
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΏΝ 

Τα παρακάτω ερωτήματα εξαρτώνται άμεσα από την πορεία του ιού και λαμβάνοντας υπόψιν θετικό σενάριο ότι 

συνεχώς περιορίζονται - εξαλείφονται τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου και δεν έχουμε νέα έξαρση κρουσμάτων. 

 1. Θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία-καταλύματα την φετινή σεζόν? 

Σήμερα 07/5/20 γνωρίζουμε επίσημα ότι τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας θα μπορούν ανοίξουν 01/06 και τα 

εποχιακά καταλύματα τέλος Ιουνίου/αρχές Ιουλίου(δεν έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης)  

2. σε τι ποσοστό υπολογίζεται? 

Το γεγονός ότι τα καταλύματα θα μπορούν να ανοίξουν στις ανωτέρω ημερομηνίες δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν οι 

κρατήσεις ώστε να ανοίξουν. Πιστεύουμε ότι θα στο Τολό θα ανοίξουν σιγά-σιγά τα μισά καταλύματα με μικρές 

πληρότητες και σταδιακά εάν υπάρξει ζήτηση θα ανοίγουν περισσότερα.  

3. Οι κρατήσεις που υπήρχαν για Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο υφίστανται -έχουν ακυρωθεί και σε τι 

ποσοστό? 

Από τους πελάτες εξωτερικού υπάρχουν πολλές ακυρώσεις στις κρατήσεις για τον Ιούλιο, λιγότερες για τον Αύγουστο 

και πολύ λίγες για τον Σεπτέμβριο. Βέβαια γι’ αυτές τις κρατήσεις που υπάρχουν δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα 

υλοποιηθούν λόγω της αβεβαιότητας των πτήσεων.  

4. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η μείωση(ποσοστιαία) στις αφίξεις των τουριστών για την φετινή σεζόν στο 

Τολό? 

Είναι δύσκολο να γίνει ακριβής πρόβλεψη αλλά με δεδομένο την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης η μείωση θα είναι 

σίγουρα άνω του 50%. Καλύτερη εκτίμηση μπορεί να γίνει προς το τέλος Ιουνίου. 

5. Υπάρχουν στοιχεία ότι η Ελλάδα- ως ασφαλής προορισμός- μπορεί να προσελκύσει τουρισμό από το 

εξωτερικό?(πχ. υπάρχουν νέες κρατήσεις για το καλοκαίρι τον Απρίλιο-Μάιο? ποια ή τάση της αγοράς?) 

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα μεταφραστεί σε πελάτες, λόγω της 

αβεβαιότητας στις χώρες τους. 

6. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον εγχώριο τουρισμό? Υπάρχουν στοιχεία για αύξηση-μείωση για την 

φετινή σεζόν? Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες για προσέλκυση αυτών? 

Σίγουρα όλοι θα επενδύσουν στον εγχώριο τουρισμό το ίδιο κάνουμε και εμείς (βλέπεται το σχέδιο προβολής). Όσο 

αφορά τις παρακάτω προτάσεις είναι απόλυτα σωστές. 

Θα ήθελα να σταθώ στον εγχώριο τουρισμό διότι η περιοχή είναι εύκολα-γρήγορα προσβάσιμη σε όλους(Αθήνα) και 

η μετακίνηση μπορεί να γίνει με το δικό τους μεταφορικό μέσο (συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με νησιά- λόγω 

ακτοπλοϊκών, αεροπορικών μεταφορών- συνθήκες συγχρωτισμού, υψηλό κόστος). 

Προωθητικές ενέργειες προς κατοίκους της Αθήνας(που δεν έχουν θιχτεί τα εισοδήματά τους) ίσως έχουν κάποιο 

θετικό αποτέλεσμα για την περιοχή μας όπως: 

Στοχευμένες ενέργειες προς εργαζομένους μεγάλων εταιριών(κυρίως εταιριών τροφίμων- που δεν έχουν πληγεί 

ιδιαίτερα από την κρίση)   

Ενέργειες προς εργαζομένους στο χώρο της υγείας(νοσοκομεία δημόσια- γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό 

προσωπικό)-κοινωνικό αποτύπωμα 

7. Τα ξενοδοχεία που έχουν εστιατόριο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν πριν μας δοθεί έγκριση 

να ανοίξει το ξενοδοχείο; 

Θεωρητικά εφόσον έχουν όλες τις νόμιμες άδειες και κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες (Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος) τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα να λειτουργήσουν ΜΟΝΟ οι χώροι εστίασης. Βέβαια θα υπάρχουν 

θέματα γι’ αυτούς που βρίσκονται επί του αιγιαλού όσο αφορά τις μισθώσεις των χώρων που δεν έχουν ακόμα γίνει 

σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση για να είναι σίγουρος ο κάθε επιχειρηματίας, θα πρέπει να ρωτήσει και τον 

λογιστή του. 
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