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Γρ. Τάσιος: «Χωρίς κανόνες η λειτουργία  
της βραχυχρόνιας μίσθωσης»

Για έναν Ιούλιο που θυμίζει… Μάιο όσον αφορά 
στην κίνηση στα ξενοδοχεία, έκανε λόγο ο Πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. 
Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. 
Όπως είπε, άνοιξαν περίπου οι μισές επιχειρήσεις 
και η πληρότητά τους δεν ξεπερνά το 30%, με το 

μέσο όρο να κυμαίνεται γύρω στο 20% πανελλαδικά. Ζήτησε να τηρούνται τα υ-
γειονομικά πρωτόκολλα από όλους -όχι μόνο από τα ξενοδοχεία και τους πελάτες 
τους- αλλά και από τα καταστήματα εστίασης στους προορισμούς, ενώ εξέφρασε 
τον προβληματισμό του για τις αμφίβολες συνθήκες που επικρατούν στη βραχυ-
χρόνια μίσθωση, η οποία όπως σημείωσε, εξακολουθεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα 
και χωρίς κανόνες. “Πρέπει να βάλουν πλάτη και οι ιδιώτες γιατροί στη μεγάλη 
προσπάθεια που γίνεται, ώστε να προσφέρουν σε κανονικές τιμές τις προβλεπόμε-
νες από το νόμο υπηρεσίες τους στα καταλύματα άνω των 50 δωματίων και να μην 
απαιτούν υψηλές αμοιβές σε μια σεζόν που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαι-
ότητα”, υπογράμμισε. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Ηρακλείου κ. Νίκος Χαλκιαδάκης, εκτίμησε ότι οι αφίξεις στο αεροδρόμιο “Ν. Κα-
ζαντζάκης” είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι σε ποσοστό 60%.

«Ρεκόρ» αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού 
τουρισμού

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν φέτος 
το ενδιαφέρον των πολιτών για 
το πρόγραμμα του κοινωνικού 
τουρισμού, το οποίο και έτυχε κα-
θολικής αποδοχής, σημειώνοντας 
«ρεκόρ» στον αριθμό των αιτήσε-
ων που αυξήθηκε κατά 104,9%.
Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ, οι 
πολλές βελτιώσεις και καινοτο-
μίες του φετινού προγράμματος 
κοινωνικού τουρισμού, σε συν-

δυασμό με τον υπερδιπλασιασμό των επιταγών από 140.000 σε 300.000, λόγω του 
τριπλασιασμού των διαθέσιμων πόρων στα 30 εκατ. ευρώ, συνέβαλαν καθοριστικά 
στην τεράστια ζήτηση, καθώς το κατέστησαν πιο ελκυστικό τόσο για τους πολίτες, 
όσο και για τους παρόχους. φέτος, για πρώτη φορά, επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισι-
τήρια, αυξάνεται η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων από πέντε σε έξι βράδια και, 
ταυτόχρονα, μειώνεται η ιδιωτική συμμετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία. Μάλιστα για το 
καλοκαίρι του 2020 υπήρξε και παράταση στην υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων, 
μέχρι τις 7 Ιουλίου. Πέρα από την παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής των τουριστικών καταλυμάτων και των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, ο 
ΟΑΕΔ ανακοίνωσε και ως ένα επιπλέον κίνητρο συμμετοχής την επιτάχυνση της δι-
αδικασίας αποπληρωμής των παρόχων, καθώς από εφέτος αυτή θα ολοκληρώνεται 
εντός 30 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, οι 
αιτήσεις ανήλθαν σε 223.829 το 2019 και σε 457.687 το 2020 (ποσοστιαία μεταβολή 
+104,9).

Κλειστά τα μισά 
ξενοδοχεία της 
Χαλκιδικής

Χαμηλή παραμένει η τουριστική κίνηση 
στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τις «ουρές» 
ταξιδιωτών που παρατηρούνται στα σύ-
νορα, με τους ξενοδόχους της περιοχής 
να παρακολουθούν με προβληματισμό 
τα νούμερα, κυρίως σε Χαλκιδική και 
Πιερία.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και 
την Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής κ. 
Γρηγόρη Τάσιο, σχεδόν το 40% των ξε-
νοδοχείων στο νομό Χαλκιδικής φαίνεται 
πως δεν έχουν σκοπό να λειτουργήσουν, 
ενώ την ίδια ώρα, η επιδημιολογική 
κατάσταση που επικρατεί στη Σερβία, 
«φρενάρει» ένα μεγάλο μέρος της προσ-
δοκώμενης μερίδας τουριστών, αφού 
παραδοσιακά οι Σέρβοι επιλέγουν ως 
δημοφιλέστερους προορισμούς τις α-
κτές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.
Στο μεταξύ, την απογοήτευση των ε-
παγγελματιών της Σαμοθράκης για τις 
πρόσφατες εξελίξεις και το κλείσιμο ό-
λων των συνοριακών σταθμών -πλην του 
Προμαχώνα- εξέφρασε ο πρόεδρος του 
συλλόγου επαγγελματιών του νησιού 
Γιάννης Γλήνιας, καθώς ειδικά το πέρα-
σμα της Νυμφαίας αποτελεί σημαντική 
πύλη εισόδου για τους Ρουμάνους, την 
πρώτη εθνικότητα τουριστών που έχει το 
νησί της Σαμοθράκης.
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Νέα πρόταση ψηφιακής 
σήμανσης από την LG 
Electronics
Η LG Electronics 
(LG) παρουσίασε 
μια προηγμένη 
λύση ψηφιακής 
σήμανσης, το 
LG LED Signage 
Screen (μοντέλο LSAA), που αποτελεί 
την επιτομή στην τεχνολογία εικόνας και 
σχεδιασμού. Το μοντέλο LSAA προσφέ-
ρει υψηλή ποιότητα εικόνας, ευκολότε-
ρη εγκατάσταση από τα προηγούμενα 
μοντέλα και διαθέτει block-assembly 
design, κάνοντας την εγκατάσταση οθο-
νών μεγάλης διάστασης ιδιαίτερα εύκο-
λη. Η LG σχεδίασε τη λύση βασισμένη 
σε ένα LED cabinet hub (600W x 337.5H 
x 44.9D mm) παρέχοντας ρεύμα και σή-
μα σε όλη την οθόνη, χωρίς περαιτέρω 
καλωδίωση μεταξύ των τμημάτων. Η 
συγκεκριμένη σχεδίαση του μοντέλου 
LSAA έχει ως αποτέλεσμα να προσφέ-
ρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου 
και κόστους εγκατάστασης, ενώ ταυτό-
χρονα εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα 
εικόνας (έως 4Κ UHD) διατηρώντας την 
αναλογία απεικόνισης 16:9. Επιπλέον 
το μοντέλο LSAA έχει την ικανότητα να 
στέλνει και να λαμβάνει σήμα ασύρματα 
χάρη στη τεχνολογία ανέπαφων συνδέ-
σεων της LG (cable less) με το ρεύμα 
να στέλνεται σε κάθε οθόνη μέσω pin 
connectors οι οποίοι βρίσκονται στις 
άκρες του LED cabinet hub.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός του LED 
cabinet επιτρέπει στους εγκαταστά-
τες να συνδέσουν σε ελάχιστο χρόνο 
πολλαπλές οθόνες δημιουργώντας το 
επιθυμητό μέγεθος. Τέλος, το μοντέ-
λο LSAA διαθέτοντας wall mounts και 
frame type αξεσουάρ προσφέρει πολλα-
πλές επιλογές εγκατάστασης με στόχο 
να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες 
του κάθε χώρου.
Η LG LSAA υποστηρίζει την ίδια τεχνο-
λογία τεχνητής νοημοσύνης AI-powered 
Image Processor που συναντάμε και 
στη high end σειρά τηλεοράσεων της 
LG, και παρέχει ζωντανές εικόνες λόγω 
των αυτοφωτιζόμενων (self-emissive) 
pixels και του πολύ μικρού pixel pitch 
μόλις 1,2 mm. Επίσης, το μοντέλο α-
ξιοποιεί τη μέθοδο common cathode 
και αποτρέπει την περιττή κατανάλωση 
ενέργειας, παρέχοντας μόνο την απα-
ραίτητη τάση σε κάθε υπό-pixel.

Στις 15 Ιουλίου οι Βρετανοί στην Ελλάδα
Τα σύνορά της θα ανοίξει η 
Ελλάδα για τους Βρετανούς 
τουρίστες, σύμφωνα με τα 
όσα ανέφερε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.
Πιο αναλυτικά, ο κ. Πέτσας 
ανακοίνωσε ότι τα σύνορα με 
την Μεγάλη Βρετανία θα ανοί-
ξουν ξανά από τις 15 Ιουλίου, 
γεγονός το οποίο σημαίνει 
ότι οι Βρετανοί τουρίστες θα 
μπορέσουν να επισκεφτούν τη 
χώρα μας με απευθείας πτή-
σεις, κάτι που μέχρι πρότινος 

δεν ήταν δυνατό.
«Σε συνεργασία με βρετανική κυβέρνηση και κατόπιν εισήγησης των ειδικών, η 
κυβέρνηση ανακοινώνει την επανάληψη των απευθείας πτήσεων από το Ηνωμένο 
Βασίλειο προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, από τις 15 Ιουλίου» είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Πέτσας.
Σχετικά με τη Σουηδία, άλλη μία χώρα που περιλαμβάνεται στην «μαύρη λίστα», 
δηλαδή στη λίστα με τις χώρες που δεν επιτρέπεται να προσεγγίσουν την Ελλάδα 
με απευθείας πτήση, ο κ. Πέτσας δήλωσε: «Για τη Σουηδία παρακολουθούμε τα 
επιδημιολογικά δεδομένα και θα προβούμε σε ανακοινώσεις ανάλογα με την εξέλι-
ξή τους».
Μέχρι πρόσφατα, η Μεγάλη Βρετανία ήταν επίσης στη «μαύρη λίστα» με τις χώρες 
που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο μετάδοσης του covid-19.

Πιστοποίηση «Biosafety Trust»  
για την ANEK LINES
Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ANEK LINES ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιθεώρηση 
ολόκληρου του στόλου της και έλαβε την εξειδικευμένη Πιστοποίηση «Biosafety 
Trust» από τον Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 
εταιρείας. Η καινοτόμος πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης, που είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένη στον κλάδο της ναυτιλίας, βασίζεται στη συστηματική προσέγγιση 
του ISO στα συστήματα διαχείρισης σε συνδυασμό με τις βέλτιστες επιστημονικές 
πρακτικές κατά της εξάπλωσης λοιμώξεων, καθώς και τις αρχές της διαχείρισης 
οργανωτικής συμπεριφοράς (OBM) για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την πρόλη-
ψη μετάδοσης στο εργασιακό πλαίσιο.
Η πιστοποίηση της ANEK LINES επιβεβαιώνει ότι κάθε πλοίο της εταιρείας συμ-
μορφώνεται πλήρως με όλα τα απαιτούμενα μέτρα του προγράμματος κατά της 
εξάπλωσης του COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ANEK LINES, σε συνεργασία 
με τις Αρμόδιες Αρχές, έχει ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες και έχει λά-
βει επιπλέον μέτρα, τόσο για τα Πλοία της όσο και για τους σταθμούς-πρακτορεία 
της.
Η Πιστοποίηση «Biosafety Trust» συνυπολογίζει ότι η επιτυχία των συστημάτων δια-
χείρισης της διασφάλισης της υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική 
ευθύνη. Επομένως, για να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, 
το σύστημα προϋποθέτει ότι το έμπειρο προσωπικό έχει παρακολουθήσει ειδικά 
εκπαιδευτικά μαθήματα για συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και κάθε επιβάτης 
γνωρίζει και ακολουθεί τα προληπτικά μέτρα που συνιστώνται.
Η ANEK LINES προσαρμόστηκε προληπτικά σε όλες τις επερχόμενες ανάγκες και 
συνεχίζει να ταξιδεύει, διατηρώντας τη θαλάσσια διασύνδεση με λιμάνια - προο-
ρισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς και διασφαλίζοντας παράλληλα τη μεταφορά 
μόνιμων κατοίκων και τον εφοδιασμό των λιμανιών. Η ANEK LINES συνιστά στους 
επιβάτες να εφαρμόσουν τα γενικά μέτρα που αποτρέπουν την εξάπλωση του 
COVID-19 και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών.
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ΕΚΠΑ: δωρεάν e-learning πρόγραμμα για 
ξενοδόχους και προσωπικό
Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει δωρεάν e-learning πρό-
γραμμα επιμόρφωσης για το προσωπικό και τη διοίκηση των ξενοδοχείων.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τίτλο "Υγιεινή & Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων 
στον Ξενοδοχειακό Κλάδο - Οδηγίες Προστασίας έναντι της Νόσου Covid-19" ο-
λοκληρώνεται σε μία εβδομάδα (διάρκεια 10 ώρες) και υλοποιείται σε συνεννόηση 
και με την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 
Η παρακολούθηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του 
Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του 
ΕΚΠΑ και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτό είναι ο αιτών να είναι 
τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μαθήματα του Προ-
γράμματος θα ξεκινήσουν στις 13 Ιουλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν εντός μίας 
εβδομάδας.

Ενισχύεται η αεροπορική 
σύνδεση Ελλάδας-
Πολωνίας

Ενισχύεται η αεροπορική σύνδεση μετα-
ξύ Πολωνίας και Ελλάδας, σύμφωνα με 
τα όσα ανακοίνωσε ο πολωνικός εθνικός 
αερομεταφορέας LOT στο νέο καλοκαι-
ρινό του πρόγραμμα στο πλαίσιο της 
καμπάνιας #LOTnaWakacje.
Πιο αναλυτικά, οι πτήσεις προς 36 δη-
μοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς 
θα πραγματοποιούνται από 10 πολωνικά 
αεροδρόμια στο χρονικό διάστημα από 
3 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2020. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμά της, η LOT 
θα πραγματοποιεί πτήσεις προς τους 
ελληνικούς προορισμούς από τα 9 τοπικά 
πολωνικά αεροδρόμια με τα οποία συνερ-
γάζεται. Οι Πολωνοί τουρίστες θα έχουν 
την δυνατότητα να ταξιδέψουν στην 
Ελλάδα όχι μόνο από το αεροδρόμιο της 
Βαρσοβίας αλλά και από τα μικρότερα, 
τοπικά αεροδρόμια των πόλεων:
- Μπίντγοστς προς Ζάκυνθο
- Γκντάνσκ προς Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κα-
βάλα, Ρόδο και Κέρκυρα
- Κατοβίτσε - Πιζοβίτσε προς Θεσσα-
λονίκη, Χανιά, Ηράκλειο, Κω, Ρόδο και 
Ζάκυνθο
- Κρακοβία προς Καλαμάτα, Χανιά, Θεσ-
σαλονίκη και τα νησιά Σαντορίνη, Κέρκυ-
ρα και Ζάκυνθο 
- Λούμπλιν προς Κέρκυρα
- Πόζναν προς Καβάλα, Ηράκλειο, Ζάκυν-
θο και Κέρκυρα
- Ζέσουφ προς Θεσσαλονίκη και 
- Βρότσλαβ προς Καβάλα, Θεσσαλονίκη, 
Χανιά, Ηράκλειο, Κω, Ρόδο, Κέρκυρα και 
Σαντορίνη

«Μεταμορφώνουν» οι millennials την τουριστική 
αγορά 
Μεγάλες αλλαγές και στην τουριστική βιομηχανία έχει προκαλέσει η γενιά των 
Millennials, καθώς πρόκειται για μια κατηγορία επισκεπτών με τελείως διαφορε-
τικές αντιλήψεις σε σχέση με τα ταξίδια από τους μεγαλύτερους σε ηλικία τουρί-
στες.
Πιο αναλυτικά, για να προσελκύσει ο ξενοδόχος στο κατάλυμά του τους γεννημέ-
νους μεταξύ 1981-1996 θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη γενιά προτιμά να 
ταξιδεύει πολλές φορές το χρόνο για λιγότερες ημέρες, παρά να επισκέπτεται ένα 
ξενοδοχείο μια φορά το χρόνο στη διάρκεια της καλοκαιρινής άδειας. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα οι millennials να απομακρύνονται σταδιακά από την πολυτέλεια 
και να αναζητούν κυρίως εμπειρίες που δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν 
την κουλτούρα του προορισμού και να αισθανθούν την ιδιαιτερότητα του τόπου. 
Παράλληλα, έχουν την τάση να επιλέγουν ξενοδοχείο με βάση την εικόνα του στα 
social media και θεωρούν σημαντικές τις online κριτικές που γράφουν οι πελάτες 
των ξενοδοχείων. Οι περισσότεροι millennials «κλείνουν» ξενοδοχεία που προσφέ-
ρουν πιο παραδοσιακές γαστρονομικές εμπειρίες και δίνουν την δυνατότητα να 
κανονίσουν εύκολα δραστηριότητες ή εκδρομές.
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Το Σεπτέμβριο το πρόγραμμα Idea Platform  
από το ΞΕΕ
Την έναρξη του διαγωνιστικού προγράμματος Idea Platform ανακοίνωσε ο «Επι-
ταχυντής» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Ο Capsule T Travel & 
Hospitality Accelerator, ο πρώτος επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο 
του τουρισμού προχωρά στη διεύρυνση των δράσεων του με τη δρομολόγηση 
του Idea Platform (Πλατφόρμας Ιδεών), όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του 
ΞΕΕ. To Idea Platform θα έχει συνολική διάρκεια 5 ημερών και θα λάβει χώρα στις 
εγκαταστάσεις του επιταχυντή στην Καλλιθέα ή διαδικτυακά (σε περίπτωση νέων 
μέτρων) στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020.

Ρινικό φίλτρο Sinuset 
από την Breath Purity
Το Sinuset είναι ένα πρακτικό, καθημε-
ρινής χρήσης ρινικό φίλτρο αέρα, που 
τοποθετείται με μία απλή κίνηση στα 
ρουθούνια και παρεμποδίζει ακάρεα, 
γύρη, σκόνη, ατμοσφαιρικούς ρύπους 
και άλλα αλλεργιογόνα και παθογόνα 
σωματίδια να εισέλθουν στον οργανι-
σμό από τη ρινική κοιλότητα. Το κύριο 
μέρος του αποτελείται από ένα τοξωτό 
σχηματισμό φτιαγμένο από πολυπρο-
πυλένιο (PP) στις άκρες του οποίου 
υπάρχουν δύο παντεταρισμένα φίλτρα 
αέρος ικανά να δεσμεύουν διάφορα 
μικροσωματίδια της ατμόσφαιρας και 
να τα συγκρατούν εντός της ινώδους 
δομής τους προστατεύοντας έτσι 
όσους τα φορούν. Ο χρήστης του ρινι-
κού φίλτρου Sinuset αναπνέει καθαρό, 
φιλταρισμένο αέρα και προφυλάσσεται 
από αλλεργίες και παθογόνους μικρο-
οργανισμούς. Το ρινικό φίλτρο Sinuset 
είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν class I 
και παρέχεται σε αποστειρωμένη συ-
σκευασία των 6 τεμαχίων μιας χρήσης 
και παρέχει προστασία μέχρι και 8 
ώρες. Είναι κατάλληλο για καθημερινή 
χρήση και διατίθεται σε 2 μεγέθη, ώστε 
ο χρήστης να βρει το μέγεθος που του 
εφαρμόζει.

«Αστραφτερά» ξενοδοχεία επιλέγει το 90% των 
ταξιδιωτών
Πάνω από 9 στους 10 ταξιδιώτες δήλωσαν σε πρόσφατη έρευνα της Tripadvisor 
ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιλογής ξενοδοχείου είναι η καθαριότητα, με τη 
σχετική πιστοποίηση να είναι σημαντική για την πραγματοποίηση κράτησης.
Μάλιστα, η Tripadvisor λάνσαρε και το εργαλείο «Travel Safe», ώστε οι ταξιδιώτες 
να είναι σε θέση να ενημερώνονται από τις επιχειρήσεις μεταξύ άλλων για:
- Τις λίστες ελέγχου υγείας και ασφάλειας: Αξιοποιώντας την εξειδίκευση από 
οργανισμούς δημόσιας υγείας και ενώσεις βιομηχανιών σε όλο τον κόσμο, οι ιδιο-
κτήτες ξενοδοχείων μπορούν να κοινοποιούν τα μέτρα ασφαλείας απευθείας στη 
σελίδα τους στην Tripadvisor. 
- Το φίλτρο Αναζητήσεων, που επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα τα 
ξενοδοχεία που εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα ασφάλειας.
- Τις κριτικές ταξιδιωτών: Μια νέα φόρμα κριτικής καλεί τους χρήστες να αξιολο-
γούν τα μέτρα ασφαλείας και να κοινοποιούν τις εμπειρίες τους σε άλλους ταξι-
διώτες.
- Ερωτήσεις και Απαντήσεις με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης: Οι χρήστες μπο-
ρούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σχετι-
κά με τα μέτρα ασφαλείας.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν, έχο-
ντας δωρεάν πρόσβαση στο checklist του κέντρου διαχείρισης της Tripadvisor.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΌΥΡΙΣΜΌ «ΨΗΦΙΖΌΥΝ» 
ΌΙ ΓΕΡΜΑΝΌΙ 

Λιγότερο θα ταξιδέψουν φέτος οι Γερ-
μανοί, μειώνοντας παράλληλα και τις η-
μέρες των διακοπών τους, σύμφωνα με 
ειδική μελέτη της Deutsche Bank (DB) 
για τον τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, 
«ψηλά» στις επιλογές των Γερμανών 
θα είναι οι κοντινοί προορισμοί κυρίως 
με αυτοκίνητο, ενώ μείωση αναμένεται 
να δουν οι προορισμοί που προσεγγί-
ζονται αεροπορικώς. Βασικός χαμένος 
υπολογίζεται ότι θα είναι η Ισπανία, ε-
νώ η Ελλάδα θα είναι η 5η σε αρνητική 
επίδραση, σύμφωνα με την Deutsche 
Bank, η οποία υπολογίζει ότι το συνολι-
κό ποσό που θα ξοδέψουν οι Γερμανοί 
στο εξωτερικό θα μειωθεί έως και 20%. 
Πρόκειται για μείωση της τάξεως των 
16,4 δισ. ευρώ, τα οποία θα λείψουν 
κυρίως από τις Ισπανία, Τουρκία, Ελλά-
δα, Αίγυπτο και Πορτογαλία.
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Στον Αστέρα Βουλιαγμένης το διάσημο εστιατόριο 
Beefbar

Το ξενοδοχείο Four Seasons Astir 
Palace φιλοξενεί από τα μέσα Ιουλίου, 
και σε all-year λειτουργία, το concept 
restaurant Beefbar, που συνέλαβε πριν 
από δεκαπέντε χρόνια ο Riccardo 
Giraudi, ενσαρκώνοντας το όραμά του 
για τη δημιουργία ενός χώρου όπου η 
φιλοσοφία του καλού κρέατος συναντά 
τη φαντασία των διαφορετικών κοπών 
και την ποικιλία μίας ευρείας γκάμας 
επιλογών από όλο τον κόσμο. Στο πρώ-
το επίπεδο του Beefbar, ο χώρος του 
lounge φιλοξενεί το bar με μία δυνατή 
λίστα από ιδιαίτερα ποτά, κοκτέιλ και 
μοναδικές ετικέτες κρασιών, το καταλ-

ληλότερο πρώτο κεφάλαιο στη γευστική εμπειρία του open kitchen εστιατορίου 
που περιμένει τους επισκέπτες του στο δεύτερο επίπεδο.

Μετατρέπεται σε 
μουσείο το σπίτι του 
Αλέξη Ζορμπά
Το σπίτι όπου έζησε ο ήρωας του Νί-
κου Καζαντζάκη, Αλέξης Ζορμπάς, στο 
Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, θα μετατραπεί 
σε ψηφιακό και φυσικό μουσείο, έπειτα 
από δωρεά στο δήμο Αριστοτέλη, των 
κληρονόμων του ακινήτου. Το σχέδιο 
ανάδειξης της οικίας Ζορμπά παρου-
σιάστηκε σε εκδήλωση παρουσία του 
υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου 
Καράογλου. Ο ίδιος δήλωσε ότι η συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία «αναβαθμίζει 
το τουριστικό προϊόν της περιοχής και 
το θέτει σε νέα βάση, καθώς ο Αλέξης 
Ζορμπάς είναι ένα παγκόσμιο brand 
που έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα».

Σημάνσεις για τον Covid-19 από την Printstores.gr
Η εταιρεία printstores.gr έχει δημιουργήσει και προσφέρει στα 
ξενοδοχεία όλες τις απαραίτητες σημάνσεις για την τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων. Σχε-
διάζει και εκτυπώνει έντυπα και εκτυπώσεις Σήμανσης για τον 
Covid-19, που περιλαμβάνουν το σχέδιο δράσης για την τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα τουριστικά καταλύματα, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Δ.Υ. (Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Η κάθε σήμανση ενσωματώνει την ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Μαζί με την εμπειρία, η printstores.gr συνδυάζει εξειδικευμένη 
τεχνολογική έρευνα και εφαρμογές καινοτομίας, για την διαρκή βελτίωση των τε-
χνικών προδιαγραφών και λειτουργικών στοιχείων, καθώς και του αισθητικού απο-
τελέσματος των προϊόντων της.

Νέα καμπάνια από τη Marketing Greece
Την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού συνεχίζει να υποστηρίζει η Marketing 
Greece με την καμπάνια Endless Greek Summer δημιουργώντας ωστόσο νέο 
περιεχόμενο το οποίο διατίθεται ελεύθερο προς χρήση σε όλες τις ελληνικές 
τουριστικές επιχειρήσεις. Το νέο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, το οποίο 
φέτος θα προσαρμόζεται διαρκώς, απευθύνεται τόσο στο διεθνές όσο και στο 
ελληνικό κοινό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα για την επικοινωνία 
με το ελληνικό κοινό το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί περιλαμβάνει 
Video που ενθαρρύνει τον εσωτερικό τουρισμό, φωτογραφικό gallery από 
συγκεκριμένους προορισμούς, αλλά και προτεινόμενα ελληνικά copies, προς 
χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Αναφορικά με το διεθνές κοινό, η καμπάνια περνά πλέον στη δεύτερη φάση και 
υπογράφει με τη φράση "Endless Greek Summer". Μία φράση που εμπεριέχει 
τη μοναδική εμπειρία που ονομάζεται Ελληνικό Καλοκαίρι. Το περιεχόμενο που 
έχει δημιουργηθεί για το διεθνές κοινό περιλαμβάνει Video της καμπάνιας αλλά 
και σειρά από Stories όπου καλούνται οι εταιρίες να δημιουργήσουν τη δική τους 
σύνθεση "EndlessGreekSummer", επιλέγοντας ανά θεματική ενότητα ("Greek 
Summer is a state of mind", "Being with the people you love", "Feeling free", 
"Connecting with nature") ένα story, και προσθέτοντας στο τέλος το λογότυπο 
Endless Greek Summer.

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΣΗΣ «COVID-SHIELD 
ΑΠΌ ΤΗΝ TUV AUSTRIA HELLAS

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης 
«CoVid-Shield» αναπτύχθηκε από την 
TÜV AUSTRIA Hellas, με στόχο την αύ-
ξηση της εμπιστοσύνης των πελατών 
στις επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε όλες 
τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστη-
ριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστρο-
φή και φιλοξενία επιβεβαιώνοντας ότι:
Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή μετάδοσης του ιού, διαθέτουν 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
και ενημερώνουν κατάλληλα τους πελά-
τες.Το Σχήμα Πιστοποίησης προβλέπει 
τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποί-
ησης "CoVid Shield" (Basic, Higher ή 
Excellent) βάσει του συνδυασμού του 
επιλεγμένου αριθμού των ενδιάμεσων 
ελέγχων επιτήρησης και του χρονικού 
διαστήματος πρότερης της υλοποίησής 
τους ειδοποίησης. Για την πιστοποίηση 
κάθε Οργανισμού με το Σχήμα Πιστο-
ποίησης «CoVid-Shield» πρέπει αρχικά 
να υποβληθεί αίτηση Πιστοποίησης 
«CoVid-Shield» στην TÜV AUSTRIA.
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Επέστρεψαν στο Αιγαίο τα ταχύπλοα της SEAJETS

Ξεκίνησε τα δρομολόγια των ταχύπλοων πλοίων της η SEAJETS πριν από λίγες μέ-
ρες, συνδέοντας το λιμάνι του Πειραιά, του Λαυρίου και του Ηράκλειου Κρήτης με 
30 νησιά-προορισμούς του Αιγαίου και πάνω 300 διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών 
του Αιγαίου.
Πιο αναλυτικά, από τον Πειραιά θα εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια προς 
Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη «σε χρόνους ρεκόρ που ανταγωνί-
ζονται αυτούς των αεροπλάνων», σύμφωνα με την εταιρεία. Από το ίδιο λιμάνι, τον 
Πειραιά, τo ταχύπλοo Champion Jet 2 θα εκτελεί καθημερινό δρομολόγιο προς 
Σέριφο, Σίφνο και Μήλο ενώ τα Sifnos Jet και Super Jet, καθημερινά από Πειραιά 
προς Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Φολέγανδρο, Αμοργό και Κουφονήσια. Το Naxos Jet με 
αφετηρία το λιμάνι του Ηρακλείου θα συνδέει την Κρήτη με τις Κυκλάδες.
Η SEAJETS έχει υιοθετήσει νέα ευέλικτη πολιτική ακυρώσεων και εφαρμόζει αυ-
στηρά υγειονομικά πρωτόκολλα στο σύνολο του στόλου της, σε συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ και όλες τις αρμόδιες Αρχές.

«Τέλος εποχής» για το μαζικό τουρισμό
Τις βασικές αρχές μιας ολοκληρωμένης νομοθετικής παρέμβασης που στοχεύει 
στην πολυκεντρική τουριστική ανάπτυξη παρουσίασε ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. 
Μάνος Κόνσολας, στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάτρα.
Όπως ανέφερε, η μονοκαλλιέργεια, ο μαζικός τουρισμός και η υπερσυγκέντρωση 
τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίγες μόνο περιφέρειες αποτελούν αδυναμίες, 
ενώ παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, πέντε μόνο περιφέρειες στη χώρα 
μας συγκεντρώνουν το 87% της κίνησης και της δραστηριότητας στον Τουρισμό.
«Η υπερσυγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίγες μόνο περιφέρειες 
υπονομεύει την αειφορία του τουρισμού, την έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης. 
Η απάντηση σε αυτή την παθογένεια, πρέπει να είναι η δημιουργία των 
προϋποθέσεων για μια Πολυκεντρική Τουριστική Ανάπτυξη που καλύπτει την 
ανάγκη προσαρμογής του τουρισμού στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που 
είναι η κυριαρχία της ψηφιακής οικονομίας, αλλά, ταυτόχρονα, αποτελεί και την 
κεντρομόλο δύναμη ενός νέου παραγωγικού προτύπου.
Θέλουμε να βάλουμε όλες τις Περιφέρειες της χώρας στο χάρτη της τουριστικής 
ανάπτυξης. Θέλουμε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε 
περιφέρειας, να αποκτήσει κάθε Περιφέρεια τη δική της αυτόνομη τουριστική 
ταυτότητα, το δικό της brand», τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού.

Room Fogger: 
απολύμανση για 
Covid-19 από την 
AgroSpeCom

H AgroSpeCom δραστηριοποιείται 
από το 1980 σε όλη την Ελλάδα στις 
απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυ-
οκτονίες. Η εταιρεία διαθέτει για τα 
ξενοδοχεία το Room Fogger, που προ-
σφέρει αυτονομία στην απολύμανση, 
χωρίς να αναμένει ο ξενοδόχος κάποιο 
συνεργείο. 
Ένα kit του Room Fogger περιλαμβά-
νει:
-  Συσκευή νεφελοψεκαστήρα (fogger)
-  Μάσκα 3Μ με φίλτρο και γυαλιά κλει-
στού τύπου

-  Κάψουλες με απολυμαντικό
-  Δωρεάν online εκπαίδευση των χρη-
στών

-  Δωρεάν πρόσβαση στην εφαρμογή 
της AgroSpeCom για δωρεάν έκδοση 
πιστοποιητικού

Διατίθενται διαφορετικά kit που περιέ-
χουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό για τις 
ανάγκες και τη συχνότητα των κρα-
τήσεων. Το απολυμαντικό σκεύασμα 
έχει έγκριση ΕΟΦ, δήλωση αποτελε-
σματικότητας κατά του Κορωνοϊού 
(Covid-19), καθώς και μια σειρά από πι-
στοποιήσεις ΕΝ για ασφαλή επαφή με 
όλα τα υλικά και επιφάνειες. Επίσης, 
διαχέεται χωρίς να αφήνει στίγματα.
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