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εν πολλοίς την επανεκκίνηση του τουρισµού, µε 
την υγειονοµική αντιµετώπιση της πανδηµίας 
στην Ελλάδα να φαίνεται ότι µπορεί να αποτε-
λέσει σηµαντικό πλεονέκτηµα, καθιστώντας τη 
χώρα µας πόλο έλξης για τους ταξιδιώτες που 
αναζητούν έναν ασφαλή προορισµό. Σύµφω-
να µε πληροφορίες, εντός του επόµενου δεκα-
ηµέρου θα έχει καταρτιστεί ένα πρώτο πλάνο 
µε τους βασικούς κανονισµούς που θα πρέπει 
να εφαρµοστούν ενόψει της έναρξης της του-
ριστικής σεζόν, η οποία τοποθετείται χρονικά 
στα τέλη Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου.

Αποφάσεις από τις Βρυξέλλες
Ηµεροµηνία-ορόσηµο για τη λήψη αποφάσεων 
που θα κρίνουν την πορεία της φετινής τουρι-
στικής σεζόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι η 
27η Απριλίου, ηµέρα κατά την οποία έχει προ-
γραµµατιστεί η Σύνοδος των υπουργών Τουρι-
σµού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς προτάσ-
σεται η υιοθέτηση ενός ενιαίου πανευρωπα-
ϊκού σχεδιασµού, µε βάση τον οποίο θα 
γίνει η επαναφορά της ελεύθερης µε-
τακίνησης των πολιτών εντός της Ενω-
σης και θα λειτουργήσουν ξανά οι 
επιχειρήσεις µε κριτήριο την υγει-
ονοµική ασφάλεια.

Το µεγάλο στοίχηµα έγκει-
ται στην υιοθέτηση µιας δέ-
σµης µέτρων βάσει των 
οποίων θα επιτρέπονται 
τα ταξίδια σε όσους πο-
λίτες έχουν ελεγχθεί και 
πληρούν τις προϋποθέ-
σεις για να µεταβούν σε 
κάποια άλλη χώρα και θα 
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Τ
ο σχέδιο δράσης που θα δώσει το έναυ-
σµα για την έναρξη της τουριστικής σε-
ζόν, µόλις κοπάσει η υγειονοµική κρίση 

και το επιτρέψουν οι συνθήκες, θωρακίζοντας 
παράλληλα το brand της Ελλάδας ως ασφαλούς 
ταξιδιωτικού προορισµού, επεξεργάζεται το 
υπουργείο Τουρισµού σε ανοιχτή γραµµή µε το 
Μέγαρο Μαξίµου. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει 
συσταθεί από το αρµόδιο υπουργείο µια οµά-
δα εργασίας, στην οποία συµµετέχει ο Εθνικός 
Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ), που εξε-
τάζει όλες τις παραµέτρους που θα καθορίσουν 

µπορέσουν να επαναλειτουργήσουν µε ασφάλεια όλες οι τουρι-
στικές επιχειρήσεις. «Στις εισόδους της χώρας, στα αεροδρόµια, 
στα λιµάνια, στις µαρίνες, αλλά και στα χερσαία σύνορα πρέ-
πει να διαµορφωθεί ένα πρωτόκολλο κανόνων που θα συνδέ-
ονται µε την ασφαλή είσοδο. Το πρωτόκολλο αυτό θα ήταν ιδε-
ατό να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να ισχύσουν 
ενιαίοι κανόνες. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 
µπορούσε να είναι πιστοποιητικό από συγκεκριµένους πιστο-
ποιηµένους και επίσηµους φορείς υγείας κάθε χώρας από την 

οποία προέρχεται ο επισκέπτης», τονίζει στη Realnews ο 
υφυπουργός Τουρισµού, Μάνος Κόνσολας.

Τη σηµασία του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο αναγνώρισε και ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τιερί Μπρετόν, ο οποί-
ος επεσήµανε ότι ο τουρισµός ήταν ο πρώτος τοµέ-
ας της οικονοµίας που έπληξε ο κορωνοϊός και είναι 
πιθανό να αποτελέσει και τον τελευταίο που θα ανα-
κάµψει από την κρίση. «Ο τουρισµός είναι προτεραι-
ότητά µας και προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι µπορού-
µε µε τους υπάρχοντες πόρους», τόνισε. Ο ίδιος, µά-
λιστα, µε αφορµή τα ερωτήµατα ευρωβουλευτών που 

αφορούσαν τις µετακινήσεις, αλλά και τις απαγορεύσεις 
ή τους περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση των παραλιών 

λόγω των µέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, τόνισε 
ότι θα χρειαστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις σχετικά µε την 
ασφάλεια των πολιτών πριν αρθούν οι περιορισµοί στα 

µε µέτρα τα οποία θα διέπουν τη λειτουργία 
όλων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε τον 
τουρισµό, από τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 
µέχρι τα ταξί, τα λεωφορεία που µεταφέρουν 
τουρίστες και τη διοργάνωση εκδροµών», επι-
σηµαίνει στην «R» o γενικός γραµµατέας του 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, ∆ηµήτρης 
Φραγκάκης. Μάλιστα, οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι µέσα στο επόµενο δεκαήµερο θα 
έχει καταρτιστεί ένα πρώτο πλάνο µε τους βα-
σικούς κανονισµούς που θα πρέπει να εφαρ-
µοστούν ενόψει της έναρξης της τουριστικής 
σεζόν, η οποία τοποθετείται χρονικά στα τέλη 
Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου. Την ανάγκη δηµι-
ουργίας ρεαλιστικού και βιώσιµου πρωτοκόλ-
λου λειτουργίας των µεταφορών και των του-
ριστικών επιχειρήσεων προέταξε και ο πρόε-

δρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος, δίνο-
ντας το στίγµα των κινήσεων που πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν για την ορθή επα-
νεκκίνηση του τουρισµού. 

Ο ρόλος των tour
operators

Με δεδοµένο ότι από τα τέλη Μα-
ΐου θα δοθεί σταδιακά η 

δυνατότητα επανα-
λειτουργίας για τα 
ξενοδοχεία δωδε-
κάµηνης λειτουρ-
γίας, έτσι ώστε 
στα τέλη Ιουνίου 
να ακολουθή-
σουν τα εποχι-
κής λειτουργί-
ας καταλύµα-
τα, ο υπουρ-

γός Τουρισµού πραγµατοποιεί συνεχείς τηλε-
διασκέψεις µε τους επικεφαλής των πιο ισχυ-
ρών tour operators που δραστηριοποιούνται 
στη Γηραιά Ηπειρο, προκειµένου να προετοι-
µάσει την επόµενη ηµέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Χ. Θεοχάρης έχει επικοι-
νωνήσει µε την Tui, την Der Turistik, την Jet2 
και τον όµιλο Μουζενίδη, µε στόχο αφενός τη 
σφυγµοµέτρηση της ζήτησης και αφετέρου για 
τον συντονισµό των δύο πλευρών µε γνώµονα 
την εξυπηρέτηση των τουριστών που θέλουν 
να επισκεφθούν ελληνικούς προορισµούς αυ-
τό το καλοκαίρι. 

Σύµφωνα, πάντως, µε πληροφορίες, το εν-
διαφέρον των ταξιδιωτών για την Ελλάδα πα-
ραµένει ενεργό, ενώ ισχυρή είναι η ζήτηση 
που καταγράφεται και για το καλοκαίρι του 
2021, καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό (20%-
30%, ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης) των 
τουριστών που είχαν κλείσει φέτος τις διακο-
πές τους µε προορισµό κάποιο ελληνικό νη-
σί µεταθέτει τις κρατήσεις του για το επόµε-
νο καλοκαίρι, αξιοποιώντας τα voucher που 
έχει στη διάθεσή του. «Η ζήτηση για το 2021 
ακολουθεί έντονους ρυθµούς. Καταγράφεται 
αύξηση έως και 500% σε σχέση µε την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο», επισηµαίνουν πη-
γές της αγοράς. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 
µεγάλος tour operator που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα καταγράφει φέτος 8.700 κρατή-
σεις για την Κρήτη, τη στιγµή που τα αντίστοι-
χα bookings του 2019 ήταν 1.600.

Ποιες χώρες ψηφίζουν Ελλάδα
Η χρηστή διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης 
φαίνεται ότι αποτελεί το µεγάλο ατού του ελλη-
νικού τουρισµού, γεγονός που αντικατοπτρίζε-
ται στο ζωηρό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν 
οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες για την Ελλάδα. Ψή-
φο εµπιστοσύνης στη χώρα µας ως τουριστι-
κό προορισµό φαίνεται ότι δίνει η µεγαλύτε-
ρη πηγή εισερχόµενου τουρισµού για τη χώ-
ρα µας, η Γερµανία, µε την Αυστρία να έπεται 
και τις σκανδιναβικές χώρες, κυρίως τη Νορ-
βηγία και τη ∆ανία και σε µικρότερο βαθµό τη 
Σουηδία, να ακολουθούν. 

Σταθερό παραµένει το ενδιαφέρον των Βρε-
τανών, αν και βρίσκονται ακόµη σε δεινή θέ-
ση εξαιτίας της πανδηµίας, ενώ την ίδια στιγ-
µή αξιοσηµείωτη είναι και η ζήτηση που κατα-
γράφεται από τη Γαλλία, µία ακόµη σηµαντική 
δεξαµενή τουριστών για τη χώρα µας. Πιο νω-
χελικά κινείται προς το παρόν η αγορά της Ιτα-
λίας, µε τους φορείς του τουρισµού να ποντά-
ρουν φέτος και στην κινητικότητα που χαρα-
κτηρίζει τις βαλκανικές χώρες, ειδικά για τους 
προορισµούς της βόρειας Ελλάδας.

Voucher για την ενίσχυση
του εσωτερικού τουρισµού
Σηµαντικός κρίνεται για φέτος και ο ρόλος που 
θα κληθεί να παίξει ο εσωτερικός τουρισµός, ο 
οποίος, αν και σήµερα αντιπροσωπεύει κάτι λι-
γότερο από το 10% των συνολικών ταξιδιωτι-
κών εισπράξεων και αφίξεων, µπορεί να συνει-
σφέρει ουσιαστικά στη διατήρηση της βιωσι-
µότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, παρά 
το γεγονός ότι δεν έχει καµία θετική επίπτωση 
στο ΑΕΠ της χώρας δηµοσιονοµικά.

Στην κατεύθυνση αυτή, πάντως, και µε στό-
χο την τόνωση της εγχώριας αγοράς, το υπουρ-
γείο Τουρισµού επεξεργάζεται τη χορήγηση 
ενός voucher, µε εισοδηµατικά κριτήρια, που 
θα αντιστοιχεί σε ένα χρηµατικό αντίτιµο το 
οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν Ελ-
ληνες πολίτες για να χρηµατοδοτήσουν µέρος 
των διακοπών τους. 

Πρόταση για τη χορήγηση voucher σε όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες έχει καταθέσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο υφυπουργός Του-
ρισµού, µε στόχο την ενίσχυση του τουριστι-
κού ρεύµατος εντός της Ενωσης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τουρισμού,

Χάρης Θεοχάρης

σεις για να µπορεί να ταξιδέψει κάποιος. «Θα 
πρέπει να δούµε τι πρέπει να γίνει πριν από το 
ταξίδι, κάποια τεστ ενδεχοµένως, ποια διαδι-
κασία θα ακολουθηθεί για το ίδιο το ταξίδι, αν 
για παράδειγµα θα πρέπει οι ταξιδιώτες να φο-
ρούν µάσκες ή αν θα πρέπει να µείνουν κενές 
κάποιες θέσεις, καθώς και ποιες είναι οι υπο-
χρεώσεις που έχουµε εµείς ώστε να δια-
τηρήσουµε και τον πληθυσµό και 
αυτούς που µας επισκέπτο-
νται υγιείς», συµπλήρωσε.

Σε 10 ηµέρες
Σηµαντικός αναµένεται 
να είναι ο ρόλος του ΕΟ-
∆Υ στον καθορισµό των 
υγειονοµικών κανόνων 
σε ό,τι αφορά τη λει-
τουργία των επιχειρή-
σεων, αλλά και τις απο-
στάσεις ασφαλείας 
που θα πρέπει να τη-
ρηθούν στις παρα-
λίες. «Ο σχεδιασµός 
πρέπει να είναι ευρύ-
τερος. Πρέπει να λάβου-

ταξίδια και στις µετακινήσεις και προσέθεσε ότι 
οι ζυµώσεις για τη διευκόλυνση των µεταφο-
ρών συνεχίζονται µε στόχο να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο πριν από το καλοκαίρι. 

Εθνικό σχέδιο
Την ίδια στιγµή, ωστόσο, το υπουργείο Τουρι-
σµού επεξεργάζεται τη δηµιουργία ενός πρω-
τοκόλλου ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, µε στό-
χο τη θωράκιση της εικόνας της Ελλάδας, σε πε-
ρίπτωση που αποβούν άκαρπες οι συζητήσεις 
σε επίπεδο Βρυξελλών. Στην κατεύθυνση αυτή, 
µάλιστα, προκρίνεται η σύναψη διµερών συµ-
φωνιών ανάµεσα στην Ελλάδα και στις χώρες 
που θα αποτελέσουν τις πηγές εισερχόµενου 
τουρισµού, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απα-
ραίτητα µέτρα προστασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο τραπέζι των συζητήσε-
ων της οµάδας εργασίας του υπουργείου Του-
ρισµού βρίσκεται ακόµη η δηµιουργία ενός 
πρωτοκόλλου ασφαλούς διαβίωσης, καθώς και 
τήρησης κανόνων υγιεινής και προστασίας της 
δηµόσιας υγείας στα ξενοδοχεία και στα ενοικι-
αζόµενα δωµάτια, σε επιχειρήσεις εστίασης, σε 
παραλίες, σε µουσεία, καθώς και σε άλλα ση-
µεία τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα 
λειτουργήσει ως δίχτυ υγειονοµικής προστασί-
ας για την εικόνα της χώρας. 

«Για να έχουµε τη δυνατότητα να κινηθεί ο 
τουρισµός το καλοκαίρι, θα πρέπει να υπάρχουν 
κανόνες ασφαλείας, για να νιώσουν ασφαλείς 
και οι τουρίστες που θα µπουν στη διαδικασία 
του ταξιδιού, αλλά και όσοι τους υποδεχόµαστε 
εδώ, διότι πρώτο µέληµα της κυβέρνησης είναι 
η διασφάλιση των συνθηκών υγείας όλου του 
πληθυσµού», υπογράµµισε ο υπουργός Του-
ρισµού, Χάρης Θεοχάρης, επισηµαίνοντας ότι 
πρέπει να οριστούν οι υγειονοµικές προϋποθέ-

O ΓΕΝΙΚΟΣ γραμματέας του ΕΟΤ, 
∆ημήτρης Φραγκάκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Τουρισμού,
Μάνος Κόνσολας

Oλο το σχέδιο
επανεκκίνησης
του τουρισµού
Τι επεξεργάζεται το υπουργείο Τουρισµού ενόψει της 
καλοκαιρινής περιόδου. Αν δεν υπάρξει πανευρωπαϊκή 
µέριµνα, η κυβέρνηση ετοιµάζει εθνικό σχέδιο δράσης.
Οι επαφές του Χάρη Θεοχάρη µε τους tour operators και
η χορήγηση voucher στους Ελληνες για να πάνε διακοπές


