
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το αφριο του τουριςμοφ εξαρτάται από τη λήψη γενναίων μζτρων ςήμερα και το 
ςτρατηγικό ςχεδιαςμό του. 

  
  
Για το νζο πλιγμα που δζχεται ο τουριςμόσ τθν ϊρα που υπιρχε αιςιοδοξία για τθν 
ανάκαμψι του μετά από δυο χρόνια πανδθμίασ, τθν ανάγκθ ςτιριξθσ επιχειριςεων και 
εργαηομζνων, τθν επόμενθ μζρα ςτον τουριςμό και τθν ανάγκθ επαναςχεδιαςμοφ τθσ 
ςτρατθγικισ του ςτθν Ελλάδα προκειμζνου να μποροφμε να μιλάμε για βιϊςιμο τουριςμό, 
μίλθςε θ τομεάρχθσ Σουριςμοφ τθσ ΚΟ ΤΡΙΖΑ-Π Κατερίνα Νοτοποφλου ςε εκδιλωςθ τθσ 
Ν.Ε Κυκλάδων, τθσ οργάνωςθσ Μελϊν Θιρασ και του βουλευτι Κυκλάδων Ν. υρμαλζνιου. 
 
Κάνοντασ αναφορά ςτισ εξελίξεισ ςτθν Ουκρανία, θ βουλευτισ του ΤΡΙΖΑ-Π υπογράμμιςε 
πωσ τουριςμόσ είναι ειρινθ και ευθμερία και εξζφραςε τθν ευχι για άμεςο τερματιςμό του 
πολζμου.  
Ο τουριςμόσ απαιτεί ςυνζργειεσ, δια ςυνδεςιμότθτα και ςυναίνεςθ, υπογράμμιςε. 
Αναφζρκθκε ςτισ ςυνζπειεσ ςτον τουριςμό μετά από δυο χρόνια πανδθμίασ και διλωςε 
πωσ παρότι ο τουριςμόσ απαιτεί αιςιοδοξία, θ ςυγκυρία είναι εξαιρετικά απαιτθτικι και θ 
νζα κατάςταςθ όπωσ διαμορφϊνεται απαιτεί εγριγορςθ, ςυγκροτθμζνο ςχεδιαςμό και 
διαρκι προςοχι.  
 
Σο ράλι αυξιςεων ςτισ τιμζσ, θ ενεργειακι κρίςθ, ο πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία και θ πανδθμία 
που ςυνεχίηεται κλονίηει ςθμαντικζσ αγορζσ για τθ χϊρα μασ και επθρεάηει τθν ψυχολογία 
του ταξιδιϊτθ.  
Η κυβζρνθςθ παρακολουκεί ωσ κεατισ τθν εκρθκτικι αφξθςθ των τιμϊν, ιδιαίτερα ςτα 
νθςιά με τθν τιμι των καυςίμων ςτα φψθ να επθρεάηει μεταφορζσ και είδθ πρϊτθσ 
ανάγκθσ χωρίσ να λαμβάνει ουςιϊδθ μζτρα ςτιριξθσ για νοικοκυριά και επιχειριςεισ.  



 
Μια ςειρά από μζτρα ςτιριξθσ για τθ μικρομεςαία επιχειρθματικότθτα που αφοροφν και 
τον κόςμο του τουριςμοφ αλλά και τα νοικοκυριά είναι αναγκαία, προκειμζνου θ κοινωνία 
να μείνει όρκια. Δεν μποροφμε να μιλάμε για το αφριο του ελλθνικοφ τουριςμοφ, για 
βιωςιμότθτα αν οι επιχειριςεισ και οι εργαηόμενοι δεν επιβιϊςουν υπογράμμιςε θ 
Κατερίνα Νοτοποφλου. Επανζλαβε τθν πρόταςθ του ΤΡΙΖΑ-Π για μείωςθ του ΕΦΚ ςτα 
καφςιμα, πλαφόν ςτα τιμολόγια θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φυςικοφ αερίου, χτφπθμα τθσ 
αιςχροκζρδειασ, μείωςθ του ΦΠΑ ςτα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ και αφξθςθ του κατϊτατου 
μιςκοφ ςτα 800 ευρϊ.  
Ειδικότερα για τισ επιχειριςεισ του τουριςμοφ που ζχουν δεχτεί βαρφ πλιγμα τθν 
τελευταία διετία, γενναία μθ επιςτρεπτζα ενίςχυςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων και του 
κόςμου τθσ εργαςίασ,  διαγραφι μζρουσ των πανδθμικϊν χρεϊν και ρφκμιςθ του 
υπόλοιπου και επαναφορά του μεταφορικοφ ιςοδφναμου ςτα νθςιά. 
 
Μζτρα, τα οποία θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ ζχει ιδθ απορρίψει καταδικάηοντασ τθν κοινωνία 
τόνιςε.  
«Παρά τα ενκαρρυντικά μθνφματα προ πολζμου, ο τουριςμόσ ςτθν πραγματικότθτα, 
μετροφςε ηθμιζσ και ζκανε διαχείριςθ ηθμίασ» διλωςε και αναφζρκθκε ενδεικτικά ςτα 
τουριςτικά ζςοδα του Ιανουαρίου του 2022 τα οποία είναι ςτο 49,9% του Ιανουαρίου του 
2020 ςφμφωνα με επίςθμα ςτοιχεία τθσ ΣτΕ.  
 
Η τομεάρχθσ Σουριςμοφ του ΤΡΙΖΑ-Π μίλθςε ακόμθ για τθν ανάγκθ αναςχεδιαςμοφ του 
τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν και νζων 
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων.  Οφείλουμε άμεςα να λάβουμε δράςθ, να δοφμε νζεσ αγορζσ, 
να διαφοροποιιςουμε το προϊόν μασ διλωςε.  
 
Με αφορμι τα αιτιματα των φορζων του νθςιοφ όπωσ ςυηθτικθκαν νωρίτερα ςε ςφςκεψθ 
ςτθν οποία ςυμμετείχε μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ κ. Νοτοποφλου,  για τθ αντορίνθ 
ειδικότερα, τόνιςε πωσ το τρίπτυχο πολιτικϊν ςτισ οποίεσ πρζπει να επιμείνουμε είναι θ 
ενίςχυςθ υποδομϊν, θ επιμονι ςτον ζλεγχο τθσ προςφερόμενθσ ποιότθτασ και ο 
ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ.  
  
«τθ αντορίνθ ςιμερα ξεκινάμε μαηί το ςχεδιαςμό για αφριο»! 

  
 


