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Συνέντευξη του Προέδρου της ΠΟΞ στο ΣΚΑΙ 
(13.07.2020)

Γρ. Τάσιος: "Υποχρεωτικά τεστ παντού, για όλους όσοι 
προέρχονται από χώρες με επιβαρυμένα επιδημιολογικά 
δεδομένα - Δεν αντέχουμε άλλα πισωγυρίσματα, έχουν "κα-
ταρρακωθεί" τα έσοδα στη διαμονή" 
"Δύσβατο μονοπάτι" που χρειάζεται γρήγορες και τεκμηρι-
ωμένες αποφάσεις για να μη βρίσκονται οι επαγγελματικές 
ομάδες αντιμέτωπες με επιπρόσθετα προβλήματα, χαρα-
κτήρισε τη φετινή "σεζόν Covid-19" o Πρόεδρος της Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος. Μιλώντας στην εκπομπή 
του ΣΚΑΙ "OnLine", τόνισε ότι η ΠΟΞ είχε από τις 7 Μαΐου επισημάνει ότι θα πρέπει 
να ληφθούν αυξημένα μέτρα στα σύνορα, διότι ο κύριος όγκος των αφίξεων είναι 
οδικός και κατευθύνεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. "Ο κόσμος της διαμονής είναι 
στα κάγκελα σε όλη τη χώρα. Με πισωγυρίσματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
οι επιχειρήσεις. Η μέση πληρότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα πήγαινε να αγγίξει το 
40% και τώρα έχει κατρακυλήσει στο 25%. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα πρέπει 
να είναι οριζόντια και να εφαρμόζονται από όλους και όχι μόνο από τα ξενοδοχεία 
που τα τηρούν και επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος." Πρόσθεσε ότι τα πανηγύρια 
είναι εστίες μετάδοσης του κορωνοϊού στους προορισμούς και "πρέπει να σταμα-
τήσουν". Ζήτησε μάλιστα να γίνονται οι έλεγχοι των 72 ωρών σε όλους τους ξένους 
τουρίστες που εισέρχονται με κάθε μέσο από χώρες με επιβαρυμένα επιδημιολογικά 
δεδομένα, ενώ παράλληλα εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανίχνευση του ιού στα 
γειτονικά Βαλκάνια όπου οι υγειονομικές δομές δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα 
και τα τεστ κοστίζουν ακριβά για μια μέση οικογένεια. Στη νησιωτική Ελλάδα όπως 
είπε, αυτή τη στιγμή η πληρότητα είναι μόλις 10 - 15% και έκανε λόγο για "καταρρά-
κωση" εσόδων στη διαμονή, απευθύνοντας έκκληση για εμπροσθοβαρή μέτρα στή-
ριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων από τώρα, "ώστε να είναι ρεαλιστικό ένα plan 
B ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού το 2020 - 2021".

Προμαχώνας: με αρνητικό τεστ κορονοϊού η 
είσοδος στη χώρα
Με περιορισμούς θα πραγματοποιείται από σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, η είσοδος 
των επισκεπτών στη χώρα από τον Προμαχώνα, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που 
δημοσιεύτηκε προ λίγων ημερών. 
Αναλυτικά, οι περιορισμοί δεν αφορούν τους Έλληνες πολίτες και η είσοδος στην 
ελληνική Επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται 
υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα:
α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με 
τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγ-
γικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την 
άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς 
της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας 
αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια 
εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας. β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγ-
γλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου 
ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

«Φρένο» στις διακοπές 
λόγω πανδημίας

Πάνω από το 60% του πληθυσμού ανα-
μένεται να επηρεάσει η οικονομική κρίση 
που προκάλεσε η πανδημία, σύμφωνα 
με έρευνα της GWI σε 14 χώρες που πα-
ρουσίασε το ΙΝΣΕΤΕ. 
Αναλυτικά, στις εξεταζόμενες χώρες οι 
καταναλωτές ανέβαλαν, λόγω της παν-
δημίας, τη δαπάνη για διακοπές με με-
γαλύτερη ένταση σε σύγκριση με άλλα 
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. 
Για το top-5 των τουριστικών αγορών 
της Ελλάδας, τα ποσοστά ανέρχονται σε 
40% των Γερμανών, 44% των Άγγλων, 
47% των Αμερικανών, 41% των Γάλλων 
και 50% των Ιταλών.
Ένα σημαντικό τμήμα εκτιμά πως τους 
επόμενους 12 μήνες θα πραγματοποι-
ήσει διακοπές στη χώρα του (27% έως 
55%) είτε στην περιοχή του (11% έως 
40%), ενώ εξίσου μεγάλο είναι το μερί-
διο αυτών που δεν σκοπεύουν να κάνουν 
διακοπές (από 23% έως 41%). 
Στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές μας, δι-
ακοπές σε άλλους ευρωπαϊκούς προορι-
σμούς επιλέγει ένα ποσοστό που δεν ξε-
περνά το 25% στην Γερμανία και το Ην. 
Βασίλειο, το 17% στη Γαλλία και το 13% 
στην Ιταλία. Στις χώρες αυτές, το 57% 
ως 68% δηλώνουν ότι θα κάνουν διακο-
πές στη χώρα τους, ενώ το 26% ως 32% 
δεν προτίθενται να κάνουν διακοπές. 
Τέλος, κυριότερο παράγοντα επιλογής 
διακοπών αποτελεί η «αίσθηση ασφά-
λειας», ακολουθούμενη από την «χαλά-
ρωση» για όλες τις υπό ανάλυση χώρες, 
με εξαίρεση την Γερμανία όπου η «χα-
λάρωση» φαίνεται να υπερτερεί ελαφρά 
της ασφάλειας, ενώ και το επίπεδο τιμών 
φαίνεται ότι διαδραματίζει ένα σημαντι-
κό ρόλο για όλες τις αγορές.
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Στο Aliathon Resort οι 
Smart ξενοδοχειακές 
τηλεοράσεις της LG
Το τμήμα Business Solutions της LG 
Electronics (LG), που προσφέρει επαγ-
γελματικές λύσεις information display, 
συστημάτων κλιματισμού, φωτισμού 
και ενέργειας, συνεργάστηκε με το 
πολυτελές Aliathon Resort στην Κύπρο 
για την προμήθεια των ξενοδοχειακών 
τηλεοράσεων Smart Pro:Centric, που 
ξεχωρίζουν για τα προηγμένα χαρα-
κτηριστικά τους και αναβαθμίζουν την 
εμπειρία διαμονής.
Πιο αναλυτικά, η LG με τον επίσημο 
συνεργάτη της Profelco, ανέλαβαν να 
εξοπλίσουν τα δωμάτια φιλοξενίας με 
280 Pro:Centric Smart LED τηλεοράσεις 
των σειρών LX761H 49 και 43 ιντσών και 
LV662H 43 ιντσών, οι οποίες χάρη στον 
εντυπωσιακό σχεδιασμό τους και την 
εξαιρετική απόδοση της εικόνας, προ-
σελκύουν τα βλέμματα των επισκεπτών. 
Με την ενσωματωμένη Pro:Centric 
Direct Infotainment πλατφόρμα, οι επαγ-
γελματίες του κλάδου του Τουρισμού 
μπορούν εύκολα να βελτιστοποιήσουν 
το περιεχόμενο των τηλεοράσεων, ώστε 
να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους και 
να επικοινωνήσουν τα μηνύματα που 
επιθυμούν στους πελάτες. Επιπλέον, 
χάρη στο Pro:Centric Server μπορούν 
να διαφοροποιήσουν την εικόνα του ξε-
νοδοχείου τους με εύρος επιλογών από 
templates και σελίδες που διαμορφώνο-
νται ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πα-
ράλληλα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα 
προσφέρει ποικίλα οφέλη και στους ε-
πισκέπτες, καθώς μπορούν να ελέγχουν 
επιπρόσθετα όλες τις συνδεδεμένες με 
την τηλεόραση συσκευές IoT του δωμα-
τίου τους μέσω των φωνητικών εντολών 
από το χειριστήριο (Magic Remote 
Control) ή ενός ασύρματου διακόπτη, 
βιώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ανα-
βαθμισμένη εμπειρία διαμονής. Με την 
προσθήκη του IoT, οι φιλοξενούμενοι 
μπορούν πλέον να νιώθουν σαν το σπίτι 
τους έχοντας όλες τις ανέσεις του σπι-
τιού στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ακό-
μη, η διαδραστική πλατφόρμα επιτρέπει 
στους χρήστες να έχουν άμεση πρό-
σβαση σε μια ποικιλία υπηρεσιών και 
ψυχαγωγίας, όπως τον καθαρισμό των 
ρούχων και του δωματίου, κρατήσεις 
στο spa, αλλά και να πραγματοποιούν 
μόνοι τους check out, ώστε η διαμονή 
τους να τους μείνει αξέχαστη.

Γρ. Τάσιος: «υπέρ των μαζικών τεστ στα χερσαία 
σύνορα οι ξενοδόχοι»

Για τα εισαγόμενα κρούσματα Covid-19 έκανε 
λόγω σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης 
Τάσιος. Όπως ανέφερε, “αυτή τη στιγμή βρισκό-
μαστε απέναντι στον ιό, ανοίξαμε τις επιχειρή-
σεις μας και προχωράμε μπροστά με τις όποιες 
δυσκολίες. Προέχει η υγεία και στρέφουμε το 
βλέμμα στο πώς κάποιες αστοχίες θα μπορέσουν 
να διορθωθούν”, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ξενοδό-
χοι είναι υπέρ της διενέργειας τεστ κορωνοϊού 
στο σύνολο των τουριστών που εισέρχονται 
στη χώρα μας από τα χερσαία σύνορα (Προμα-

χώνας). Πρόσθεσε ότι η απόφαση για το κλείσιμο των συνόρων με τη Σερβία, θα 
στερήσει από τον τουρισμό της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας μια σημαντική 
εθνικότητα επισκεπτών που θα έδιναν “οικονομική ανάσα” για το επόμενο 15νθήμε-
ρο, αλλά “δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά”, εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας 
στη χώρα αυτή. Ο επικεφαλής της ΠΟΞ τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να είμαστε 
όλοι ασφαλείς και υγιείς και ανακοίνωσε εκπτώσεις 20% σε πενθήμερα πακέτα δι-
ανυκτερεύσεων.

Άδεια τα ελληνικά αεροδρόμια τον Ιούνιο

Συνεχίζεται η πτώση στην επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας 
τον Ιούνιο λόγω των περιορισμών στις πτήσεις που έχει επιφέρει η πανδημία 
Covid-19, όπως γίνεται φανερό από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το α΄ εξάμηνο του 
2020 προκύπτουν τα ακόλουθα:
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 6.2 εκατομμύρια 
παρουσιάζοντας πτώση 75% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου 
είχαν διακινηθεί 24.7 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αερο-
δρόμια της χώρας ανήλθαν στις 86.888, από τις οποίες 53.554 ήταν εσωτερικού 
και 33.334 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 59,5 %, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 214.489 πτήσεις.
Αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Ιούνιο του 2020 προκύπτει ότι διακι-
νήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας μόλις 588.186 επιβάτες, μείωση 93% σε σχέ-
ση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 8.427.908 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των 
πτήσεων ανήλθε στις 17.049 με πτώση 74% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 66.827 πτήσεις.
Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 87.297 καταγράφοντας μείωση 97,5% σε 
σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 3.477.906 επιβάτες.
Όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία όλα τα αεροδρόμια συνεχίζουν να 
καταγράφουν μεγάλη πτώση επιβατικής κίνησης λόγω των περιορισμών μετακινή-
σεων που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο για 
την προστασία πολιτών και επιβατών από την εξάπλωση του Covid-19.
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Κατραντζής: κατασκευή πισίνας και βιολογικοί 
καθαρισμοί για ξενοδοχεία

Η εταιρεία Νίκος Κατραντζής Ο.Ε ξεκίνησε στο χώρο προστασίας περιβάλλοντος 
το 1969, σε συνεργασία με τον οίκο Η. KOPPERS της Δ. Γερμανίας. Τα πρώτα της 
έργα έγιναν σε βιομηχανίες και ξενοδοχεία, ενώ σήμερα, μετά από πολλές μελέτες 
και κατασκευές σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και αποβλήτων που 
υπερφορτίζονται έχει μεγάλη εμπειρία στην ανακατασκευή τους και οδηγίες λει-
τουργίας τους.
Παράλληλα, αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για 
πισίνες, υδρομασάζ και θαλασσοθεραπεία. Με το εξειδικευμένο προσωπικό της, 
αναλαμβάνει εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, βελτιώσεις και επεκτάσεις.

Διακοπές εντός συνόρων επιλέγουν οι Ιταλοί
Ολιγοήμερες διακοπές εντός συνόρων θα πραγματοποιήσουν το φετινό καλοκαίρι 
και οι Ιταλοί, όπως δείχνουν τα στοιχεία των εμπορικών και τουριστικών ενώσεων 
της χώρας, που επεξεργάσθηκε το δημοσκοπικό ινστιτούτο Swg.
Πιο αναλυτικά, το 50% των Ιταλών που θα πάνε διακοπές δεν σκοπεύει να απομα-
κρυνθεί από τον τόπο διαμονής του για περισσότερο από μία εβδομάδα. Σχεδόν το 
40%, δε, θα «αποδράσει» από τις πόλεις για μόλις τέσσερις ημέρες. Επιβεβαιώνε-
ται, επίσης, η τάση που είχε εκδηλωθεί στις αρχές Ιουνίου, με το 93% των Ιταλών 
να δηλώνει ότι πήγε ή θα πάει διακοπές εντός εθνικών συνόρων.
Οι περισσότεροι που θα μπορέσουν, έστω και για λίγες ημέρες, να ξεκουραστούν 
εκτός σπιτιού προτιμούν τη θάλασσα της Σικελίας, της Απουλίας και τα θέρετρα 
της Τοσκάνης. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, πόλεις όπως η Ρώμη, η 
Φλωρεντία, η Βενετία και η Νάπολη -με τα αμέτρητα αριστουργήματα της τέχνης 
και της αρχιτεκτονικής- φέτος επιλέγονται μόνο από το 15% των Ιταλών.
Για το 7% του συνόλου, το οποίο αποφάσισε να κάνει διακοπές στο εξωτερικό, η 
Ελλάδα παραμένει κύρια επιλογή. Οι πιο «δυνατοί» προορισμοί, σύμφωνα με τα 
στοιχεία των ενώσεων καταναλωτών και τουρισμού, είναι η Ελλάδα, η Γαλλία και η 
Ισπανία.
Τέλος, φέτος χάνει πολύ έδαφος η Μεγάλη Βρετανία, ενώ στις προτιμήσεις των 
Ιταλών ανεβαίνει σημαντικά η Αυστρία, η οποία θεωρείται και ασφαλέστερος προ-
ορισμός.

Σε 12 χώρες  
η νέα καμπάνια της 
Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου
Η νέα διαφημιστική καμπάνια για τους 
προορισμούς του Νότιου Αιγαίου, που 
ήδη έχει ξεκινήσει σε δώδεκα χώρες του 
εξωτερικού στο διαδίκτυο, προστίθεται 
στη μεγάλη μάχη που δίνουν φέτος όλοι 
οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι απα-
σχολούμενοι στον τουρισμό αλλά και οι 
κάτοικοι των νησιών του Νότιου Αιγαίου. 
Οι σκοποί, οι στόχοι, η στρατηγική, το 
concept και τα μέσα υλοποίησής της 
είχαν παρουσιαστεί από τη Novus Mind 
στις 25 Ιουνίου στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, και είχαν τύχει ομόφωνης απο-
δοχής από όλους τους συμμετέχοντες 
φορείς.
Αποτελεί την πρώτη φάση ενός συνο-
λικότερου προγράμματος τουριστικής 
προβολής της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, που καλύπτει χρονικά έως και 
τον Ιούνιο του 2022. Ο προϋπολογισμός 
των ήδη σχεδιασμένων δράσεων του 
συνολικού προγράμματος ανέρχεται σε 
1.385.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη πρώτη 
φάση της καμπάνιας, που ήδη βρίσκεται 
σε εξέλιξη, διαρκεί έως και τις αρχές Ο-
κτωβρίου 2020. Η δεύτερη φάση ξεκινά 
την 1η Αυγούστου, τρέχει παράλληλα με 
την πρώτη και εκτείνεται μέχρι και τον 
Δεκέμβριο του 2020, ενώ η τρίτη φάση 
ξεκινά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
του διαγωνισμού, τον Ιανουάριο του 
2021 και καλύπτει με δράσεις προβολής 
έως και τον Ιούνιο του 2022. Ο διεθνής 
διαγωνισμός για την επιλογή του αναδό-
χου υλοποίησης της τρίτης φάσης είναι 
ήδη σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών την 24η 
Ιουλίου 2020.

Τετάρτη 15 /07 /2020



5 

Τετάρτη 15 /07 /2020



6 

Στην Ελλάδα το Travel Channel για τη νέα 
καμπάνια του ΕΟΤ

Το δημοφιλές τουρι-
στικό τηλεοπτικό κα-
νάλι, Travel Channel 
International, βρέ-
θηκε στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο της 
νέας διαφημιστικής 
καμπάνιας που ετοι-
μάζει ο Ελληνικός 
Οργανισμός Τουρι-
σμού (ΕΟΤ) για το 
καλοκαίρι 2020. Τα 
γυρίσματα ξεκίνησαν 
από την Αθήνα και 
το επιβλητικό αρχαίο 
θέατρο Ηρώδου 

Αττικού, ενώ η δημιουργική ομάδα του καναλιού θα ταξιδέψει σε σειρά ελληνικών 
προορισμών για να αποτυπώσει με ήχους και εικόνες την αυθεντική εμπειρία του 
ελληνικού τουρισμού. Στόχος, η δημιουργία μιας σειράς τηλεοπτικών σποτ αφιε-
ρωμένα στις θεματικές εμπειρίες, που μπορούν ζήσουν οι επισκέπτες στη χώρα 
μας, προωθώντας την Ελλάδα σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό τουριστών.
Το Travel Channel International, με εκατομμύρια τηλεθεατές σε Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή και Αφρική, έχει αναλάβει για τον ΕΟΤ τη δημιουργία τουριστικών θεματι-
κών σποτ και την προώθηση της καλοκαιρινής καμπάνιας 2020 σε όλο τον κόσμο. 
Το σύνολο της παραγωγής, θα παραχωρηθεί ελεύθερο δικαιωμάτων στον ΕΟΤ, ως 
αντισταθμιστικό όφελος για την μακρόχρονη συνεργασία με τον Οργανισμό και θα 
ανήκει αποκλειστικά στον ΕΟΤ.

Συμφωνία Ελλάδας και 
Αιγύπτου για άρση της 
καραντίνας
Την άρση της καραντίνας για τους του-
ρίστες μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου 
αποφάσισαν οι δύο χώρες, σύμφωνα 
με την κοινή δήλωση στην οποία κατέ-
ληξαν ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης 
Θεοχάρης και ο υπουργός Τουρισμού 
και Αρχαιοτήτων, Χάλιντ Ελ Ανάνι, σύμ-
φωνα με επίσημη ανακοίνωση. Πρόκει-
ται για την πρώτη αντίστοιχη τουριστική 
συμφωνία της Αιγύπτου με χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο χώρες 
αποσκοπούν πλέον στην ενίσχυση της 
συνεργασίας στον τουριστικό τομέα για 
την επανεκκίνηση του τουριστικού κύ-
ματος μεταξύ τους. 
Η άρση της καραντίνας συνοδεύεται 
από την απόφαση ότι αν κάποιος τουρί-
στας νοσήσει σε μία από τις δύο χώρες 
θα μπορεί, εάν εκείνος το επιθυμεί, να 
μπορεί να επιστρέψει για νοσηλεία στην 
πατρίδα του, φτάνει να τηρηθούν τα ια-
τρικά πρωτόκολλα, που έχουν τεθεί από 
τους αρμόδιους φορείς.

Σειρά προϊόντων Sanitas Professional για 
επαγγελματίες
Η σειρά προϊόντων Sanitas Professional, που διατίθεται από τον όμιλο Σαράντη, 
απευθύνεται στο σύγχρονο επαγγελματία της αγοράς HORECA, μαζικής εστίασης 
και υπηρεσιών καθαρισμού. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων περιλαμβάνει μια 
πλήρη γκάμα σε είδη συσκευασίας-περιτύλιξης, σε είδη καθαρισμού και απορρυ-
παντικά. Τα προϊόντα Sanitas Professional, σύμφωνα με την εταιρεία, χαρακτη-
ρίζονται από καινοτομία, υψηλή ποιότητα, ποικιλία, αξιοπιστία και, παράλληλα, 
από σωστή σχέση ποιότητας-τιμής (value for money). Στους πελάτες παρέχεται 
προσωπική εξυπηρέτηση, service με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, καθώς και 
συμβουλευτική υποστήριξη για τη χρήση και προώθηση των προϊόντων.

TΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ VOUCHER 300 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μια νέα παροχή κρίθηκε αναγκαία από 
τις αρμόδιες αρχές για τη στήριξη του 
εσωτερικού τουρισμού, με οφέλη για το 
σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, 
προκειμένου να περιοριστούν οι μεγά-
λες απώλειες από τον Covid-19.
Αναλυτικά, μετά από εισήγηση του Υ-
πουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, 
θεσμοθετούνται ταξιδιωτικά voucher 
έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο στον 
ιδιωτικό τομέα, καθώς οι επιχειρηματίες 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρέ-
χουν στους υπαλλήλους τους bonus 
κουπόνια για τον εσωτερικό τουρισμό. 
Επιπλέον κίνητρο αποτελεί και η ταυ-
τόχρονη απαλλαγή από τη φορολογία 
εισοδήματος για το έτος 2020 του εκά-
στοτε ποσού που διατίθεται υπό μορφή 
voucher. Η θέσπιση της συγκεκριμέ-
νης παροχής κρίθηκε αναγκαία για τη 
στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, με 
τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να 
πραγματοποιούν απευθείας επένδυση 
στον εσωτερικό τουρισμό.
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Ξενοδοχειακός 
εξοπλισμός ασφαλείας 
Spyratos
Αρκετές προτάσεις για τον εξοπλισμό του 
ξενοδοχειακού δωματίου με ηλεκτρονικές 
κλειδαριές, χρηματοκιβώτια, mini-bar, 
διακόπτες φωτισμού, ψηφιακούς θερμο-
στάτες και γενικούς καρτοδιακόπτες εξοι-
κονόμησης ενέργειας, προσφέρει στους 
ξενοδόχους η εταιρεία Spyratos.eu, που 
από το 2012 διαθέτει και υποστηρίζει τα 
προϊόντα Onity στην ελληνική αγορά σε 
αποκλειστική συνεργασία με τον αντι-
πρόσωπο της Onity στην Ελλάδα, Loft 
Ltd. Η εταιρεία με μακρόχρονη εμπειρία 
στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό ασφαλείας 

καθώς και αποκλειστική συνεργασία με κατασκευαστές όπως η TESA/ONITY επί 
20 χρόνια, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις τάσεις και τις τεχνολογικές ε-
ξελίξεις στην παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία και να εξασφαλίζει συνεργασίες 
με προμηθευτές που προσφέρουν τεχνολογία αιχμής και διασφαλίζουν ποιοτικό 
έλεγχο παραγωγής και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων τους. Όλα τα προσφε-
ρόμενα προϊόντα διασφαλίζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO, κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CE, FC και καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύη-
ση -δοκιμασμένη σε 300 εγκαταστάσεις- και τεχνική υποστήριξη.

Βρέθηκε 
ξενοδοχείο 
καραντίνας στη 
Χαλκιδική 
Ένα ξενοδοχείο δυναμικό-
τητας 100 κλινών με πισίνα, 
περίπου τρία χιλιόμετρα έξω 
από τη Νέα Σκιώνη, στη νοτι-
οδυτική πλευρά της Κασσάν-

δρας, θα φιλοξενεί τους ασθενείς με Covid-19 στη Χαλκιδική, μετά την αναστάτω-
ση που προέκυψε. Ένας από τους πιο τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας δε 
διέθετε ξενοδοχείο καραντίνας σχεδόν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, το πρόβλημα όμως 
αντιμετωπίστηκε μετά την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων του νομού.

Περισσότερα δρομολόγια από την Austrian Airlines
Η Austrian Airlines ανακοίνωσε το πρόγραμμα δρομολογίων της για το καλοκαίρι 
του 2020, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ έως και το τέλος Οκτωβρίου. Η Austrian 
Airlines θα αυξήσει τη χωρητικότητα σε όλα σχεδόν τα δρομολόγιά της από τον 
Σεπτέμβριο. Το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Βουκουρέστι, η Κοπεγχάγη, το Ντί-
σελντορφ, η Φρανκφούρτη και το Παρίσι θα εξυπηρετούνται, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο, με έως και τρεις καθημερινές 
πτήσεις. Δρομολόγια από και προς την Αθήνα θα εκτελούνται έως και δύο φορές 
την ημέρα, αντί για μία. Λόγω της συνεχούς αύξησης των δρομολογίων, οι προ-
σφερόμενες πτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 30% τον Σεπτέμβριο. Μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου, σχεδόν το 40% των δρομολογίων του προηγούμενου έτους και 
περισσότεροι από 60 προορισμοί θα συμπεριλαμβάνονται και πάλι στο πρόγραμμα 
πτήσεων της εταιρείας. 

«ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ» Η ΙΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ 
ΜΕΣΑ

Στη λίστα με τα 100 πιο εντυπωσιακά 
νησιά του κόσμου συμπεριλήφθηκε η 
Ίος από τον διεθνή ειδησεογραφικό 
ιστότοπο Insider.com.
Αναλυτικότερα, ο ταξιδιωτικός συ-
ντάκτης προτείνει ανεπιφύλακτα το 
μαγευτικό νησί των Κυκλάδων για τη 
μοναδική αύρα που εκπέμπει αλλά 
και την ιδιαίτερη νυχτερινή ζωή του. 
Σημειώνεται πως ο ενημερωτικός ό-
μιλος του Insider είναι δημοφιλής σε 
πάνω από 350 εκατομμύρια διαδικτυ-
ακούς φίλους λόγω της αντικειμενι-
κής ενημέρωσης που προσφέρει. Την 
ίδια στιγμή, η Ίος πρωταγωνιστεί και 
σε πολυσέλιδο αφιέρωμα του ιταλι-
κού περιοδικού Dove με τίτλο «Ελλά-
δα θα επιστρέψουμε σύντομα!». 
Στο πλαίσιο της αναθέρμανσης των 
επαφών με Διεθνή ΜΜΕ, το Nautical 
Channel αποδέχτηκε την πρόταση 
της Δημοτικής Αρχής να μεταδώσει 
ξανά το ημίωρο επεισόδιο για την Ίo 
που είχε γυριστεί προ διετίας.
Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη του 
κόσμου αλλά και των διεθνών ΜΜΕ, ο 
Δήμος Ιητών προχώρησε σε μία σει-
ρά από ειδικές δράσεις. 
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Παλιές δεξαμενές «μεταμορφώνει» η COCO-MAT
Σε ένα ιδιαίτερο κατάλυμα 
μετατράπηκαν οι εγκατα-
λελειμμένες δεξαμενές 
κρασιού του μεσοπολέμου 
πάνω στην αμμουδιά της 
Κουρούτας με την υπο-
γραφή της COCO-MAT.
Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, «το Dexamenes 
Seaside Hotel αποτελεί 
έναν εναλλακτικό χώρο, 
μια ιδιαίτερη πρόταση που 
δίνει νέα ζωή σε εγκατα-

λελειμμένες δεξαμενές κρασιού του μεσοπολέμου πάνω στην αμμουδιά της Κου-
ρούτας. Τα επόμενα χρόνια οι Dexamenes θα επεκταθούν με την προσθήκη περισ-
σότερων ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του ιστορικού οινοποιείου αξιοποιώντας 
με ιδιαίτερη προσοχή την αισθητική των παλιών στοιχείων που προϋπάρχουν. Οι 
δεξαμενές του ιστορικού οινοποιείου είναι εκείνες που μετατράπηκαν σε σουίτες 
και όλο το εγχείρημα απέσπασε δικαίως το βραβείο της κατηγορίας, "Καλύτερο 
πραγματοποιημένο έργο νέας αρχιτεκτονικής σε υφιστάμενο κτήριο", ανάμεσα σε 
πολλά άλλα κορυφαία αρχιτεκτονικά πρότζεκτ.
Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει μια εμπειρία ζωής: να κοιμηθεί σε μία δεξαμε-
νή κρασιού ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, το οποίο απλώνεται 
μπροστά του».

«Στοίχημα» για τον τουρισμό η τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων 
Το μεγάλο στοίχημα της τουριστικής περιόδου αποτελεί η τήρηση των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων στα ξενοδοχεία αλλά και στο σύνολο της τουριστικής δράσης 
και επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα 
«Υγεία & Ασφάλεια, Τουρισμός & Οικονομία, Covid-19: Επιπτώσεις και Επόμενη 
Μέρα» που διοργάνωσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.
Περιγράφοντας το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε 
ότι η επιτυχία εφέτος θα έχει να κάνει με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων, εξισορροπώντας στην δύσκολη εξίσωση της "ασφάλειας" σε συνδυασμό με 
την τουριστική εμπειρία, που δεν πρέπει να χαθεί όπως εξήγησε. Το αρμόδιο υ-
πουργείο παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, με τον υπουργό να εκφράζει 
την ικανοποίηση του για την μέχρι τώρα εκπλήρωση της δύσκολης αποστολής του 
ανοίγματος των συνόρων. Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο υπουργείο έχει στρέψει 
και το βλέμμα του στον επόμενο στόχο, που είναι τόσο η επιμήκυνση της εφετινής 
χρονιάς, αλλά και το γρήγορο άνοιγμα της επόμενης.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος 
Σκυλακάκης στάθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, αναφέρο-
ντας ότι η πληγή που θα αφήσει ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία, είναι σημα-
ντική, τονίζοντας ότι οι απώλειες από τον τουρισμό το τρέχον τρίμηνο υπολογίζο-
νται σε 7 δισ. ευρώ.
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Με δωρεάν ξεναγήσεις 
προσελκύουν τουρίστες 
στη Θεσσαλονίκη
Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην 
ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της 
πόλης, μετά τα απογοητευτικά νούμε-
ρα, ανέλαβε το Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας ένα 
πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων από 
διπλωματούχους ξεναγούς στα αξιοθέ-
ατα και τα μνημεία τη πόλης για τους 
τουρίστες που παραθερίζουν στην ευ-
ρύτερη περιοχή. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΕΘ Μι-
χάλη Ζορπίδη, αυτή η κίνηση δίνει ένα 
επιπλέον κίνητρο σε όσους επιθυμούν, 
να πραγματοποιήσουν μια μονοήμερη 
εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Για τη 
συγκεκριμένη δράση το ΕΕΘ ενέκρι-
νε 10.000 ευρώ σε πρώτη φάση και 
μπορεί να αυξηθεί αν υπάρχει ζήτηση. 
Σημειώνεται ότι οι τιμές ξενάγησης 
για ένα γκρούπ κυμαίνονται κατά μέσο 
όρο γύρω στα 100 με 150 ευρώ, ανά-
λογα το πρόγραμμα. Η δράση αυτή 
είχε υλοποιηθεί και στο παρελθόν και 
αφορούσε τις σχολικές εκδρομές. «Τη 
χρονιά που υλοποιήθηκε το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, το 2013-14, ξεναγή-
σαμε πάνω από 7.000 μαθητές. Είχε 
πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί έτσι μειώ-
νεται το κόστος της εκδρομής και τα 
χρήματα που εξοικονομεί ο επισκέπτης 
μπορεί να τα ξοδέψει αλλού», ανέφερε 
η πρόεδρος των Ξεναγών Β. Ελλάδος, 
Αναστασία Γαϊτάνου. «Φέτος είναι μια 
εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Μένει να 
δούμε πόσοι θα έρθουν», πρόσθεσε.
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