
Ευχαριστώ όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για την τηλεδιάσκεψη. 
 
Ο Σ.Ε.Τ. ήταν και είναι πάντα κοντά στα μέλη του και προσπαθεί να τα βοηθήσει, πόσο μάλλον τώρα 
που είμαστε σε δύσκολες και αβέβαιες εποχές. Η τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε, πιστεύουμε στο σωστό 
χρόνο, ώστε να απαντήσει σε απορίες, προβλήματα των μελών μας ενόψει της νέας σεζόν.  
 
Έναρξη Τουριστική Σεζόν. 
Ήταν πάρα πολύ θετική και έξυπνη η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού να ανακοινώσει την 
ημερομηνία έναρξης (14/05) της τουριστικής σαιζόν στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του στρέφει τα 
βλέμματα των αγορών προς την χώρα μας, ως σανίδα σωτηρίας του τουρισμού και την κάνει πολύ 
ελκυστική σε Tour Operators και υποψήφιους μεμονωμένους πελάτες. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καταφέρουμε να ανοίξουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 
Εάν θέλουμε έναρξη της τουριστικής σεζόν τον Μάιο, όλοι οι απασχολούμενοι στον Τουρισμό 
πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα και βέβαια εντός του Απριλίου για δύο σημαντικούς λόγους: 

1. να προλάβουν να αναπτύξουν αντισώματα 
2. να προλάβει ο εμβολιασμός να κοινοποιηθεί (διαφημιστεί) στις αγορές 

Όσο νωρίτερα εμβολιαστούν οι απασχολούμενοι στον τουρισμό τόσο γρηγορότερα θα σταλθεί το 
μήνυμα προς τις αγορές, ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν σε επαφή οι τουρίστες είναι Covid free ! 
Ο εμβολιασμός όλων των απασχολούμενων στον Τουρισμό θα έπρεπε ήδη να είναι ή «σημαία» μας, 
να ακούγεται παντού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μιλάνε 
για αυτό. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και η κάθε μέρα που χάνεται είναι σημαντική! 
 
Τα επιδημιολογικά δεδομένα θα καθορίσουν όλες τις κινήσεις τόσο των επαγγελματιών του 
Τουρισμού όσο και της Πολιτείας. 
Αν δεν γίνει η χώρα «πράσινη» δεν θα έρθει κανένας τουρίστας. Είναι λάθος όταν μέσα στην ίδια μας 
τη χώρα λέμε μεταξύ μας ότι ένας προορισμός (ή μια περιοχή) είναι καλύτερος από έναν άλλο σε 
θέματα ασφάλειας και υγείας. Αν δεν μπει το «πράσινο» χρώμα στον «χάρτη» δεν θα γίνει καμία 
πραγματική κράτηση. Αυτό το καλοκαίρι θα ζήσουμε «ταχύτητες» προορισμών επιδημιολογικά, με 
«πράσινες» και «κόκκινες» περιοχές» οι οποίες θα ανοίγουν και θα κλείνουν και αυτό «θα είναι η 
απόλυτη καταστροφή». 
 
Κρατήσεις για τη Σεζόν 2021 
Στην παρούσα φάση οι προκρατήσεις από το εξωτερικό ή το εσωτερικό είναι στο ναδίρ και η 
κατάσταση είναι χειρότερη από πέρυσι. Φέτος δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα στους υπολογιστές 
καταλυμάτων.   
 
Προσεχτική Τιμολογιακή Πολιτική  
Μετά από τον περιορισμό τους στο σπίτι για το μεγαλύτερο μέρος του 2020, οι ταξιδιώτες ανά τον 
κόσμο ανυπομονούν να αποδράσουν από τους τέσσερις τοίχους τους και να απολαύσουν ένα 
πολυπόθητο ταξίδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλές τιμές για τις 
διακοπές τους.  
Η πανδημία δε σφυροκόπησε απλώς τις παγκόσμιες οικονομίες, αλλά έβλαψε επίσης τα πορτοφόλια 
των ταξιδιωτών. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο ευαίσθητοι (και επιφυλακτικοί) από ποτέ όσον αφορά 
τις τιμές, στο αρχικό στάδιο αυτής της νέας εποχής ταξιδιών. 
 
Τι έγινε το 2020 που δεν θα γίνει το 2021 

• Τον Ιούνιο 2020 όλη η χώρα ήταν «πράσινη» με 20-25 κρούσματα την ημέρα. Πέρσι δεν 
λειτούργησε το 60% των καταλυμάτων της χώρας. Οι πελάτες φοβήθηκαν τα μεγάλα 
καταλύματα λόγω Covid και προτίμησαν τα μικρά. Προτίμησαν επίσης προορισμούς που θα 
χρησιμοποιούσαν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους και όχι τα πλοία, αεροπλάνα, 



λεωφορεία που υπάρχει συνωστισμός. Γι’ αυτούς τους λόγους κινηθήκαμε καλύτερα από 
άλλους προορισμούς. 

• Σήμερα όμως που μιλάμε όλη η χώρα είναι κόκκινη και τα ημερήσια κρούσματα είναι περίπου 
στα 2500.  Φέτος όμως, από έρευνα του ΞΕΕ, μόνο ένας μικρός αριθμός καταλυμάτων δεν θα 
ανοίξει (εφόσον μπορεί), που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ σκληρός.   
Τα μεγάλα ξενοδοχεία προσάρμοσαν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη των πελατών. Οι τιμές τους είναι πολύ καλές.  
Θα έχουμε λοιπόν πολύ δυσκολότερο έργο για να διατηρήσουμε τις πληρότητες/τζίρους στα 
επίπεδα το 2020.    

 
Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε πιθανότητες επιτυχίας 

• Για να πετύχουμε φέτος χρειάζεται να ξεκινήσει η συνεργασία για ένα απόλυτα συντονισμένο 
πλαίσιο υποδοχής-ελέγχων-πρωτοκόλλου λειτουργίας χωρών διαμονής / χωρών εστίασης / 
τουριστικών αξιοθέατων μεγάλης επισκεψιμότητας – ελέγχου τήρησης των συμφωνημένων 
και άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρουσμάτων και αντίστοιχα απειθαρχίας.  

• Να συνεχιστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.  
• Να προχωρήσει άμεσα ο εμβολιασμός. 

Τι δεν πρέπει να κάνουμε 
• Να αρχίσουμε τη λειτουργία χωρίς να έχουμε έτοιμα τα νέα επικαιροποιημένα υγειονομικά 

πρωτόκολλα τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα ώστε να εκπαιδευτούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  
• Να μην έχουν εμβολιαστεί οι άνθρωποι που εργάζονται στον Τουρισμό και εάν δεν έχουν 

εμβολιαστεί να μην έχουν πρόσβαση δωρεάν στα rapid test 
• Δεν πρέπει να επιτραπεί απόπειρα της «αρπαχτής» στη λογική «να βγάλουμε σε 2 μήνες τα 

σπασμένα της χρονιάς με κάθε κόστος αδιαφορίας για τις αυξημένες αναγκαίες συνθήκες 
υγιεινής.  

 
 

Γεωργιδάκης Ιωάννης 
Πρόεδρος Σ.Ε.Τ. 
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