυτή να ισχύει αναδρομικά από 

τον Νοέμβριο. 

Θεωρούμε σημαντικό να καταγράψουμε για άλλη μία φορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις του 

χειμερινού τουρισμού και να αναφέρουμε αναλυτικά τους ΚΑΔ για τους οποίους αναμένουμε τα 

παραπάνω μέτρα στήριξης. Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει βάση του ΚΑΔ και του ποσοστού του 

τζίρου Νοεμβρίου 2019 – Απριλίου 2020 ή καλύτερα Νοεμβρίου 2018 – Απριλίου 2019 (πέρσι η 

χιονοκάλυψη στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν τα 

περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα και όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου) σε σχέση με τον ετήσιο 

τζίρο της κάθε επιχείρησης (προτείνεται το ποσοστό μείωσης 70 – 80% σε σχέση με προηγούμενες 

περιόδους): 

• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: - ΚΑΔ: 5510 & 5520 

• Τουριστικές επιχειρήσεις – ΚΑΔ: 7911 & 7912 

• Χιονοδρομικά Κέντρα – ΚΑΔ: 93.29.19.07 

• Γραφεία Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ακαδημίες σκι) – ΚΑΔ: 8551 

• Γραφεία Υπαίθριων Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ: 93.29.19.08 & 93.29.19.09 

• Καταστήματα αθλητικού και χιονοδρομικού εξοπλισμού – Κύριος ή δευτερεύων ΚΑΔ: 4764 & 

47.64.65.04 & 95.29.14 & 77.21.10.05 (πώληση, ενοικίαση, συντήρηση χιονοδρομικού 

εξοπλισμού) 

• Εισαγωγικές εταιρίες – Χονδρικό Εμπόριο Χιονοδρομικού Εξοπλισμού – ΚΑΔ: 46.42.11.05 

• Σχολές Χιονοδρομίας – ΚΑΔ: 85.51.10.07. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σχολές 

χιονοδρομίας λειτουργούν με τον ΚΑΔ των γυμναστηρίων (χρόνια αστοχία που δημιουργεί 

πολλαπλά προβλήματα) και θα πρέπει να διαχωριστούν από τα γυμναστήρια με κριτήριο το 

αντικείμενο που αναπτύσσουν (π.χ. Χιονοδρομία) και αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας. 

 

2. Στήριξη του Χειμερινού Τουρισμού, Αναψυχής και Αθλητισμού, ώστε να δοθεί η 

απαραίτητη ώθηση από την επόμενη κιόλας χειμερινή περίοδο, προκειμένου να είμαστε 

όλοι προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά και να έχουμε τη δυνατότητα προσφοράς 

ενός γοητευτικού προϊόντος σε Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες σε βάθος χρόνου. Αυτό 

μπορεί να γίνει με στοχευμένες κινήσεις που έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν, όπως: 

• Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την προμήθεια ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού συστήματος 
διαχείρισης εισιτηρίων. Σημαντική προϋπόθεση για τη λειτουργία των χιονοδρομικών 
κέντρων με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης covid. 

• Αναθέρμανση της συζήτησης για τον  θεσμό των Ενδιάμεσων Χειμερινών Διακοπών 
(«Λευκές Εβδομάδες»), που θα οδηγήσει σε εκτόξευση του τουριστικού προϊόντος, ειδικά εν 
μέσω χειμώνα – έχουμε αναφέρει την πρόταση αναλυτικά σε προηγούμενη επιστολή 

• δημιουργία προγραμμάτων ανά περιοχή και προβολή τους στο εξωτερικό, 

•  ανάπτυξη τεχνητής χιόνωσης όπου αυτό είναι εφικτό, κτλ)  

και μπορούμε άμεσα να τις επαναφέρουμε προς συζήτηση, κινήσεις με ή χωρίς κόστος, που θα 
δημιουργήσουν όμως μία νέα δυναμική στον χώρο, ειδικά την ερχόμενη τριετία που πλέον 
διαφοροποιείται ξεκάθαρα ο προσανατολισμός του υπουργείου τουρισμού και στρέφεται ενεργά σε 
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και στον ορεινό τουρισμό. Θα χαρούμε να σας παρουσιάσουμε 
άμεσα τις προτάσεις μας, αρκεί να μας ζητηθεί από την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου. 



Εν κατακλείδι, αιτούμαστε ΑΜΕΣΑ μία συνάντηση μαζί σας, για τη συζήτηση των παραπάνω και την 

εξεύρεση λύσεων και άμεσης στήριξης του κλάδου. Γιατί αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να 

στηρίξει πραγματικά και ουσιαστικά όσες επιχειρήσεις και δραστηριότητες έκλεισε η ίδια, με 

αποτέλεσμα να χαθεί και δεύτερη εποχική περίοδος, μετά και την περσινή καταστροφική, 

(συνδυασμός ελάχιστης χιονοκάλυψης στα ελληνικά βουνά και κλείσιμο δραστηριότητας από τα 

μέσα Μαρτίου 2020).  

Αναμένουμε την απάντησή σας και την πρόσκληση για μία - πραγματικά - εποικοδομητική συνάντηση, 

προς όφελος του χειμερινού τουρισμού & αναψυχής και του χιονοδρομικού αθλητισμού. 

Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε, ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων (Ε.Ο.Χ.Α.) 

στηρίζει και συμπαρίσταται στην προσπάθεια του συνόλου των επιχειρηματιών και των εργαζόμενων 

στον Χειμερινό Τουρισμό, οι οποίοι έχουν πληγεί και διακινδυνεύουν το οριστικό κλείσιμο των 

επιχειρήσεών τους, κάτι που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο και στην αθλητική χιονοδρομία. 

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε και το σύνολο των επιστολών που έχουν σταλεί 

μέχρι σήμερα σε εσάς τον ίδιο, αλλά και στους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης. 

 

Με τιμή, 

Οι εκπρόσωποι του χώρου 

 

Εκ μέρους της Κίνησης Επαγγελματιών Χειμερινού Τουρισμού: 

   Παπαϊωάννου Αλέξανδρος                    Σταυρινός Γεώργιος                               Άγριος Αλέξης 
               SNOWPORT                                     HAPPY MOUNTAIN                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ  
      (ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)                               (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)                          ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ                 
 

Εκ μέρους των επίσημων φορέων και ενώσεων του Χειμερινού Τουρισμού, Αναψυχής και 

Αθλητισμού: 

         Νικητίδης Γεώργιος                             Παντές Αθανάσιος                             Αραχωβίτης Γεώργιος    
       Ελληνική Ομοσπονδία                         Σύνδεσμος Ελληνικών                            Πανελλήνια  Ένωση   
Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ)             Τουριστικών Επιχειρήσεων               Προπονητών -  Εκπαιδευτών 
                                                                    Υπαίθριων Δραστηριοτήτων                   Χιονοδρομίας (ΠΕΠΕΧ) 
                                                                         Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ)                         
 

Την παραπάνω επιστολή συνυπογράφουν και οι ενώσεις, επαγγελματίες και χιονοδρομικά κέντρα: 

• Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου - Μετσόβου 

• Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας – Πισοδερίου 

• Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου – Καστοριάς 

• Ένωση Ξενοδόχων Μετσόβου              

• Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας 

• Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων 

• Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων   

• Explosivo – Τουριστική Επιχείρηση – Ακαδημία Χιονοδρομίας (Θεσσαλονίκη)        

 


