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Σ

ε αγώνα δρόμου ενόψει της επίσημης πρεμιέρας του ελληνικού τουρισμού, στις 15
Μαΐου, αποδύεται ο υπουργός Τουρισμού,
Χάρης Θεοχάρης, με στόχο την ενεργοποίηση
ισχυρών πόλων άντλησης ταξιδιωτών για την Ελλάδα, η οποία επιδιώκει να αντεπιτεθεί, ώστε να
καλύψει μέρος των απωλειών που υπήρξαν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Στην κατεύθυνση
αυτή, ο Χ. Θεοχάρης, ο οποίος μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -μία από τις 5 χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις οποίες έχει γίνει άρση της
υποχρεωτικής καραντίνας-, αναμένεται να ταξιδέψει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στην Πολωνία και στην Ισπανία, επιδιώκοντας να ενισχύσει την τουριστική ζήτηση.
Η επίσκεψη του υπουργού Τουρισμού σε
αυτές τις πέντε χώρες είναι υψηλής στρατηγικής σημασίας, με δεδομένο ότι η Γερμανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι μεγαλύτερες πηγές εισερχόμενων ταξιδιωτών για
την Ελλάδα, ενώ η Πολωνία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε μια πολλά υποσχόμενη για τον ελληνικό τουρισμό αγορά. Είναι ενδεικτικό ότι το 2019, έτος-ρεκόρ για τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού, οι 4 χώρες τροφοδότησαν την Ελλάδα με περισσότερους από
10 εκατ. ταξιδιώτες, οι οποίοι δαπάνησαν πάνω από 8 δισ. ευρώ.
Σε ρυθμούς επανεκκίνησης μπαίνουν σταδιακά και οι επιχειρηματίες του κλάδου, με τα περισσότερα ξενοδοχεία να εκτιμάται ότι θα επαναλειτουργήσουν το δεύτερο 15νθήμερο του
Ιουνίου, σε συνάρτηση με τη ζήτηση που θα
υπάρχει. «Το φορτίο του ελληνικού τουρισμού
αυτή τη στιγμή είναι επιδημιολογικό. Οσο βελτιώνεται η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα, τόσο θα ενισχύεται η ροή των προκρατήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, η πλειονότητα των ξενοδοχείων θα επαναλειτουργήσει
στα τέλη Ιουνίου», επισημαίνει στη Realnews
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος.
«Ο Μάιος και ο Ιούνιος θα είναι δύο μήνες
που θα κριθούν από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η ζήτηση είναι πιο έντονη για
τους μήνες από τον Ιούλιο και μετά», τονίζει η
πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Κωνσταντίνα Σβύνου.
Την ίδια στιγμή, με στόχο τη στήριξη ενός
από τους πλέον νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δρομολογεί μια
δέσμη μέτρων, ικανών να ενισχύσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί ισχυρό
πλήγμα εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και
έχουν το υπόβαθρο να επανέλθουν σε τροχιά
ανάπτυξης την επόμενη ημέρα.

Το τελευταίο κατοστάρι
Στην τόνωση της ζήτησης και στην ενίσχυση
του προφίλ της Ελλάδας ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού ποντάρει ο υπουργός Τουρισμού, ο οποίος, αμέσως μετά το Πάσχα, θα
ταξιδέψει στη Γερμανία -την κύρια δεξαμενή
επισκεπτών για την Ελλάδα- και στην Πολωνία,
από την οποία καταγράφεται ισχυρή τουριστική κίνηση τα τελευταία χρόνια.
Επόμενος σταθμός για τον Χ. Θεοχάρη είναι
στις 12 Μαΐου το Ηνωμένο Βασίλειο, μια υψηλής στόχευσης αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, γεγονός που αποδεικνύεται από την άρση της καραντίνας για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, στο πλαίσιο του πιλοτικού ανοίγματος του
τουρισμού, ενώ το διάστημα 20-23 Μαΐου ο
υπουργός Τουρισμού θα βρεθεί στη Γαλλία και
εν συνεχεία στην Ισπανία, με αφορμή τη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού FITUR στη Μαδρίτη.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του σε Γερ-

Σπριντ μέχρι την επίσημη πρεμιέρα
μανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και
Ισπανία, ο υπουργός Τουρισμού θα έχει αλλεπάλληλες επαφές με παράγοντες του τουριστικού κλάδου, υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του ιδιωτικού
επιχειρηματικού τομέα, στους οποίους θα παρουσιάσει το σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού και τις δικλείδες ασφαλείας που το διέπουν, με στόχο τη σύναψη διμερών συμφωνιών που θα επιτρέψουν τη μαζική προσέλευση
τουριστών στην Ελλάδα.
«Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, ο δρόμος
είναι καθαρός. Είμαστε συνεπείς σε αυτά που
έχουμε ανακοινώσει κι έτσι χτίζεται το αφήγημα της εμπιστοσύνης και στο εξωτερικό. Η εμπιστοσύνη χτίζεται σε δύο πυλώνες: πρώτον, στο
ότι είμαστε συνεπείς σε ό,τι έχουμε εξαγγείλει
και, δεύτερον, στις προσπάθειες που κάνουμε
ως χώρα να επανέλθουμε στο “πράσινο”», επισημαίνει στην «R» η υφυπουργός Τουρισμού,
Σοφία Ζαχαράκη.

Υψηλής σημασίας αγορές
Ενδεικτικό της σημασίας του ταξιδιού του Χ.
Θεοχάρη στο Βερολίνο, δύο εβδομάδες πριν
από το άνοιγμα του τουρισμού, είναι το γεγονός ότι η γερμανική αγορά είναι η μία από τις
δύο βασικές δεξαμενές τουριστών για την Ελλάδα. Το 2019, έτος-ορόσημο για την πορεία
του ελληνικού τουρισμού, η Γερμανία τροφοδότησε με περισσότερους από 4 εκατ. ταξιδιώτες

Σε χώρες-κλειδιά
για τον ελληνικό
τουρισμό θα ταξιδέψει
το προσεχές διάστημα
ο υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης.
Στο πλαίσιο αυτό,
θα βρίσκεται στις
ΗΠΑ μέχρι τη Μεγάλη
Πέμπτη

τη χώρα μας, με τα έσοδα από τη συγκεκριμένη
αγορά να ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ, ποσό που
αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 16,7%, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η έτερη βασική πηγή τουρισμού για την Ελλάδα, με τον αριθμό των Βρετανών που ταξίδεψαν σε ελληνικούς προορισμούς
το 2019 να ξεπερνά τα 3,5 εκατ. και τις τουριστικές εισπράξεις να υπερβαίνουν τα 2,6 δισ. ευρώ
(μερίδιο αγοράς 14,5%). Ιδιαίτερη βαρύτητα για
την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού έχει και
η γαλλική αγορά, καθώς περισσότεροι από 1,5
εκατ. Γάλλοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2019,
δαπανώντας 1,1 δισ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς
6,2%. Παράλληλα, σε ανερχόμενη δύναμη εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και η Πολωνία, με
τον αριθμό των Πολωνών που επισκέπτονται την
Ελλάδα να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, ξεπερνώντας το 2018
το 1 εκατ. Οι εισπράξεις από την Πολωνία το 2019 άγγιξαν τα 416
εκατ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς 2,4%, όταν το 2017 το σύνολο των εισπράξεων διαμορφώθηκε σε 244 εκατ. ευρώ.
Σταθερή πηγή ταξιδιωτών για την Ελλάδα είναι και η Ισπανία, η μεγάλη ανταγωνίστριά μας σε επίπεδο τουρισμού. Πάνω από 280.000
Ισπανοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2019, ξοδεύοντας περισσότερα
από 200 εκατ. ευρώ.

Η εκκρεμότητα
Την ίδια στιγμή, μένει να διευθετηθεί το τι θα ισχύσει με το τεστ αντισωμάτων, στο πλαίσιο των διεργασιών που πραγματοποιούνται για
την υιοθέτηση του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς κάποιες χώρες-μέλη της Ε.Ε. δεν θεωρούν το απο-

Ολο το σχέδιο
για το άνοιγμα
του τουρισμού
Μπαράζ επαφών και κλείσιμο διμερών συμφωνιών
από τον υπουργό Χάρη Θεοχάρη σε ΗΠΑ, Γερμανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία και Ισπανία. Πώς
και πότε θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία. Τα οικονομικά
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου
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Το πρώτο βήμα

«Είμαστε πλέον
στην τελική ευθεία,
ο δρόμος είναι καθαρός.
Είμαστε συνεπείς
σε αυτά που έχουμε
ανακοινώσει κι έτσι
χτίζεται το αφήγημα της
εμπιστοσύνης και στο
εξωτερικό», επισημαίνει
στην «R» η υφυπουργός
Τουρισμού, Σοφία
Ζαχαράκη

Πρόβα τζενεράλε πριν από την επίσημη επανεκκίνησή του στις 15 Μαΐου έκανε ο ελληνικός τουρισμός την προηγούμενη Δευτέρα, με
σταδιακή άρση των περιορισμών για τους ταξιδιώτες που έρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από πέντε ακόμη χώρες.
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε άρση της υποχρεωτικής καραντίνας για όσους τουρίστες ταξιδεύουν με προορισμό την Ελλάδα από τις χώρες
της Ε.Ε., καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο,
τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις
ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Για το διάστημα μέχρι τo επίσημο άνοιγμα
του τουρισμού, οπότε και
θα επιτρέπονται οι πτήσεις προς όλα τα διεθνή αεροδρόμια
της χώρας, οι τα-

ξιδιώτες από τα συγκεκριμένα κράτη μπορούν
να προσγειώνονται μόνο σε 9 αεροδρόμια και
συγκεκριμένα σε εκείνα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Χανίων, του Ηράκλειου, της
Ρόδου, της Κω, της Σαντορίνης, της Μυκόνου
και της Κέρκυρας.
Αντίστοιχα, για τις οδικές αφίξεις, σε πρώτη
φάση επιτρέπεται η είσοδος των ταξιδιωτών
μόνο από τα χερσαία σύνορα με τη Βουλγαρία και συγκεκριμένα από τους σταθμούς του
Προμαχώνα και της Νυμφαίας.

Οι προϋποθέσεις
Η είσοδος των τουριστών από τις συγκεκριμένες αγορές στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο με
την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, το
οποίο θα έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα της χώρας προέλευσης του κάθε ταξιδιώτη, ή με την επίδειξη αρνητικού τεστ PCR που
πραγματοποιήθηκε έως και 72 ώρες πριν από
την άφιξή τους.
Μάλιστα, κάθε ταξιδιώτης, όπως πέρυσι,
θα πρέπει πριν από την αναχώρησή του από
τη χώρα του να έχει συμπληρώσει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Passenger Locator
Form (PLF), ενώ ενδέχεται να υποβληθεί
σε έλεγχο σύμφωνα με τον αλγόριθμο EVA
που έχει αναπτυχθεί με στόχο το ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού.

Οι αλλαγές στα πρωτόκολλα
Σε ρυθμούς επαναλειτουργίας μπαίνουν
σταδιακά τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη τη
χώρα, μετά και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ειδικών
αναθεωρημένων πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν φέτος οι τουριστικές επιχειρήσεις.
Σε σχέση με τα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν πέρυσι, υπάρχουν μικρές
διαφοροποιήσεις, με μια σημαντική ειδοποιό διαφορά να αφορά τη λειτουργία
του μπουφέ, καθώς φέτος οι τουρίστες θα
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έχουν τη δυνατότητα να σερβίρονται οι ίδιοι,
χρησιμοποιώντας γάντια μιας χρήσης. Μάλιστα, βάσει των αναθεωρημένων πρωτοκόλλων,
το προσωπικό κάθε καταλύματος θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε rapid tests τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα από επαγγελματία υγείας
ή από τον γιατρό εργασίας.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του
υπουργείου Τουρισμού θα είναι υπεύθυνες για
την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη τήρησης των πρωτοκόλλων. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρεται στο ΦΕΚ, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων, θα επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους από 500 ευρώ έως 5.000 ευρώ ή και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από 15
έως 90 ημέρες.

Ξενοδοχεία καραντίνας
Πάνω από 40 εκτιμάται ότι θα είναι τα ξενοδοχεία καραντίνας, στα οποία θα φιλοξενηθούν
φέτος οι τουρίστες που θα βρεθούν θετικοί στον
κορωνοϊό. Ηδη, έχουν ανακοινωθεί 7 τουριστικά καταλύματα, 3 και 4 αστέρων, που μισθώνονται για τη διαμονή των ταξιδιωτών που νοσούν από την COVID-19 στην Κέρκυρα, στο
Ηράκλειο Κρήτης, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κω και στη Ρόδο, έξι δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που υποδέχονται ταξιδιώτες στο πλαίσιο του πιλοτικού ανοίγματος.
Μέχρι το Πάσχα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα
ξενοδοχεία καραντίνας, τα οποία, σε αντίθεση με
πέρυσι, θα βρίσκονται κατά κύριο λόγο κοντά στις
πύλες εισόδου της χώρας. Με δεδομένη τη χρήση των rapid tests κατά την είσοδο των ταξιδιωτών στην Ελλάδα, η απομόνωση, εφόσον χρειαστεί, θα πραγματοποιείται άμεσα και όχι μετά
την πάροδο 24 ή 48 ωρών, όπως ίσχυε πέρυσι.
Ως εκ τούτου, τα ξενοδοχεία καραντίνας θα βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν κατά κύριο λόγο αεροδρόμια, καθώς η πλειονότητα των
τουριστών έρχεται στην Ελλάδα με αεροπλάνο.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Ποιες παρεμβάσεις
δρομολογούνται
Μια νέα γενναία ένεση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο του τουρισμού δρομολογεί η κυβέρνηση, ενόψει της επανεκκίνησης ενός
από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα λάβουν μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης, μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου τους. Οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής ανέρχονται στα 300
εκατ. ευρώ και στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να δοθεί άμεσα η ενίσχυση
στους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
κατά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεών τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δρομολογηθεί και το πρόγραμμα πάγιων δαπανών για τις
τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πιστωτικό
κουπόνι που θα λάβουν για να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το τέλος του 2021. Στη λογική της ενίσχυσης της ρευστότητας των
επιχειρήσεων, οι τράπεζες παρατείνουν την αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Την ίδια στιγμή, με στόχο την προστασία των 280.000 θέσεων απασχόλησης στον
τουρισμό, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, η επανέναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κλάδου θα συνοδευτεί από πρόσθετα μέτρα στήριξης, που είναι τα εξής:
Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων πέραν του Ιουνίου, με
πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών του κλάδου την ένταξη των εποχικής λειτουργίας
καταλυμάτων στο πρόγραμμα για όλο το 2021.
Παράταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας.
Παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Παράταση της μείωσης ενοικίου και για τον Μάιο.

