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«Βουτιά» κατά 67% στον τζίρο των ξενοδοχείων
Απώλειες στο τζίρο κατά μέσο όρο 67% (από τα 8,4 
δισ. ευρώ το 2019 στα 2,8 δισ. ευρώ το 2020) και 
κάμψη της απασχόλησης κατά 35% περιμένουν οι 
ξενοδόχοι για φέτος, σύμφωνα με τον 4ο κύκλο της 
έρευνας του ΙΤΕΠ, "Covid-19 και Ελληνικά Ξενοδο-
χεία", που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία του Ξενο-
δοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Πιο αναλυτικά, το 96,9% των ξενοδοχείων συνεχούς 

λειτουργίας βλέπει πτώση του τζίρου κατά μ.ο. 65,5%, ενώ για το 98% των ξενοδο-
χείων εποχικής λειτουργίας η αντίστοιχη πτώση προβλέπεται κατά μ.ο. στο 73%. 
Εκτός από τις προβλεπόμενες απώλειες έχουν δημιουργηθεί για τα ξενοδοχεία υπο-
χρεώσεις που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη ρευστότητά τους, καθώς έχουν 
ήδη επιστρέψει σε tour operators, travel agents και πελάτες 161.351.954 ευρώ, έχουν 
ήδη εκδώσει vouchers συνολικής αξίας 89.968.317 ευρώ και παραμένουν σε εκκρε-
μότητα επιστροφές που φτάνουν τα 143.250.937 ευρώ. Το αθροιζόμενο ποσό μόνο 
για τις υποχρεώσεις αυτής της κατηγορίας φτάνει τα 394.571.208 ευρώ. Παράλ-
ληλα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες των ξενοδοχείων διαμορφώνονται στα 1,66 δισ. 
ευρώ. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις σε προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία συ-
νολικού ύψους 1,576 δισ. ευρώ, με τις εγκρίσεις να ανέρχονται στα 743 εκατ. ευρώ. 
Από το ποσό αυτό εκτιμάται ότι έχουν εκταμιευτεί μέχρι 10 Ιουλίου 2020 μόλις 77 
εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία που έχουν ήδη ανοίξει ή πρόκειται να ανοί-
ξουν μέχρι τον Αύγουστο αυτά φτάνουν στο 84% του συνόλου τους. Σε ποσοστό 9% 
δεν έχουν αποφασίσει πότε θα ανοίξουν ακόμη, ενώ σε ποσοστό 6,4% έχουν αποφα-
σίσει να μην ανοίξουν φέτος. Ειδικότερα, τα συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχεία που 
έχουν ήδη ανοίξει ή πρόκειται να ανοίξουν μέχρι και τον Αύγουστο ανέρχονται σε 
ποσοστό 90,7% του συνόλου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα εποχικής λειτουργί-
ας φτάνει το 80,5%. Υπογραμμίζεται ότι οι κυριότεροι λόγοι που καταγράφονται για 
το μη άνοιγμα ορισμένων ξενοδοχείων φέτος επιμερίζονται στην έλλειψη ζήτησης 
και στην έλλειψη ρευστότητας.

Το Παρίσι με τη Θεσσαλονίκη συνδέει η Air France
Ξεκίνησε η σύνδεση Παρίσι-Θεσσαλονίκη με 
απευθείας πτήση από την Air France, καθώς 
η εταιρεία θα προσφέρει τρεις εβδομαδιαίες 
πτήσεις στο πλαίσιο του θερινού της προ-
γράμματος.
Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Ανά-
πτυξης της Fraport Greece κ. Γιώργο Βήλο 
«σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από 

συνθήκες πρωτοφανούς δυσκολίας λόγω της πανδημίας Covid-19, η δυναμική της 
αγοράς, το πολυσχιδές τουριστικό προφίλ της πόλης και οι προοπτικές ανάπτυξής 
της είναι παράμετροι που θα συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος, δικαιώνο-
ντας την απόφαση της Air-France να επενδύσει στην συγκεκριμένη αγορά. Η Fraport 
Greece θα υποστηρίξει την παρουσία του ομίλου Air France-KLM στα αεροδρόμια της, 
προσφέροντας ένα άρτιο επιχειρησιακό περιβάλλον». Ο όμιλος Air France - KLM έχει 
πολλά χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τον ελληνικό τουρισμό, την 
επιχειρηματική και εμπορική κίνηση μεταξύ των χωρών, ανέφερε από την πλευρά του 
ο περιφερειακός διευθυντής του ομίλου Air France-KLM στην Αθήνα Γιάννης Πανταζό-
πουλος.

ΠΟΞ: «Όχι στη 
στοχοποίηση των 
περιοχών με κρούσματα»
Επιστολή απέστειλε η ΠΟΞ προς την ηγε-
σία του Υπουργείου Τουρισμού με μια πρώ-
τη αποτίμηση της τουριστικής περιόδου, 
ρίχνοντας «φως» στα προβλήματα που 
έχουν προκύψει από την έναρξή της.
Πιο αναλυτικά, στην επιστολή, μεταξύ 
άλλων, αναφέρεται ότι μετά την λήψη του 
μέτρου του υποχρεωτικού τεστ πριν την 
είσοδο στη χώρα μας, οι κρατήσεις από τις 
βαλκανικές χώρες πάγωσαν ή άρχισαν να 
ακυρώνονται, με τις πληρότητες, που σε 
ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 
φαινόταν πως μπορεί να έφθαναν στο 40 
και το 50% να πέφτουν στο 20%. Αυτό συ-
νέβη καθώς το μέτρο αυτό προβλέφθηκε 
κατόπιν εορτής, με αποτέλεσμα όποιος 
προγραμματισμός είχε γίνει να ανατραπεί 
και πάλι. Σύμφωνα με την ΠΟΞ «προσπα-
θώντας να περιορίσουμε το αρνητικό κλίμα 
που δημιουργήθηκε και να τονώσουμε τη 
ζήτηση αναλάβαμε την πρωτοβουλία να 
προτείνουμε στα μέλη μας να «χρηματο-
δοτούν» το 50% του κόστους του τεστ για 
τους πελάτες τους, εφόσον το αποτέλε-
σμα είναι αρνητικό. Στην επιστολή γίνεται 
επίσης λόγος και για τις ακυρώσεις από 
Έλληνες πελάτες, καθώς έχει δημιουργη-
θεί η εσφαλμένη εικόνα ότι οι προορισμοί 
με κρούσματα δεν είναι ασφαλείς. Η ΠΟΞ 
απεύθυνε το αίτημα στο υπουργείο οι α-
νακοινώσεις να περιορίζονται σε συνολικό 
αριθμό κρουσμάτων και να μην αναλύεται 
η χωρική κατανομή τους, προκειμένου να 
αποφευχθεί η στοχοποίηση των περιοχών 
στις οποίες σημειώνονται κρούσματα. Πα-
ράλληλα, επισημαίνει ότι «τα προβλήματα 
που βιώνουμε είναι πολλά και πολύ φοβού-
μαστε πως όσο μπαίνουμε μέσα στη σαιζόν 
θα γίνονται περισσότερα θα πρέπει, πέραν 
του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα 
που θα είναι εξίσου δύσκολη, να ληφθούν 
και επιπλέον μέτρα άμεσα, με κατεύθυνση 
τόσο την ενιαία αντιμετώπιση των τουρι-
στών που εισέρχονται στη χώρα μας, όσο 
και την περαιτέρω ελάφρυνση επιχειρή-
σεων και εργαζομένων στον ξενοδοχειακό 
κλάδο».
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Νέα καμπάνια του ΕΟΤ 
για την προβολή των 
νησιών

Τη νέα καμπάνια του ΕΟΤ, της οποίας η 
επικοινωνία ύψους 2 εκατ. ευρώ θα χρη-
ματοδοτηθεί από το Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, για τα νησιά της 
Κω, της Χίου, της Λέρου, της Λέσβου 
και της Σάμου παρακολούθησαν οι 
Υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου 
κ. Νότης Μηταράκης και Τουρισμού κ. 
Χάρης Θεοχάρης, παρουσία της Προέ-
δρου του ΕΟΤ κ. Άντζελας Γκερέκου και 
του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δη-
μήτρη Φραγκάκη, ενώ την παρουσίαση 
παρακολούθησε από το νησί της Λέρου 
και ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος 
Kόνσολας. Στην παρουσίαση συμμετεί-
χαν με τηλεδιάσκεψη και οι Δήμαρχοι 
των 5 νησιών. Η καμπάνια συνδυάζει 
τα ξεχωριστά αφηγήματα των νησιών, 
με 5 περιοχές βιωματικής τουριστικής 
εμπειρίας και επιδιώκει την ανάδειξη 
της πολυμορφίας, δίνοντας παράλληλα 
έμφαση στην εμπειρία. Το κάθε νησί 
έχει να προσφέρει ένα μεγάλο πλούτο 
διαφορετικών προτάσεων και επιλογών, 
που καλύπτουν όλα τα γούστα και τις 
θεματικές περιοχές που αφορούν σε έ-
να σύγχρονο ταξιδιώτη. Η μοναδικότητα 
αυτή είναι που προσελκύει τον ταξιδιώ-
τη και τον κάνει να θέλει να επισκεφτεί 
αυτά τα νησιά.
Κάθε νησί είναι και ένα ιδιαίτερο, μονα-
δικό αφήγημα. Η Λέσβος συνδέεται με 
την παράδοση, η Χίος με την εξερεύνη-
ση, η Σάμος με τη φύση και με το φως, 
η Κως με την ιστορία και η Λέρος με το 
απέραντο γαλάζιο.
Η επικοινωνία της καμπάνιας του ΕΟΤ 
στοχεύει στην ενίσχυση της εικόνας των 
νησιών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό.

Ηλεκτρονικές κλειδαριές από τη Saimon Bros

Η εταιρεία Saimon Bros κατασκευάζει και προωθεί καινοτόμες ηλεκτρονικές κλειδα-
ριές, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, χρηματοκιβώτια και mini bars, με στόχο να 
δίνει λύσεις μέσα από το σχεδιασμό προϊόντων νέας τεχνολογίας. Διαθέτει για τα 
ξενοδοχεία:
• Ηλεκτρονικές κλειδαριές συμβατές να λειτουργούν με smart phones για πόρτες 

κάθε τύπου
• RFID kits που αναβαθμίζουν τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές κλειδαριές του ξενοδο-

χείου
• BLE kits που συμπληρώνουν τις παλιές ηλεκτρονικές κλειδαριές άλλων εταιρειών, 

ώστε να λειτουργούν και με το smart phone για την είσοδο του πελάτη
• IOT controllers SaimonZ για ασύρματο έλεγχο και απεικόνιση των συσκευών του 

δωματίου που μετατρέπουν το ξενοδοχείο σε smart hotel
Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει τηλεφωνική και επιτόπια τεχνική υποστήριξη, 
υπηρεσίες εγκατάστασης, υπηρεσίες συντήρησης, τμήμα ανταλλακτικών και εξαρτη-
μάτων, κατά παραγγελία σχεδιασμό και κατασκευή προϊόντων.

Τον Οκτώβριο η αθλητική διοργάνωση «Santorini 
Experience» Μια σημαντική διοργάνωση για τον 
αθλητικό τουρισμό θα πραγματοποιηθεί για 6η 
συνεχή χρονιά στη Σαντορίνη στις 2-4 Οκτωβρίου 
2020. 

Πιο συγκεκριμένα, το Santorini Experience 
συγκεντρώνει όπως κάθε χρόνο το πα-
γκόσμιο ενδιαφέρον επαγγελματιών και 
ερασιτεχνών αθλητών, μέσα από τις δρα-
στηριότητες της κολύμβησης open water 
και του trail running, ενώ οι αγώνες θα 
έχουν μια eco-friendly προσέγγιση μέσα 
από μια στρατηγική με plastic free ενέργει-

ες με σεβασμό στο περιβάλλον του νησιού. Οι διαδρομές του Santorini Experience, 
έχουν σχεδιαστεί πάνω στο μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά και οι αγώνες 
τρεξίματος θα διεξαχθούν, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020, με φόντο τους οικισμούς 
Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι και Οία. Η διαδρομή των 10 χλμ. απευθύνεται στους πιο 
έμπειρους στις αποστάσεις, ενώ αυτή των 15 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» σε αυ-
τούς που προτιμούν τη δύναμη, την αντοχή, και την αδρεναλίνη. Με αφετηρία και 
τερματισμό το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, οι δρομείς κινούνται κυρίως σε 
χωμάτινο έδαφος. Οι διαδρομές με θέα το ηφαίστειο, έχουν σχεδιαστεί από τον 
πρώην μαραθωνοδρόμο, κάτοχο της πανελλήνιας επίδοσης στην κλασική διαδρο-
μή, προπονητή τρεξίματος και διευθυντή της All About Running, Νίκο Πολιά. Το 
Santorini Experience θα πραγματοποιηθεί με τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουρ-
γείο Τουρισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οι οικείες αθλητικές Ομοσπον-
δίες και το πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων, το οποίο θα διασφαλίζει τη δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων μερών.
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Στο 10-15% οι πληρότητες των ξενοδοχείων στη 
Σκιάθο

Παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι αφίξεις πτήσεων τσάρτερ στη Σκιάθο από διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες, η εικόνα του νησιού δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση ότι 
βρίσκεται στα μέσα Ιουλίου. 
Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου το ποσοστό των μικρών και μεγάλων 
ξενοδοχείων που άνοιξαν, λειτουργούν και περιμένουν τους πελάτες τους, δεν 
ξεπερνά το 28% στο σύνολο όλου του νησιού. Πολλά μεγάλα ξενοδοχεία που δι-
αθέτουν πάνω από 250 κλίνες το καθένα στις Αχλαδιές, τον Βασιλιά, την Αγία Πα-
ρασκευή, τον Τρούλο δεν πρόκειται να ανοίξουν καθόλου κατά την φετινή σεζόν, 
όπως και εκατοντάδες άλλες μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες, που λειτουργούν 
υπό την μορφή οικογενειακών επιχειρήσεων. Οι πληρότητες σε όσες μονάδες έχουν 
ανοίξει κυμαίνονται γύρω στο 10-15%, εξαιρουμένου του "Σκιάθος Παλλάς" που βρί-
σκεται λίγο πάνω από το 25%. Στο μεταξύ, οι πρώτοι Βρετανοί τουρίστες που έφτα-
σαν στο νησί, ελέγχθηκαν επισταμένως με βάση τις ενδείξεις που προκύπτουν από 
το ειδικό barcode το οποίο έλαβαν με τη συμπλήρωση της φόρμας PLF, ενώ στο νη-
σί έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο στο αεροδρόμιο, όσο και σε μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν προγραμματίσει να διαμένουν κατά την διάρκεια 
των διακοπών τους.

Νέο δρομολόγιο για Αθήνα από τη Wizz Air Abu 
Dhabi

Νέο δρομολόγιο που συνδέει το Άμπου 
Ντάμπι με την Αθήνα, ανακοινώθηκε από τον 
νεότερο εθνικό αερομεταφορέα των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων, Wizz Air Abu Dhabi, 
το οποίο θα ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου 
2020 και θα έχει συχνότητα τρεις φορές την 
εβδομάδα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
η προσθήκη ενός ακόμη δρομολογίου στο 
εκτενές δίκτυο της Wizz Air στην Αθήνα, α-
ντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της 

εταιρείας στην αγορά της Αθήνας και της Ελλάδας. Οι πτήσεις που ανακοίνωσε η 
εταιρεία, προσθέτουν περισσότερες από 70.000 θέσεις ετησίως στο Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών.

Ξενοδοχειακά έπιπλα 
από την εταιρεία 
Καλοτεράκης
Η εταιρεία Καλοτεράκης δραστηρι-
οποιείται στο χώρο της κατασκευής 
επίπλου, κουζίνας και ξενοδοχεια-
κού-επαγγελματικού εξοπλισμού α-
πό το 1976. Εκτός από τις κατασκευ-
ές, έχει και εμπορική δραστηριότητα 
καθώς συνεργάζεται με επώνυμες 
ελληνικές και ξένες εταιρείες επί-
πλου, φωτιστικών και διακόσμησης. 
Σχετικά με το ξενοδοχειακό έπιπλο, 
η εταιρεία αριθμεί στο ιστορικό 
της μία σειρά επιτυχημένων συνερ-
γασιών με ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές και πολυτελείς αλυσίδες 
ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων 
καταλυμάτων στην Ελλάδα, προ-
σφέροντας ολοκληρωμένες προ-
τάσεις για δωμάτια ξενοδοχείων 
και κοινόχρηστους χώρους. Με την 
πολύχρονη εμπειρία της σχεδιαστι-
κής ομάδας HOTEL & CONTRACT 
GROUP αναλαμβάνει και μελετάει 
λεπτομερώς τις ανάγκες κάθε ξενο-
δοχειακού αλλά και επαγγελματικού 
project με κύριο γνώμονα την καλύ-
τερη σχέση ποιότητας και τιμής. Στις 
εκθέσεις της εταιρείας σε Ρέθυμνο, 
Χανιά και Αθήνα παρουσιάζονται 
όλες οι συλλογές επίπλων, κουζίνας, 
ξενοδοχειακού και επαγγελματικού 
εξοπλισμού, με έμφαση στην υψηλή 
ποιότητα κατασκευής, τον λιτό και 
διαχρονικό σχεδιασμό με λύσεις 
απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανά-
γκες και την αισθητική κάθε χώρου.
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Σύστημα οπτικής επικοινωνίας «Multiplo»
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία EVIN Ιντζόγλου κατασκευάζει το πρωτοποριακό 
σύστημα οπτικής επικοινωνίας “Multiplo”. Πρόκειται για ένα σύστημα προβολής 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσαρμόζεται και εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες 
επικοινωνίας -από stand προβολής προϊόντων μέχρι ολόκληρο εκθεσιακό περίπτερο. 
Το Multiplo είναι κατάλληλο για events, in-store merchandising, βιτρίνες καταστημά-
των ή οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη προβολής ή διακόσμησης. Αναδεικνύει εικόνες 
υψηλής ποιότητας και ενισχύει τις ενέργειες επικοινωνίας. Τα προϊόντα διατίθενται 
φωτιζόμενα ή μη.
H εταιρεία EVIN Ιντζόγλου, δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο των προϊόντων 
οπτικής επικοινωνίας.
Διαθέτει πλήρη γκάμα σε Stands & Displays για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων 
και προϊόντων. Η γκάμα περιλαμβάνει ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, ενώ για εξειδικευ-
μένες ανάγκες υπάρχει η δυνατότητα της ειδικής κατασκευής. Επίσης η εταιρεία 
διαθέτει σύγχρονο τμήμα εκτυπώσεων μεγάλου format.

Επαγγελματικά 
απορρυπαντικά κουζίνας 
από τη GloChem
Μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών προ-
ϊόντων καθαρισμού ευρείας χρήσεως 
περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της ελλη-
νικής εταιρείας GloChem. Μεταξύ άλλων, 
ο επαγγελματίας μπορεί να προμηθευτεί 
εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού για 
κάθε ανάγκη που αφορά τον επαγγελμα-
τικό καθαρισμό τού χώρου τής κουζίνας. 
Στο πλαίσιο αυτό διατίθενται προϊόντα 
για τον καθαρισμό όλων των μαγειρικών 
σκευών και των συσκευών της κουζίνας 
για βέλτιστο αποτέλεσμα ακόμη και στα 
ανθεκτικότερα υπολείμματα τροφών, 
κατάλληλα για χρήση πλυντηρίου και για 
πλύσιμο στο χέρι.

Χ. Θεοχάρης: «Επένδυση για το μέλλον η φετινή 
χρονιά»

«Επένδυση για το μέλλον» χαρακτήρισε 
τη φετινή χρονιά ο υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης σε τηλεοπτική εμφάνιση, 
εξηγώντας γιατί δεν υπάρχει ενδεχόμενο 
νέου lockdown. «Αυτή τη στιγμή έχουμε τον 
έλεγχο, σε αντίθεση με άλλες ανταγωνιστι-
κές μας χώρες. Παρακολουθούμε διαρκώς 
την κατάσταση και είμαστε σε εγρήγορση. 
Έχουμε πολλαπλές και διαδοχικές γραμμές 
άμυνας για να προστατεύσουμε τον πληθυ-
σμό. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι ότι ανοί-
γουμε τις πύλες για τουρίστες από χώρες 

οι οποίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιδημιολόγων, εμφανίζουν το μικρότερο 
κίνδυνο λοίμωξης και μετάδοσης του κορονοϊού». Δεύτερη γραμμή άμυνας είναι οι 
έλεγχοι στις πύλες εισόδου, η τρίτη είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα και η κοινωνι-
κή αποστασιοποίηση, ενώ, όπως τόνισε «η τέταρτη γραμμή άμυνας είμαστε εμείς οι 
ίδιοι: Η πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων και η μη χαλάρωση από κανέναν ως προς 
τη χρήση της μάσκας, οι αποστάσεις που κρατάμε μεταξύ μας κ.λπ., είναι η μεγαλύ-
τερη ασφάλεια για όλους». Τέλος, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης δήλωσε 
γενικότερα ότι «είμαι αισιόδοξος μεσοπρόθεσμα, διότι βλέπω ήδη την πίεση από τρί-
τες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, για να ανοίξουμε και σε αυτές».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΎΣΗ HOTELFON ΑΠΟ 
ΤΗΝ OPTRONICS TECHNOLOGIES

Η ελληνική επιχείρηση Optronics 
Technologies, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
Οπτικών Ινών δημιούργησε για τα ξενο-
δοχεία την ολοκληρωμένη λύση υψηλής 
τεχνολογίας HOTELFON, η οποία προσφέ-
ρει μέσω των Οπτικών Ινών απεριόριστες 
δυνατότητες στα δίκτυα επικοινωνιών 
των ξενοδοχείων. Στα πλεονεκτήματα της 
λύσης περιλαμβάνεται η οικονομία στην 
κατασκευή έως 40%, η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, μεγάλη διάρκεια χωρίς ανανεώσεις 
εξοπλισμού, υψηλές ταχύτητες δεδομένων. 
Ο σχεδιασμός, η προμήθεια, η εγκατάστα-
ση εξοπλισμού και η παράδοση μετρήσεων 
έργου του δικτύου είναι αποκλειστική ευθύ-
νη της Optronics Technologies και υλοποι-
είται από εξειδικευμένους μηχανικούς και 
τεχνικούς της, παρέχοντας στον ιδιοκτήτη 
του ξενοδοχείου την δυνατότητα άμεσης ε-
πικοινωνίας με τον υπεύθυνο μηχανικό του 
έργου και μέγιστη ταχύτητα υλοποίησης. 
Η λύση περιλαμβάνει: Ηigh speed WiFi 
Δωματίων & Κοινόχρηστων Χώρων, IPTV/
TV, IPBX, συστήματα Music Entertainment 
& Public Announcement Captive Portal/
Firewall, SWITCHES L2 & L3 VLAN/ 
INTERVLAN, Room Automation, παράδοση 
σχεδίων As Built- Documentation κατά ISO 
9001, εκπαίδευση των υπευθύνων του IT 
τμήματος και ετήσια υποστήριξη. 
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Στα 350 εκατ. ευρώ οι απώλειες σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη
Απώλεια εσόδων 350 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Αθήνας και Θεσσαλο-
νίκης το πρώτο εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με μελέτη που ανακοινώθηκε από την 
ένωση ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού.
Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Αττικής ανήλθαν στο 
5%, τη στιγμή που πέρυσι η πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας ήταν 93% - με 
πλήρη λειτουργία όλων των ξενοδοχείων. Η πληρότητα του Ιουνίου του 2020 παρά 
την εντυπωσιακά μειωμένη προσφορά διαθέσιμων δωματίων, δεν ξεπέρασε σε μέσο 
όρο το 26% για τα ξενοδοχεία που βρίσκονταν σε λειτουργία. Η συνολική απώλεια 
εσόδων εκτιμάται πως ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 
Παράλληλα, ο ξενοδοχειακός κλάδος Θεσσαλονίκης μέτρα απώλειες εσόδων 50 
εκατομμυρίων ευρώ. Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης είχαν μια θετική αρχή το 2020. 
Λόγω του lockdown, τον Μάρτιο λειτούργησε το 71% των διαθέσιμων δωματίων, ενώ 
το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου μόλις το 4%. Τον Ιούνιο επανήλθε σε λειτουργία το 42% 
των διαθέσιμων δωματίων, σημειώνοντας πληρότητα 35%, ενώ πέρσι, όπου όλα τα 
ξενοδοχεία ήταν σε λειτουργία, η πληρότητα έφτασε στο 79%. Με βάση το σύνολο 
των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης η πληρότητα τον Ιούνιο ήταν 14%.

Κατασκευές για ξενοδοχεία 
από την Efthimiou Wood 
Constructions
Η εταιρεία Efthimiou - wood constructions από το 
1985 δραστηριοποιείται στην κατασκευή ειδικών 
ξυλουργικών κατασκευών επαγγελματικών χώ-
ρων. Έχει την δυνατότητα, μέσω του σύγχρονου 

μηχανολογικού εξοπλισμού της, να επεξεργάζεται κάθε είδους ξυλείας ανάλογα με 
τις ανάγκες της κάθε ξύλινης κατασκευής για τους χώρους του ξενοδοχείου. Παράλ-
ληλα, είναι σε θέση να δημιουργήσει μεταλλικές κατασκευές διαφόρων ειδών που 
έχουν σαν κύριο σκοπό να βοηθήσουν στην λειτουργικότητα και την ποιότητα μια 
ξύλινης κατασκευής αλλά και να βελτιώσουν την αισθητική και το design.

Εγκρίθηκαν νέες τουριστικές επενδύσεις ύψους 
1,1 δισ. ευρώ
Στην έγκριση στρατηγικών επενδύσεων συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που συμ-
βάλλουν στη δημιουργία 3.300 θέσεων εργασίας, προχώρησε στη συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ).
Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα εξής:
• Δημιουργία μαρίνας στη θέση «Βλυχός» της Λευκάδας, κοινό έργο του Δήμου Λευ-

κάδας και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας. Ο προϋπολογισμός της 
επένδυσης ανέρχεται σε 70 εκατομμύρια ευρώ.

• Ίδρυση σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή «Κουμπάρα - Διακοφτό» 
και ξενοδοχείου 5* και τουριστικών κατοικιών στις περιοχές «Τζαμαριά - Φάρος» 
στην Ίο από την «105 Α.Ε.». Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 43 
εκατομμύρια ευρώ.

• Ανέγερση Boutique Hotel 5* και παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή «Πικρί 
Νερό» στην Ίο από την «ΝΕΡΟ Α.Ε.». Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται 
σε45 εκατομμύρια ευρώ.

• Ίδρυση 2 σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων & τουριστικών κατοικιών στην ευ-
ρύτερη περιοχή «Παπάς - Λούκας - Μανούσου - Πέτη - Χαμουχάδες» στην Ίο την 
«LUCAS Α.Ε.». Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 90 εκατομμύρια 
ευρώ.

ΕΛΛΑΔΑ «ΨΗΦΊΖΟΎΝ» ΟΊ ΊΤΑΛΟΊ ΠΟΎ 
ΘΑ ΤΑΞΊΔΕΨΟΎΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΊΚΟ

Σύντομες διακοπές στη χώρα τους θα 
κάνουν φέτος οι Ιταλοί, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε το 
δημοσκοπικό ινστιτούτο Swg.
Αναλυτικά, το 50% των Ιταλών που 
θα πάνε διακοπές δεν σκοπεύει να α-
πομακρυνθεί από τον τόπο διαμονής 
του για περισσότερο από μία εβδο-
μάδα. Σχεδόν το 40% θα «αποδράσει» 
από τις πόλεις για μόλις τέσσερις 
ημέρες. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται 
η τάση που είχε εκδηλωθεί στις αρ-
χές Ιουνίου, με το 93% των Ιταλών να 
δηλώνει ότι πήγε ή θα πάει διακοπές 
εντός εθνικών συνόρων. Οι περισ-
σότεροι τυχεροί που θα μπορέσουν, 
έστω και για λίγες ημέρες, να ξεκου-
ραστούν εκτός σπιτιού προτιμούν τη 
θάλασσα της Σικελίας, της Απουλίας 
και τα εντυπωσιακά θέρετρα της Το-
σκάνης. 
Για το 7% του συνόλου, το οποίο α-
ποφάσισε να κάνει διακοπές στο εξω-
τερικό, η Ελλάδα παραμένει κύρια ε-
πιλογή. Οι πιο «δυνατοί» προορισμοί, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των ενώσε-
ων καταναλωτών και τουρισμού, είναι 
η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία.

Τετάρτη 22 /07 /2020



8 

Με μάσκες άνοιξε ο ιαματικός τουρισμός
Ανοιχτές για το κοινό είναι 
πλέον οι ιαματικές πηγές 
Καϊάφα, Υπάτης και Νιγρί-
τας, σύμφωνα με όλα τα 
μέτρα υγιεινής και προστα-
σίας κατά της Covid- 19, 
όπως αυτά ορίζονται από 
τον ΕΟΔΥ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, 
η ΕΤΑΔ προέβη σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να ολοκληρώσει όλες 
τις απαιτούμενες διαδικα-
σίες και τις απαραίτητες 
εργασίες συντήρησης των 

συγκεκριμένων υποδομών, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των ιαματικών 
πηγών και την προστασία των επισκεπτών τους υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων 
που θέτει η πανδημία.
Να σημειωθεί ότι ο ιαματικός τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανά-
πτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενώ στο πλαίσιο της εθνικής προσπά-
θειας για την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού η ΕΤΑΔ Α.Ε. συμμετέχει ενερ-
γά μέσα από την επιτυχή και ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών της μονάδων σε 
όλη την Ελλάδα.
Για την ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού θα τηρείται αυστηρά το Υ-
γειονομικό πρωτόκολλο. Όλοι οι λουόμενοι θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα κατά 
την είσοδο και παραμονή τους στους χώρους του υδροθεραπευτηρίου, όπως και 
θα θερμομετρούνται κατά την είσοδό τους, ενώ υποχρεωτική είναι η επίσκεψη στο 
Ιατρείο για την απαραίτητη βεβαίωση από τον Ιατρό της επιχειρηματικής μονάδας. 
Υπογραμμίζεται πως το ιαματικό νερό ανανεώνεται και συμπληρώνεται συνεχώς.

Απολύμανση ξενοδοχείων με χρήση της 
ακτινοβολίας UVC
Η εταιρεία The Right Choice PC, Advanced Technology προτείνει λύσεις πλήρους 
απολύμανσης για ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο με χρήση της ακτινοβολίας UVC.
Αναλυτικά, η σειρά προϊόντων Healthkeeper professional προσφέρει νέες δυνατό-
τητες στην διατήρηση της ασφάλειας του χώρου, καθώς η χρήση τεχνολογίας UVC 
ενισχύει την ανάκτηση του αισθήματος ασφάλειας εργαζομένων και πελατών της 
επιχείρησης.
Παρέχει με εγγύηση & ασφάλεια υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό ακτινοβολίας UVC 
για 99,9% εξουδετέρωση από ιούς, βακτήρια και μικρόβια, συμπεριλαμβανομένου 
του covid-19.
Η τεχνολογία απολύμανσης με UVC μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν αποκλειστι-
κά για την απολύμανση και αποστείρωση σε νοσοκομεία και μονάδες Υγείας, σήμε-
ρα όμως δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστεί ευρέως στις επιχειρήσεις, στα ξενο-
δοχεία, στα καταστήματα και στα ιατρεία, ώστε να διαφυλάσσεται αποτελεσματικά η 
υγεία των εργαζομένων, των πελατών και των επισκεπτών.
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Ευνοημένη η Ελλάδα 
από τα λάθη των 
άλλων χωρών
Ρεπορτάζ από την Κρήτη φιλοξένησε 
η εφημερίδα Handelsblatt, σχετικά με 
τις προσπάθειες της Ελλάδας να προ-
σελκύσει τουρίστες. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «ο δρόμος προς την κανο-
νικότητα αργεί ακόμα. Όποιος θέλει 
να κάνει διακοπές στην Ελλάδα φέτος 
χρειάζεται δύο πράγματα: γνώσεις 
αγγλικών και γερά νεύρα. ‘Passenger 
Location Form’ αποκαλούν οι Έλληνες 
περήφανα τη διαδικτυακή φόρμα που 
πρέπει να συμπληρώσουν οι τουρί-
στες ώστε σε περίπτωση κορωνοϊού 
να εντοπιστούν εύκολα». Στη συνέχεια 
το ρεπορτάζ εξηγεί ότι η Ελλάδα έχει 
καλές πιθανότητες να τα πάει καλά 
αυτό το καλοκαίρι σε σύγκριση με 
άλλες τουριστικές χώρες, αφού αυτές 
κάνουν σωρεία λαθών. «Επειδή η Ισπα-
νία άνοιξε τα μπαρ και τις ταβέρνες 
στις Βαλεαρίδες, η Μαγιόρκα μετά τα 
άγρια πάρτυ αντιμετωπίζει την απειλή 
να γίνει το νέο hotspot του κορωνοϊού 
στην Ευρώπη. Η απόφαση για υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας σε ανοιχτούς χώ-
ρους αποτρέπει πολλούς ταξιδιώτες, 
καθώς πολλοί ακύρωσαν τις διακοπές 
τους. Στη γειτονική Τουρκία ο τουρι-
σμός δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το 
γεγονός όμως ότι ο αριθμός των κρου-
σμάτων δεν είναι υψηλότερος από ότι 
στη Γερμανία κινεί την υποψία πως o 
‘ταξιδιωτικός αφορισμός’ δεν αφορά 
στην πραγματικότητα παρά την πολιτι-
κή που ακολουθεί η Άγκυρα».
Τέλος, η εφημερίδα εξηγεί ότι «αυτός 
δεν είναι ο μοναδικός λόγος που η 
Ελλάδα κερδίζει στη Μεσόγειο ση-
μαντικά ποσοστά στην αγορά. Μόλις 
3562 κρούσματα στα έντεκα εκα-
τομμύρια κατοίκων. Και η Κρήτη με 
25 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, το 
σημαντικότερο τουριστικό νησί της 
Ελλάδας έχει μόλις 19.»
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