
 

 

 

     

 

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Τουρισμού 

 

Θέμα: «Τουριστική ύφεση στη Ρόδο λόγω COVID-19» 

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ένα από τα πιο δημοφιλή 

νησιά της χώρας μας που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό τουριστών και 

επισκεπτών, η Ρόδος, θα αντιμετωπίσει φέτος πολλά προβλήματα λόγω της 

πανδημίας του κορονοϊού. 

Όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο, φέτος, οι ισορροπίες για τους δημοφιλείς 

προορισμούς αλλάζουν και να δείχνει να ανεβαίνει η ζήτηση για τους προορισμούς 

που είναι προσεγγίσιμοι οδικώς, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους 

τουρίστες. Χαλκιδική, Πάργα, Πελοπόννησος, Εύβοια συγκεντρώνουν από τώρα 

κρατήσεις και στην εσωτερική αγορά, ενώ διαφορετική είναι η κατάσταση στα νησιά.  

Στην Κρήτη εκτιμάται πως περίπου το 60% των ξενοδοχειακών μονάδων θα 

ανοίξουν. Παρ’ όλα αυτά, το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει μέσα στον μήνα, αναλόγως με 

τις πληρότητες και την κίνηση από τους tour operators. 

Θολό είναι το τοπίο των κρατήσεων και στη Ρόδο καθώς  κι εκεί, ένα σημαντικό 

μερίδιο των ξενοδόχων προσανατολίζεται να ανοίξει μόνο τον Αύγουστο καθώς όλα 

θα εξαρτηθούν από τα πτητικά προγράμματα και τα τουριστικά πακέτα που θα 

πωληθούν. 

Ένα άλλο ισχυρό πλήγμα έρχεται από τις συνεχείς ακυρώσεις στον κλάδο της 

κρουαζιέρας. Για παράδειγμα, μόνο στη Ρόδο, ο προγραμματισμός που είχε γίνει για 

το 2020 έκανε λόγο για 335 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων μέχρι το τέλος της 

χρονιάς. Από αυτές, ήδη έχουν ακυρωθεί οι 120, δηλαδή αυτές που είχαν 

προγραμματιστεί από τις αρχές της χρονιάς μέχρι και τον Ιούνιο. 
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Στη ζοφερή κατάσταση έρχεται να προστεθεί η ασαφής κατάσταση λειτουργίας των 

ξενοδοχειακών μονάδων καθώς παρά το ότι τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας 

έχουν λάβει το “πράσινο φως” για να ανοίξουν ξανά από την προηγούμενη εβδομάδα 

η συντριπτική πλειονότητα θα ανοίξει τελικά αργότερα, με άγνωστο ακόμη τι θα γίνει 

με τα εποχικά. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Ποια βήματα τόνωσης του κλάδου του τουρισμού θα γίνει, σε ότι αφορά τα 

Δωδεκάνησα; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προώθησης κι ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού θ 

γίνουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν αυτές; 

3. Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο για τους χιλιάδες εργαζόμενους, μόνιμους 

και εποχικούς, που απασχολούνται στον κλάδο; 

4. Πώς θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις ώστε να απορροφήσουν τις ζημιές; 

5. Ποιες προσπάθειες αύξησης της τουριστικής ζήτησης θα γίνουν και με ποιο 

πλάνο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




