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Το 2020 παραμένει το χειρότερο έτος για τον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία: 

κατάργηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού Ιmserso 

 
Στις 6 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε επίσημα στην Ισπανία η οριστική κατάργηση του 

προγράμματος διακοπών ‘Imserso’, το οποίο πραγματοποιούσε προγράμματα τουρισμού και 

υδροθεραπείας για άτομα άνω των 65 ετών. Η σχετική απόφαση λήφθηκε δεδομένου ότι η 

ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονταν τα προγράμματα δεν ήταν παρά μία από τις ομάδες 

που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, κρίθηκε 

απαραίτητη η ακύρωση των εγκεκριμένων προγραμμάτων για την περίοδο 2020/2021. 

Το εν λόγω μέτρο, ωστόσο, σύμφωνα και με τον ισπανικό κλαδικό τύπο, ήταν το τελικό 

χτύπημα για τον ξενοδοχειακό τομέα, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει από το 

ξέσπασμα της πανδημίας από τον Μάρτιο τ.έ. Το κλείσιμο των ξενοδοχειακών μονάδων έως τη 

λήξη της κατάστασης συναγερμού, συνοδεύτηκε από μία καλοκαιρινή περίοδο, η οποία 

στιγματίστηκε από πολλαπλές καραντίνες και έξαρση κρουσμάτων του Covid-19. Ο εσωτερικός 

τουρισμός αποτέλεσε τη μοναδική ελπίδα σε μία περίοδο που πραγματοποιήθηκαν μαζικές 

ακυρώσεις από τουρίστες μεγάλων αγορών, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Προκειμένου να διασωθεί η χειρότερη χρονιά στην ιστορία του τουρισμού, μετά από μία 

παρατεταμένη αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας, αρκετές προσδοκίες είχαν τεθεί στο 

πρόγραμμα διακοπών Imserso, με 900.000 θέσεις, το οποίο θα δημιουργούσε δαπάνες 500 εκ. 

ευρώ, εκ των οποίων τα 63 εκ. ευρώ θα αποτελούσαν κρατική επιχορήγηση. 

Με την ματαίωση του Imserso, αυτή η ευκαιρία έχει εξαφανιστεί. H γραμματέας της επιτροπής 

για το Imserso στην ισπανική Συνομοσπονδία Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, 

Cehat, τόνισε ότι η κυβέρνηση αντί για ακύρωση, θα μπορούσε να εγκρίνει αναστολή του 

προγράμματος και να το μεταφέρει προς υλοποίηση κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021. Αυτό 

που δεν θα έπρεπε να γίνει είναι να προκληθούν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια 

των τουριστών, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλεται προσπάθεια επανέναρξης διαύλων με 

σημαντικές χώρες προέλευσης τουριστών, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε αντίθεση με την απόφαση του τερματισμού του προγράμματος Imserso, η Κοινότητα της 

Χώρας των Βάσκων, με προϋπολογισμό 5,7 εκ. ευρώ, εξέδωσε εκπτωτικά κουπόνια των 5, 10 

και 20 ευρώ για τον ξενοδοχειακό κλάδο και τον κλάδο του εμπορίου. Η εν λόγω πρωτοβουλία 

έχει μέγιστο προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων αναλογικά με τη ζήτηση που θα υπάρξει. 

H Κοινότητα της Ανδαλουσίας από πλευράς της, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 

9 εκ. ευρώ, με στόχο να ενθαρρύνει τα ταξίδια εντός της δικής της αυτόνομης κοινότητας. Η 

μέγιστη επιδότηση που θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους είναι 25% ανά ταξίδι, ήτοι 300 ευρώ 

για κάθε ταξίδι και έως τρία ταξίδια από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαΐου 2021.  
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Η Κοινότητα της Βαλένθια, επίσης, θα επιδοτήσει διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις εντός των συνόρων της επικράτειάς της, από τις 20 Οκτωβρίου με μέγιστη 

επιδότηση το 70% του κόστους, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 600 ευρώ. 

Τέλος, και ο κλάδος αεροπορικών μεταφορών φοβάται νέες χρεοκοπίες πριν από το τέλος του 

2020, λόγω των συνεχών συνεπειών της πανδημίας, καθώς ο αεροπορικός τομέας φέτος έμεινε 

χωρίς το πλεόνασμα ρευστότητας, το οποίο, τις περισσότερες φορές, προσφέρει η θερινή 

περίοδος. 
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