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1η Ιουλίου: η επαναλειτουργία του τουρισμού στη χώρα, σύμφωνα με καταρχήν 

εκτιμήσεις της ισπανικής Κυβέρνησης. Αναβολή εγκαινίων του πρώτου 

θέρετρου του ελληνικού ομίλου Ιkos στην Ισπανία. 

 

Το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, συνεργάζεται με τις Αυτόνομες 

Κοινότητες της χώρας για την επανεκκίνηση του κλάδου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ισπανίδας 

Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κας Reyes Maroto, ο κλάδος θα τεθεί σε 

λειτουργία από την 1η Ιουλίου, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι τέσσερις προβλεπόμενες φάσεις 

αποκλιμάκωσης των μέτρων και θεωρείται εγγυημένη η απόλυτη υγειονομική ασφάλεια. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κυβέρνησης, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει η αναγκαία 

εξωτερική ζήτηση, ήτοι να μην υπάρξει ο αναγκαίος αριθμός αλλοδαπών τουριστών, κάτι το οποίο 

θα αποβεί καταστροφικό για τον κλάδο αλλά και ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις αυτές, αφορούν τόσο μικρομεσαίες όσο και μεγάλες εταιρίες, καθώς θα έχουν, επί 

μήνες, μηδενικά έσοδα. Υπολογίζεται ότι μηνιαίως, ο τζίρος που χάνεται, φθάνει τα 13 δις ευρώ. 

Για την αποφυγή του ανωτέρω σεναρίου, η σημαντικότερη ένωση των 29 μεγαλύτερων 

τουριστικών επιχειρήσεων της Ισπανίας, Exceltur, δεδομένων των καταστροφικών συνεπειών της 

καραντίνας παγκοσμίως στον τουριστικό τομέα και, κατά συνέπεια, στην οικονομία της χώρας, 

δημοσίευσε τις προτάσεις της για την επαναλειτουργία του κλάδου και την επιστροφή του στα, 

όσο το δυνατόν περισσότερο, επίπεδα κερδών, προ της πανδημίας. Οι τρεις βασικοί πυλώνες 

του εν λόγω σχεδίου, που εξετάζεται και από το αρμόδιο ισπανικό Υπουργείο, είναι η διάσωση 

των τουριστικών επιχειρήσεων, η ανάκτηση της δραστηριότητας και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, ενώ μεταξύ των κυριότερων προτάσεων είναι η διενέργεια πολλών τεστ. 

Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να αποδειχτεί ότι η Ισπανία αποτελεί ασφαλή προορισμό. 

Ειδικότερα, τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα στην Ισπανία, παραμένουν κλειστά από τις 26 

Μαρτίου και αναμένεται να επαναλειτουργήσουν από τις 11 Μαΐου, τηρώντας όμως αυστηρούς 

υγειονομικούς κανόνες. Παρόλα αυτά, η απαγόρευση της κυκλοφορίας και των αερομεταφορών, 

σε συνδυασμό με το κλείσιμο των συνόρων, έχουν παραλύσει πλήρως τον τουριστικό τομέα. 

Επομένως, ακόμα και με την επαναλειτουργία τους στις 11 του μηνός, τα έσοδά τους θα 

παραμείνουν, ουσιαστικά, μηδενικά για αρκετό διάστημα. 

Ως αποτέλεσμα, πολλά ξενοδοχεία της χώρας έχουν αναβάλει τα εγκαίνιά τους για το φθινόπωρο. 

Σύμφωνα με τον ισπανικό κλαδικό τύπο, σε αυτά προστέθηκε και ο ελληνικός όμιλος Ikos, ο 

οποίος είχε προγραμματίσει το άνοιγμα του πρώτου του πολυτελούς θέρετρου στην Ισπανία για 

τον Μάιο, απόφαση που αναβλήθηκε για την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Οι λόγοι της αναβολής είναι 

η μειωμένη τουριστική κίνηση, καθώς και η μερική διακοπή των εργασιών ανακαίνισης των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, εξαιτίας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 
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Η επένδυση του Ikos, για την απόκτηση του παλαιού ξενοδοχειακού συγκροτήματος Costa del 

Sol Princess, στην κοσμοπολίτικη Μαρμπέγια, σε απόσταση μίας ώρας από το αεροδρόμιο της 

Μάλαγα της Ανδαλουσίας, ανήλθε στα 75 εκ. ευρώ. Πέραν αυτών όμως, η εταιρία επένδυσε 75 

εκ. ευρώ επιπλέον, για την πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου και του υπόλοιπου χώρου, ένα 

σημαντικό έργο που ανέλαβαν οι εταιρίες Αcciona και Sando. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Ikos Iberia, κ. Luis Herault, η εταιρία εργάζεται με βάση το αυστηρό πρωτόκολλο 

για την καθαριότητα των χώρων και την εγγύηση της υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών 

του. 

Το θέρετρο διαθέτει, μεταξύ άλλων παροχών, επτά εστιατόρια, κάθε ένα από τα οποία θα παρέχει 

το δικό του μενού ενώ ο σεφ του θα είναι βραβευμένος με αστέρι Michelin, οκτώ θερμαινόμενες 

πισίνες και ένα σπα. Ακόμη, το ξενοδοχείο διαθέτει τη δική του παραλία, ενώ απαριθμεί 411 

δωμάτια, η μέση τιμή των οποίων προσδιορίζεται στα 600 ευρώ ημερησίως. Ο όμιλος έχει 

προγραμματίσει το άνοιγμα πέντε συνολικά θέρετρων στην Ισπανία και την Πορτογαλία, έως το 

2023, συνολικής επένδυσης 750 εκ. ευρώ. 
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