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Προσωρινά Ευρωπαϊκά Τουριστικά Κουπόνια 

 

Τα Ευρωεπιμελητήρια  ζητούν μια κοινή ευρωπαϊκή λύση για την κρίση που εκτυλίσσεται στον 

ευρωπαϊκό τουρισμό ως συνέπεια της πανδημίας του κορώνοϊού. Μετά από διαβουλεύσεις με 

τους επηρεαζόμενους, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια από όλη την Ευρώπη 

πιστεύουν ότι απειλείται η ύπαρξη της βιομηχανίας ταξιδιών, φιλοξενίας και μεταφορών στην ΕΕ 

και ότι η σωστή λύση για την αναβολή των υποχρεώσεων πληρωμής και την αποφυγή 

αφερεγγυότητας είναι να επιτραπεί προσωρινά η χρήση κουπονιών αντί για επιστροφές 

χρημάτων για ακυρώσεις. Οι πελάτες θα πρέπει κατ 'εξαίρεση και προσωρινά να υποχρεούνται 

να δέχονται κουπόνια για την αντιμετώπιση της οικονομικής επίδρασης της πανδημίας, πράγμα 

το οποίο βέβαια δεν θα αποτελεί μόνιμη αλλαγή στα δικαιώματα των καταναλωτών. 

Για να υπογραμμίσουμε τι διακυβεύεται: το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ανήκουν στον 

τουριστικό κλάδο. Αυτές οι 2,4 εκατομμύρια εταιρείες απασχολούν περίπου 13,6 εκατομμύρια 

άτομα στην Ευρώπη. Οι εταιρείες σε κλάδους με δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 

τουρισμό αντιπροσωπεύουν το 9,5% των ατόμων που απασχολούνται σε ολόκληρη τη μη 

χρηματοοικονομική ευρωπαϊκή επιχειρηματική οικονομία. Ο ευρωπαϊκός τουριστικός κλάδος 

αντιπροσωπεύει το 4% του κύκλου εργασιών και το 5,8% της προστιθέμενης αξίας της μη 

χρηματοπιστωτικής ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Τρέχουσες έρευνες από τα Επιμελητήρια καθώς και από άλλους οργανισμούς αποκαλύπτουν ότι 

η πανδημία απειλεί την ίδια την ύπαρξη της βιομηχανίας ταξιδιών, φιλοξενίας και μεταφορών 

(ειδικά αεροπορικών εταιρειών). Δεδομένου ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων και η μεταφορά 

ακυρώνονται ή τα ταξίδια ακυρώνονται εντελώς, ο κύκλος εργασιών πολλών εταιρειών έχει 

μειωθεί σχεδόν στο μηδέν μέσα σε μια νύχτα παρόλο που τα ενοίκια και οι μισθοί πρέπει να 

καταβληθούν. Όλες οι εταιρείες στους σχετικούς τομείς βρίσκονται επί του παρόντος σε 

επικίνδυνο δίλημμα, διότι πρέπει να επιστρέψουν την αξία των ακυρωμένων κρατήσεων 

διακοπών μένοντας τους ταυτόχρονα το κόστος των πληρωμών στις οποίες έχουν προχωρήσει. 

Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνες, ο αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο των ταξιδιών και 

των μεταφορών που υποφέρουν από πλήρη ακινησία όλων των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων σε σύγκριση με τη συνολική οικονομία είναι δραματικά υψηλότερος. Η παροχή 

βοήθειας σε αυτές τις εταιρείες με την προσωρινή λύση του κουπονιού προκειμένου να 

αναβάλουν τις υποχρεώσεις πληρωμής τους, είναι συνεπώς ο καλύτερος τρόπος. 



                                       

 
 EUROCHAMBRES                                     Μάιος 2020                                        Σελίδα 2 από 2                

 

 

Τα πιθανά χαρακτηριστικά του κουπονιού πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Το κουπόνι αναβάλλει μόνο το δικαίωμα αποζημίωσης και δεν υποχρεώνει τον πελάτη να 

αγοράσει μια υπηρεσία αργότερα. Η ιδέα είναι να αποφευχθούν οι πληρωμές κατά τη 

διάρκεια της κρίσης.  

 Τα κουπόνια πρέπει να ισχύουν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι  αν ο 

ταξιδιώτης δεν εξαργυρώσει το κουπόνι ταξιδιού μέχρι τότε, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 

πρέπει να επιστρέψουν την αξία του κουπονιού ταξιδιού εντός 14 ημερών. 

 Στην περίπτωση των ταξιδιωτικών πρακτορείων, που θα αναγκαστούν εν τω μεταξύ να 

υποβάλουν αίτηση πτώχευσης, η αξίωση των πελατών για αποπληρωμή διασφαλίζεται 

από ήδη υπάρχοντα εθνικά συστήματα εγγύησης (ταμείο ή ασφάλιση) μόνο όσον αφορά 

τα οργανωμένα ταξίδια, οπότε για αυτό το προϊόν ο κίνδυνος δεν βαρύνει τον πελάτη. 

Μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για κουπόνια αντί για εθνικές λύσεις θα απέτρεπε στρεβλώσεις 

στην ενιαία αγορά. Γι 'αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει μια προσωρινή λύση 

κουπονιού για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και να διασφαλίσει 

την επιβίωση του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα στο σύνολό του. 

Στην πραγματικότητα, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ήδη λάβει μέτρα σχετικά με αυτό το θέμα, 

πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι, αν δεν υπάρξει σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός για 

ολόκληρο τον τουριστικό τομέα, καθιστώντας τις επιλογές πιο ευέλικτες, μπορεί να υπάρχουν 

στρεβλώσεις στις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι πελάτες σε διαφορετικά κράτη - μέλη. 

Αν δεν ακολουθηθεί το σύστημα κουπονιών που αναφέρεται παραπάνω, προτείνουμε 

εναλλακτικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης των όρων αποπληρωμής, δηλαδή την 

παράταση της περιόδου κατά την οποία οι εταιρείες πρέπει να αποζημιώσουν πελάτες για την 

πληρωμή των υπηρεσιών που δεν έχουν παρασχεθεί. 

 


