
1 

Ελληνικές παραλίες ονειρεύονται οι Ολλανδοί
Παρά το γεγονός ότι για φέτος οι περιορισμοί που τέθηκαν από τις κυβερνήσεις α-
πέτρεψαν ένα μεγάλο ποσοστό τουριστών να επισκεφτεί τη χώρα μας, πολλοί από 
αυτούς φαίνεται να προγραμματίζουν ήδη τις διακοπές του 2021, σύμφωνα με την 
ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Griekenland.net. Πιο αναλυτικά, οι Ολλανδοί 
ψήφισαν διακοπές στην Ελλάδα, επιλέγοντας παράλληλα τους προορισμούς που θα 
επιθυμούσαν να επισκεφτούν το επόμενο καλοκαίρι. Πιο δημοφιλής από την ψηφο-
φορία αναδείχτηκε η Κρήτη, που έλαβε το 13% των ψήφων και ακολούθησαν η Κως 
(10%), η Ζάκυνθος (9%), η Σάμος (9%), η Ρόδος (8%), η Κέρκυρα (8%), η Κεφαλονιά 
(7%), η Λέσβος (7%), η Κάρπαθος (6%) και η Πελοπόννησος (6%).
Παρά το γεγονός ότι η πανδημία δημιούργησε ανασφάλεια ως προς την πραγματο-
ποίηση ταξιδιών στο εξωτερικό, οι ομάδες που έχουν συνηθίσει να ταξιδεύουν, σύμ-
φωνα με σχετικές έρευνες, δε σκοπεύουν να παραιτηθούν από την ιδέα του ταξιδιού, 
αλλά θα επιστρέψουν στα ξενοδοχεία, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Συναγερμός» για 120 
εκατ. θέσεις εργασίας 
στον τουρισμό
Στις οδυνηρές επιπτώσεις της πανδημίας 
στον τουρισμό αναφέρθηκε σε μήνυμά του 
ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη 
να ξαναχτιστεί ο τουριστικός τομέας και να 
ξανακερδίσει τη θέση του ως δημιουργός 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, σταθερού 
εισοδήματος και της προστασίας της πολι-
τιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Αναλυτικά, πρότεινε πέντε τομείς δρά-
σης για την ανάκαμψή του: «Πρώτον, να 
μετριάσουμε τις κοινωνικό οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης. Δεύτερον, να οι-
κοδομήσουμε την ανθεκτικότητα σε όλη 
την τουριστική αλυσίδα. Τρίτον, να μεγι-
στοποιήσουμε τη χρήση της τεχνολογίας 
στον τουριστικό τομέα. Τέταρτο, να προω-
θήσουμε την βιωσιμότητα και την πράσινη 
ανάπτυξη. Πέμπτο, να ενισχύσουμε τις συ-
νέργειες ώστε ο τουρισμός να υποστηρίξει 
περαιτέρω τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης». Παράλληλα, σκιαγραφώντας τις επι-
πτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό, ο κ. 
Γκουτέρες ανέφερε: «Τους πρώτους πέντε 
μήνες του έτους, οι διεθνείς τουριστικές α-
φίξεις μειώθηκαν περισσότερο από το μισό 
και περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια 
χάθηκαν στον τουριστικό τομέα. Συνολικά 
περίπου 120 εκατομμύρια απευθείας θέ-
σεις εργασίας στον τουρισμό κινδυνεύουν. 
Πολλές από αυτές βρίσκονται στην άτυπη 
οικονομία, στις πολύ μικρές, μικρές και με-
σαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες α-
πασχολούν ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών 
και νέων ανθρώπων». Αναδεικνύοντας τη 
σημασία του τουρισμού στην οικονομία, α-
ναφέρει: «Ο τουρισμός είναι ένας από τους 
πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς στον 
κόσμο. Απασχολεί έναν στους 10 ανθρώ-
πους στη Γη και προσφέρει τα προς το ζην 
σε εκατοντάδες εκατομμύρια άλλους. Δίνει 
ώθηση στις οικονομίες και επιτρέπει στις 
χώρες να ευημερούν. Δίνει τη δυνατότητα 
στους ανθρώπους να βιώσουν μέρος του 
πολιτιστικού και φυσικού πλούτου και φέρ-
νει τους ανθρώπους πιο κοντά, υπογραμμί-
ζοντας την κοινή μας ανθρωπότητα.»
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Γρ. Τάσιος: «ανάκαμψη μέσα στην επόμενη 
τετραετία»

Για απώλειες 15 δις. ευρώ, που δεν μπορούν 
να καλυφθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, 
έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ο-
μοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος, 
προβλέποντας ανάκαμψη μέσα στην επόμενη 
τετραετία.
Πιο αναλυτικά, κ. Τάσιος ανέφερε μιλώντας 
σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι «η μέση πληρό-
τητα εξαμήνου για όλη τη χώρα δεν ξεπέ-
ρασε το 35% με τα μισά ξενοδοχεία κλειστά 
ενώ το χειμώνα που μας πέρασε, η μέση πλη-

ρότητα εξαμήνου κυμαίνονταν μεταξύ 50-60% συνολικά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε 
για τεράστια πτώση και ότι έχουμε έναν χειμώνα μπροστά μας από όπου δεν θα υ-
πάρχουν έσοδα». Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «η σεζόν έχει τελειώσει, το λέω εδώ 
και δύο μήνες. Επιχειρείν με ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω δεν γίνεται. Ανοίξαμε, 
όπως και οι άλλες χώρες της Μεσογείου, γιατί θέλαμε και έπρεπε να είμαστε στον 
ανταγωνισμό αλλά μιλάμε ουσιαστικά για μια χρονιά χαμένη.»
Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΠΟΞ σχολίασε και τα επιπρόσθετα μέτρα που ελήφθη-
σαν στην Χαλκιδική. Ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και του Οργανισμού 
Τουρισμού Χαλκιδικής είπε πως «ενώ οι ξενοδόχοι υιοθέτησαν όλες τις οδηγίες για 
την τήρηση των πρωτοκόλλων, η Χαλκιδική πλήρωσε την ανευθυνότητα ορισμένων 
επαγγελματιών εκτός κλάδου που δεν τήρησαν τα μέτρα», υπογραμμίζοντας πα-
ράλληλα ότι "η σημασία της ατομικής ευθύνης είναι πολύ σημαντική. Είχαμε ακυ-
ρώσεις αλλά και πρόωρες αναχωρήσεις. Διότι κρατήσεις για το επόμενο διάστημα 
αλλά και για το Σεπτέμβριο υπήρχαν. Και από Έλληνες και από το εξωτερικό με τις 
πληρότητες ωστόσο να κυμαίνονται στο 20 με 35%. Ήταν λάθος η χρήση του όρου 
«lockdown» γιατί δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και δημιούργησε αρνητικό 
κλίμα.»
Σχετικά με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, ανέφερε ότι, παρά τις αστοχίες, η 
Πολιτική Προστασία λειτούργησε καλά και ότι αυτό που απαιτείται τώρα είναι να πα-
ραμείνουν ενωμένοι όλοι οι επαγγελματίες για να ξεπεραστεί αυτή η πρωτοφανής 
περιπέτεια.
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Ισχυρό χτύπημα 
στα ξενοδοχεία της 
Αυστρίας
Η πανδημία πλήττει σκληρά τα ξενοδο-
χεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
στην Αυστρία, με τον αριθμό των διανυ-
κτερεύσεων κατά την περίοδο Μάιο-Ι-
ούλιο να περιορίζεται σε 21,52 εκατομ-
μύρια, δηλαδή κατά 44,6% κάτω από 
το επίπεδο του προηγούμενου έτους. 
Σύμφωνα με την Αυστριακή Στατιστική 
Υπηρεσία κύριος λόγος ήταν το κλείσι-
μο των επιχειρήσεων τουρισμού έως τα 
τέλη Μαΐου και οι ταξιδιωτικοί περιορι-
σμοί. Αλλά και τον ίδιο τον Ιούλιο, κατά 
τον οποίο υπήρξαν 15,5 εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις στην Αυστρία, σημειώ-
θηκε μείωση 17,4% σε σύγκριση με το 
2019. Η μείωση των διανυκτερεύσεων 
από ξένους επισκέπτες "αντισταθμί-
στηκε" μερικώς από τους Αυστριακούς 
επισκέπτες, ενώ οι Γερμανοί τουρίστες 
εμφανίζονται να έχουν "σώσει" τον αυ-
στριακό τουρισμό από μία μεγαλύτερη 
συρρίκνωση, καθώς ο αριθμός των δια-
νυκτερεύσεων από Γερμανούς επισκέ-
πτες μειώθηκε τον Ιούλιο "μόνον" κατά 
4,3% σε 6,73 εκατομμύρια. Γενικά, ο 
αριθμός των αφίξεων στα καταλύματα 
μειώθηκε κατά 26,6% σε 3,95 εκατομ-
μύρια τον Ιούλιο, με τον αριθμό των 
ξένων επισκεπτών να έχει μειωθεί κατά 
40,9%, ενώ οι εσωτερικοί επισκέπτες 
αυξήθηκαν κατά 9,4%.

Πτώση 49,2% στην πληρότητα των ξενοδοχείων 
της Αθήνας

Με πτώση 49,2% στην 
πληρότητα, 62% στο 
έσοδο ανά διαθέσιμο 
δωμάτιο (RevPar) και 
25,2% στη μέση τιμή 
δωματίου «έκλεισε» το 
επτάμηνο Ιανουαρίου-Ι-
ουλίου του 2020 για τα 
ξενοδοχεία της Αθήνας. 
Σύμφωνα με τα μηνιαία 
δελτία ΕΞΑΑΑ (Ένωσης 
Ξενοδόχων Αθηνών Ατ-

τικής και Αργοσαρωνικού) και GBR Consulting, το ποσοστό της μέσης πληρότητας 
δεν ξεπέρασε για τον Ιούνιο 2020 το 25,7% και για τον Ιούλιο 2020 το 36,5%, κάτι που 
αντιστοιχεί σε κατακόρυφη πτώση της πληρότητας έναντι των αντίστοιχων μηνών του 
2019, της τάξης του -72,3% και - 59,3% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή ήταν και η πτώση 
κατά 79% και 76,7% του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (ReVpar) και της μέσης τιμής 
δωματίου, κατά 24% και 42,7% αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά, από τα μέσα Φεβρουαρίου 2020 έγιναν εμφανείς οι δραματικές επι-
πτώσεις της ανερχόμενης πανδημίας covid-19 και ακολούθησαν οι μήνες Απρίλιος και 
Μάιος που ως γνωστόν ήταν οι μήνες του "lockdown” και των "κλειστών” ξενοδοχεί-
ων. Από την 1η Ιουνίου 2020, τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας μπορούσαν να επα-
ναλειτουργήσουν, κάτι που -απολύτως δικαιολογημένα- δεν υλοποιήθηκε στο σύνολο 
των μονάδων της Αττικής. 
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα κέρδισε εγκαίρως το στοίχημα του ασφαλούς τουρι-
στικού προορισμού, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος 2020 αποδείχθηκαν απογοητευτικοί για τα 
ξενοδοχεία της Αττικής.
Η Αθήνα, το Λονδίνο, η Μαδρίτη και η Κωνσταντινούπολη αποδείχθηκαν οι μόνες 
πόλεις με πτώση πληρότητας το 2020 κατά (+/-)50%. Οι λοιπές πόλεις παρουσίασαν 
ακόμη μεγαλύτερη πτώση πληρότητας το 2020. Ενδεικτικό παράδειγμα η Ρώμη (-
66,5%), η Βαρκελώνη (-61,2%) και η Βιέννη (-60,3%). Ωστόσο, η Αθήνα παρουσίασε 
την μεγαλύτερη πτώση (-25,2%) στη μέση τιμή δωματίου (ADR) έναντι όλων.

Mobile Access στα ξενοδοχεία από τη EUROTEL
Ο Όμιλος EUROTEL αποτελεί μια ελληνική επιχείρηση πληροφορικής που ειδι-
κεύεται στην παροχή τεχνολογικών λύσεων για τον ευρύτερο χώρο της φιλοξε-
νίας και εστίασης. Ακολουθώντας την τάση των επισκεπτών που επιθυμούν να 
κάνουν check in από το κινητό τους, δίνει τη λύση του mobile access στα ξενο-
δοχεία, εξαλείφοντας την ανάγκη για check-in και την αναμονή για παραλαβή 
των καρτών πρόσβασης στα δωμάτια.
Πιο συγκεκριμένα, η λύση mobile access της ASSA ABLOY Global Solutions 
καλύπτει τις ανάγκες αυτές, με τις ηλεκτρονικές κλειδαριές VingCard RFID. Το 
μόνο που απαιτείται είναι η προσθήκη ενός μικρού Bluetooth low energy board 
πάνω στην κλειδαριά.
Βασισμένη στη βραβευμένη τεχνολογία Seos της ASSA ABLOY, αυτή η ολοκλη-
ρωμένη λύση φορητής πρόσβασης, συμπεριλαμβάνει εφαρμογές που είναι συμ-
βατές με iOS και Android smartphones.
Η λύση αυτή περιλαμβάνει εξαιρετικά αξιόπιστη και ασφαλή κονσόλα διαχεί-
ρισης, υπηρεσίες Trusted Service Manager (TSM) και εγγυήσεις απόδοσης 
που υποστηρίζονται από Service Level Agreement (SLA). Οι ειδικές υπηρεσίες 
"onboarding" διευκολύνουν περαιτέρω όλες τις διαδικασίες για αρμονική ενσω-
μάτωση της τεχνολογίας στις υπόλοιπες εφαρμογές του ξενοδοχείου αλλά και 
στα υπάρχοντα back-end συστήματα της επιχείρησης.
Αναβαθμίζει την εμπειρία για τον επισκέπτη, δεν χρειάζεται κλειδιά ή κάρτες 
αντικατάστασης επιτρέπει την εύκολη είσοδο στα δωμάτια, ενισχύει την εικόνα 
του ξενοδοχείου, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
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Αποδέκτης πολλαπλών διακρίσεων από θεσμούς όπως τα Greek 
Hospitality Awards, Tourism Awards, Total Solutions Excellence 
και Diamonds of the Greek Economy, το τμήμα Business 
Solutions της LG Electronics Ελλάς, βρίσκεται δίπλα σε κάθε 
επαγγελματία, προσφέροντας τεχνολογικά προηγμένα προϊό-
ντα, λύσεις και υπηρεσίες τόσο σε pre- όσο και σε after-sales 
επίπεδο. Με ευρύ χαρτοφυλάκιο και ηγετική θέση στην αγορά, 
η LG παρέχει ενεργειακές λύσεις κλιματισμού και ψύξης όπως 
αντλίες θερμότητας για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης LG Therma V και Hydrokit, καθώς και λύσεις AC και 
ξενοδοχειακές τηλεοράσεις με ποικίλα οφέλη τόσο για τους ξε-
νοδόχους, όσο και για τους εγκαταστάτες. 

THERMA V Monobloc, η πρώτη στον κόσμο «όλα-
σε-ένα» αντλία θερμότητας με το νέο οικολογικό 
ψυκτικό υγρό R32
Η πρώτη στον κόσμο R32 Monobloc αντλία θερμότητας προ-
σφέρει παραγωγή ζεστού νερού έως 65οC. Η LG Therma V R32 
Monobloc διαθέτει 100% συμβατότητα με σώματα καλοριφέρ 
και ενδοδαπέδια θέρμανση. Το μειωμένο λειτουργικό κόστος 
θέρμανσης την καθιστά έως και 4 φορές αποδοτικότερη από 
αυτή ενός λέβητα. Είναι μια λύση ανανεώσιμης πηγής ενέρ-
γειας, καθώς χρησιμοποιεί το 75% που απορροφά από τον 
εξωτερικό αέρα (φυσική ενέργεια) και το υπόλοιπο 25% από το 
δίκτυο ηλεκτρισμού. 

H ιδανική λύση για Παραγωγή Ζεστού Νερού 
Χρήσης: Ηydrokit
Το Hydrokit είναι η συνολική λύση που προσφέρει η LG, η οποία 
σε συνδυασμό με τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού νέας γε-
νιάς Multi V, εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας (με 
συστήματα ανάκτησης θερμότητας), σε σχέση με τα συμβατικά 
συστήματα κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. 
Τα υψηλά αυτά ποσοστά επιτυγχάνονται χάρη στην αποτελε-
σματική αξιοποίηση της θερμότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, 

αλλά και την ανάκτηση θερμότητας από το ψυκτικό μέσο, το 
οποίο αντί να απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα, χρησιμοποιείται 
για τη θέρμανση του νερού χρήσης.
Έτσι, η λύση Hydrokit είναι φιλική προς το περιβάλλον, με απο-
δοτικότητα έως και 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις συμ-
βατικές μεθόδους θέρμανσης καθώς χρησιμοποιεί ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ενώ σας αποδεσμεύει πλήρως από τη χρήση 
του πετρελαίου, με όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν.

Κεντρικό χειριστήριο AC SMART 5 - Ιδανικό 
Control Solution εξοικονόμηση ενέργειας σε 
επαγγελματικούς χώρους
To κεντρικό χειριστήριο της LG Electronics, εκτός από την επο-
πτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των προϊόντων κλιματισμού 
και παραγωγής ζεστού νερού παρέχει στους ξενοδόχους τη δυ-
νατότητα παρακολούθησης της τάσης της κατανάλωσης τους, 
ενώ μπορεί να γίνει και ο επιμερισμός της ανά συνδεδεμένη μο-
νάδα και να οριστεί μια τιμή ως μέγιστη επιτρεπόμενη, ώστε το 
σύστημα να μην την ξεπεράσει. Τέλος, επιτρέπει τη διασύνδεση 
με συστήματα BMS (Building Management System) για ακόμα 
μεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο.

Σύγχρονες LG Smart Hotel Solutions με 
αναβαθμισμένη Pro:Centric Direct πλατφόρμα 
περιεχομένου
Η ξενοδοχειακή Pro:Centric Direct Smart Infotainment πλατ-
φόρμα περιεχομένου της LG βοηθά τους επαγγελματίες 
του κλάδου του Τουρισμού να διαχειριστούν αποδοτικά τους 
διαθέσιμους πόρους διαφοροποιώντας την επιχείρησή τους. 
Το εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας καθώς και η δια-
δραστική υπηρεσία εξυπηρέτησης δωματίου (1-Click Service) 
προσφέρουν μια μοναδική fully customized εμπειρία στον επι-
σκέπτη, ενώ παράλληλα η πλατφόρμα δίνει στον επαγγελματία 
τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων υπηρεσιών για τη μετάδο-
ση μηνυμάτων (Notice, Ticker κ.λπ.).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ LG
ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
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Αισιόδοξοι για το 2021 οι ξενοδόχοι της Ρόδου
Στο 50% ανήλθε η δραστηριότητα των ξενοδοχείων τον Αύγουστο στην Ρόδο, έναντι 
του 25% τον Ιούλιο, σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.
Αναλυτικότερα «η αποτίμηση των έως τώρα αφίξεων κρίνεται τόσο θετική ώστε να 
μας γεμίζει αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά 2021, έχοντας στο μυαλό μας ότι δι-
ανύουμε μια άνευ προηγουμένη κρίση με πρωτόγνωρες επιπτώσεις στον Τουρισμό. 
Τον Ιούλιο καταφέραμε ποσοστό 25% της περσινής δραστηριότητας και για τον 
Αύγουστο με την υπάρχουσα δυναμική, η εκτίμηση φτάνει περίπου το 50% της περ-
σινής. Η επιτυχία οφείλεται:
•  Στo αποφασιστικό άνοιγμα ικανού αριθμού Ξενοδοχείων από το πρώτο δεκαή-

μερο του Ιουλίου παρόλο το μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο, 
•  Στην άριστη εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων από τους εργαζόμε-

νούς μας που επέδειξαν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του επαγγελ-
ματισμού τους, 

•  Στη σημαντική συμβολή των covid-Ξενοδοχείων, που είχαν να διαχειριστούν 
μεν ελάχιστα κρούσματα, όμως η ύπαρξη τους ήταν και είναι καθοριστικής 
σημασίας και για τους Tour Operator και για τη στήριξη των ανοιχτών ξενοδο-
χειακών μονάδων, και για τη λειτουργία του προορισμού μας,

•  Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ά και Β΄ βαθμού που συνέβαλε τα μέγιστα στον 
συντονισμό των ενεργειών, καθώς και με την πολύ γρήγορη διάθεση της νέας 
οδού, παράλληλης με τη γέφυρα του Ποταμού Μάκαρη στη θέση Χαράκι.

•  Στην επικοινωνιακή διαχείριση που επιτεύχθηκε από την αποτελεσματική ομά-
δα που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από όλους τους φορείς.

Διακόπτονται 
οι πτήσεις από 
Βαρκελώνη
Τη διακοπή των πτήσεων προς την 
Ελλάδα και από τη Βαρκελώνη και 
την ευρύτερη περιοχή της Καταλο-
νίας, λόγω του μεγάλου αριθμού 
κρουσμάτων, ανακοίνωσε ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιάς. 
Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 19 
Σεπτεμβρίου η επιβολή προληπτικών 
ελέγχων, πριν από την άφιξη στη 
χώρα μας για όσους έρχονται με 
πτήσεις από Σουηδία, Βέλγιο, Βουλ-
γαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Μάλτα, Αλβανία, Βόρεια 
Μακεδονία και Ισπανία, ενώ συνεχί-
ζουν να ισχύουν τα μέτρα σχετικά 
με την είσοδο μόνιμων κατοίκων 
Ισραήλ. Ταυτόχρονα, αναστέλλεται 
η υποχρέωση για τεστ pcr για όσους 
έρχονται από την Ολλανδία.
Στη Λέσβο και τη Ζάκυνθο αναστέλ-
λεται κάθε είδους εκδήλωση όπως 
πάρτι, απαγορεύεται κάθε είδους 
συνάθροισης πολιτών άνω των εννέα 
ατόμων, τόσο σε δημόσιο όσο και σε 
ιδιωτικό χώρο, ενώ στους χώρους 
εστίασης, ο μέγιστος αριθμός ατό-
μων σε κάθε τραπέζι πρέπει να είναι 
έως τέσσερα άτομα, εκτός κι αν 
πρόκειται για συγγενείς α' βαθμού 
όπου επιτρέπεται έως έξι άτομα. 
Επίσης, υποχρεωτική είναι η χρήση 
μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς, όσο 
και σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης, 
παρατείνονται τα περιοριστικά μέ-
τρα για δύο εβδομάδες στην Πάρο, 
την Αντίπαρο, την Μύκονο και στις 
περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής 
και Χανίων. Επιπρόσθετα, στις επι-
δημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές 
προστέθηκε και η περιφερειακή ενό-
τητα Ημαθίας.

Τμήμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού TiniakosHotel
Η εταιρεία Τηνιακός δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1979 και α-
ποτελεί μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που εξειδικεύεται στην κατασκευή και τη 
διάθεση επίπλων διαθέτοντας έμπειρο προσωπικό. Διαθέτει 5 ιδιόκτητα καταστήμα-
τα λιανικής πώλησης στην Αθήνα και από το 2017 στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού με την επωνυμία TiniakosHotel με προϊόντα που αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων. Ο επαγγελματίας μπορεί να 
βρει μια μεγάλη γκάμα σε κρεβάτια, κομοδίνα, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες και 
ντουλάπες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ξενοδοχείου του.

Τετάρτη 02 /09 /2020
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Λευκά είδη από τη Hotel Collection
Η εταιρεία Hotel 
Collection δρα-
στηριοποιείται στο 
χώρο των λευκών 
ειδών από το 1990 
και παρέχει ολο-
κληρωμένες λύσεις 
για ξενοδοχεία και 
ιδιώτες. Ο κατάλο-
γος των προϊόντων 
της αποτελείται από 
σεντόνια, μαξιλαρο-
θήκες, παπλώματα, 
παπλωματοθήκες, 
πετσέτες, πατάκια 
μπάνιου, μαξιλάρια 
ύπνου, θήκες κα-
πιτονέ μαξιλαριών 

και κρεβατιών, θήκες αδιάβροχες, μπουρνούζια, κουβέρτες πικέ και ακρυλικές, 
κουβερλί, τραπεζομάντηλα, ναπερόν, ποτηρόπανα και καλύμματα καρέκλας. Η Hotel 
Collection έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της αγοράς, 
προσφέροντας στους επαγγελματίες του κλάδου άμεση εξυπηρέτηση, υψηλή ποιό-
τητα και ανταγωνιστικές τιμές.

Νέα προσθήκη στο στόλο της SEAJETS
Η SEAJETS ανακοίνωσε 
την ένταξη του Power Jet 
στον στόλο της. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση 
«σε μια ιδιαίτερα δύσκολη 
χρονιά για τον παγκόσμιο 
τουρισμό, η SEAJETS συ-
νεχίζει να επενδύει στην 
ενίσχυση του ακτοπλοϊκού 
κλάδου και της ελληνικής 
οικονομίας. Το Power Jet 
αποτελεί το τρίτο στη σειρά 
πλοίο που δρομολογείται 
πλήρως ανακαινισμένο από 
την SEAJETS από το 2019 
και εντεύθεν, έπειτα από το 
Worldchampion Jet και το 
Sifnos Jet. Οι εργασίες μετα-
σκευής πραγματοποιήθηκαν 

στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν την πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, αντι-
κατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των συστημάτων α-
σφαλείας κλιματισμού και πλοήγησης. Το Power Jet ξεκίνησε τα δρομολόγιά του την 
Τρίτη 11 Αυγούστου και με ταχύτητα 35 μιλίων και δυνατότητα μεγίστης μεταφοράς 
1.200 επιβατών και 150 οχημάτων συνδέει καθημερινά το Ηράκλειο Κρήτης με την 
Σαντορίνη, Νάξο, Μύκονο και Πάρο.
Ο στόλος της SEAJETS έχει πλέον 15 ενεργά πλοία εξυπηρετώντας συνολικά 33 
λιμάνια και περισσότερες από 300 διασυνδέσεις στο Αιγαίο και συνδράμει αποτελε-
σματικά στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και την παροχή μοναδικών συνδέ-
σεων μεταξύ των νησιών του Αιγαίου.

Νέα ταξιδιωτική τάση 
λόγω κορονοϊού
Νέες ταξιδιωτικές τάσεις έκαναν την εμφά-
νισή τους με την εξάπλωση της πανδημίας, 
με τον όρο «Coronacation» να περιγράφει 
την τάση, των νεότερων κυρίως, να οργανώ-
νουν ταξίδια εξαιτίας των φτηνών πτήσεων 
και ξενοδοχείων που υπάρχουν εξαιτίας του 
κορωνοϊού. Σύμφωνα με την trivago «πολ-
λοί άνθρωποι θέλουν να ταξιδέψουν, έστω 
και με κάποιο ρίσκο, έχοντας την επιθυμία 
να λάβουν προσφορές και εκπτώσεις για 
τις διαμονές τους. Για αυτόν τον λόγο, τα 
ξενοδοχεία πρέπει να δημιουργήσουν και 
να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική στρα-
τηγική διαχείρισης εσόδων ξενοδοχείου, με 
επίκεντρο την παροχή προσφορών και τη 
διαφοροποίηση των ροών εσόδων και όχι 
απλώς τη μείωση των τιμών των δωματίων. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν να 
διατηρήσουν τη δύναμη τιμολόγησής τους 
μακροπρόθεσμα». Η τάση όμως για οικο-
νομικά ταξίδια φαίνεται να αυξάνει και τον 
ανταγωνισμό για τα ξενοδοχεία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ SERKO ARARAT

Επαγγελματικό εξοπλισμό για ξενοδοχεία, 
προκειμένου να καλύψουν οι ξενοδόχοι 
τις ανάγκες της κουζίνας και του μπουφέ 
είναι διαθέσιμος από την εταιρεία SERKO 
ARARAT που ιδρύθηκε το 1948 και δρα-
στηριοποιείται στην κατασκευή των ηλε-
κτρικών επαγγελματικών ψυγείων και στον 
γενικό εξοπλισμό καταστημάτων.
Στην εταιρεία SERKO ARARAT o ξενοδό-
χος μπορεί να προμηθευτεί ανοξείδωτες 
κατασκευές, ψυγεία όλων των τύπων 
καθώς και όλα τα μηχανήματα ψησίματος 
της κουζίνας και τα μηχανήματα καφέ ρο-
φημάτων του πρωινού και των μπουφέ. Το 
εξειδικευμένο προσωπικό καταγράφει τις 
ανάγκες του πελάτη και η παράδοση των 
προϊόντων πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
περάσουν επιτυχώς όλους τους απαραίτη-
τους ελέγχους. Η SERKO ARARAT κατα-
σκευάζει όλων των ειδών τα επαγγελματικά 
ψυγεία και όλες τις ανοξείδωτες κατασκευ-
ές, τα οποία διαμορφώνονται σε ειδικές 
διαστάσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις 
ανάγκες του χώρου. Διαθέτει οργανωμένο 
τμήμα σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών.

Τετάρτη 02 /09 /2020
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Διάκριση για τις παραλίες της Νάξου  
από διεθνές μέσο
Νέα σημαντική διάκριση απέσπασε το μεγαλύτερο το νησί των Κυκλάδων από το 
Βρετανικό Conde Nast Traveller, που διαμορφώνει την ταξιδιωτική τάση παγκοσμίως. 
Το διεθνές μέσο ανακήρυξε τη Νάξο ως το καλύτερο Ελληνικό νησί για παραλίες σε 
λίστα που εξέδωσε για το 2020, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ταυτό-
χρονα το άρθρο δεν παραλείπει να εκθειάσει τη γαστρονομική μαγεία του προορι-
σμού, ενώ παρομοιάζει τις ατελείωτες αμμώδεις παραλίες του νησιού με «ορυχεία 
χρυσού.

Αυτόματα minibar από την εταιρεία Χαμπάκης
Η εταιρεία Χαμπάκης σε συνεργασία με τον Γαλ-
λικό οίκο Bartech διαθέτουν στην Ελληνική αγορά 
on-line minibar ξενοδοχείου αυτόματης καταγρα-
φής και τιμολόγησης της κατανάλωσης μέσω σύν-
δεσης του ειδικού προγράμματος με το ξενοδο-
χειακό πρόγραμμα. Με δυνατότητα δημιουργίας 
αναφορών για τα τμήματα λογιστηρίου, F&B, συ-
ντήρησης και αποθήκης αυτό το πλήρες σύστημα 
μετατρέπει μια απλή και συχνά ζημιογόνο παροχή 
προς τους φιλοξενούμενους πελάτες σε πηγή ε-
σόδων για το ξενοδοχείο. Η εταιρεία από το 1979 
εξυπηρετεί ένα ευρύ δίκτυο πελατών στον τομέα 
του αρχιτεκτονικού εξοπλισμού κτηρίων, με την 

ξενοδοχειακή αγορά να είναι το σημαντικότερο πεδίο των δραστηριοτήτων της την 
τελευταία εικοσιπενταετία. Η εισαγωγή και χονδρική πώληση συστημάτων ηλεκτρονι-
κών κλειδαριών απ' ευθείας από τους γνωστότερους ξένους οίκους του είδους έγινε 
το κύριο αντικείμενό της, με κυριότερο προμηθευτή από το 2010 και μετά τον Ιταλικό 
οίκο CISA. Παράλληλα, εισάγει και διακινεί προϊόντα και άλλων οίκων όπως είναι ο 
οίκος Yale με είδη ασφαλείας, ο οίκος Bartech με συστήματα αυτόματων minibar κ.ά.

Συλλογή ξενοδοχειακών προϊόντων KORRES
Η KORRES έχει 
παρουσιάσει στην 
αγορά μια ανανε-
ωμένη συλλογή 
ξενοδοχειακών 
προϊόντων υψη-
λής ποιότητας και 
αισθητικής για τις 
ανάγκες των κατα-
λυμάτων. Οι δύο 
σειρές KORRES 
Amenities, Greek 
Culture και Original 

βασισμένες, σύμφωνα με την εταιρεία, «στην απεριόριστη δύναμη της φύσης και 
στην καινοτομική προσέγγιση της μάρκας στη φροντίδα προσώπου και σώματος, 
«κλείνουν» σε συσκευασίες των 40mL και 80mL τις αρχές ενός ελληνικού brand με 
παγκόσμια απήχηση – ευεργετικά φυσικά συστατικά, φόρμουλες φιλικές στο δέρμα 
και στο περιβάλλον, κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και μία ξεχωριστή 
εμπειρία χρήσης «που εμπνέει και μας κάνει χαρούμενους». Η νέα σειρά ξενοδο-
χειακών προϊόντων KORRES είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της ελληνικής 
ποιότητας και καινοτομίας και μπορεί να γίνει στοιχείο της ελληνικής φιλοξενίας που 
πρεσβεύει η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα. Σήμερα η KORRES διαθέτει άνω των 400 
φυσικών προϊόντων σε 30 διαφορετικές αγορές.

NEWHOME PROFESSIONAL: 
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Μια μεγάλη γκάμα προϊόντων μπο-
ρεί να προμηθευτεί ο επαγγελματί-
ας από το ηλεκτρονικό κατάστημα 
NEWHOME PROFESSIONAL - Χ. Ι. 
Χυτήρογλου, που ειδικεύεται στον 
επαγγελματικό εξοπλισμό ξενοδοχεί-
ων, small luxuries hotel, ενοικιαζό-
μενων δωματίων και διαμερισμάτων, 
εστιατορίων, σκαφών, κομμωτηρίων 
και νοσοκομείων όσο αφορά τα λευ-
κά είδη και τον ιματισμό. Αναλυτικά, 
ο ξενοδόχος μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες της επιχείρησης σε σεντό-
νια, πετσέτες, μπουρνούζια, είδη 
μπάνιου, τραπεζομάντηλα, προϊόντα 
ύπνου όπως στρώματα, μαξιλάρια 
ύπνου, προστατευτικά στρώματος και 
να βρει μια μεγάλη γκάμα σε υφάσμα-
τα, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσε-
ων, σε ανανεωμένη ποικιλία σχεδίων 
και χρωμάτων. 
Η Newhome Professional ξεκίνησε 
να δραστηριοποιείται το 2013 και η 
έδρα της βρίσκεται στο Μοσχάτο του 
Νομού Αττικής. Ιδρυτές της εταιρείας 
είναι οι μέτοχοι της μητρικής εταιρεί-
ας Newhome Χ.Ι.Χυτήρογλου με δρα-
στηριότητα από το 1980 στους τομείς 
της λιανικής πώλησης κουρτινών, 
υφασμάτων, ειδών σκίασης - ανάρτη-
σης και λευκών ειδών. Το 2016 η εται-
ρεία δημιούργησε και την Newhome 
Professional Design Group με σκοπό 
να προτείνει ολοκληρωμένες μελέτες 
αρχιτεκτονικής σχεδίασης και διακό-
σμησης, εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, βασιζόμενη στις ανάγκες κά-
θε πελάτη.

Τετάρτη 02 /09 /2020



9 

Βραβείο «Γαλάζιας Σημαίας» στο Anemos Luxury 
Grand Resort

Για 4η συναπτή 
χρονιά απονεμή-
θηκε στο Anemos 
Luxury Grand 
Resort το βραβείο 
της “Γαλάζιας Ση-
μαίας” με κριτήριο 
την άρτια οργάνω-
ση, την καθαρότη-
τα των νερών, την 
προσβασιμότητα, 
την υψηλή ασφά-
λεια και τις εξαιρε-

τικές υποδομές της παραλίας του resort.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τo 5* θέρετρο στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής 
του για την επιτακτική ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος και των θαλάσσι-
ων υδάτων, συμμετείχε ενεργά στη Blue Flag Mediterranean Week 2020.
Στις 19 Αυγούστου 2020, μικροί και μεγάλοι, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας 
κατά του Covid-19, ενημερώθηκαν και πήραν μέρος στο καθαρισμό της όμορφης 
ακτής του Anemos Luxury Grand Resort.
Το resort ευχαριστεί θερμά τη διοργάνωση της “Blue Flag 2020” για το τιμητικό βρα-
βείο όπως και όλους τους συμμετέχοντες της “Blue Flag Mediterranean Week 2020” 
και υπόσχεται να συνεχίσει την προσπάθεια ευαισθητοποίησης και προστασίας του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός η λίμνη 
Ωραιοκάστρου
Τις ομορφιές της λίμνης του Ωραιοκάστρου «Παναγιώτης Ισχνόπουλος», σε τουρι-
στικό προορισμό και πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες σχεδιάζει να αναδεί-
ξει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης. 
Πιο συγκεκριμένα, η αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλο-
νίκης και πρόεδρος του ΟΤΘ, Βούλα Πατουλίδου, επισκέφτηκε μαζί με συνεργάτες 
της τη λίμνη του Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΠΚΜ, να αναδεί-
ξει σε κάθε δήμο της Μητροπολητικής Ενότητας Θεσσαλονίκης τα πλεονεκτήματα 
που μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τα τουριστικά δρώμενα της κά-
θε περιοχής. Πρόκειται για τον πιο μικρό διαμορφωμένο υγροβιότοπο αλλά με πλού-
σια χαρακτηριστικά χλωρίδας και πανίδας που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες και αποτελεί τον πιο κοντινό προορισμό για φυσιολάτρες και παρατηρητές 
πουλιών στο πολεοδομικό συγκρότημα.
Η κ. Πατουλίδου δήλωσε ενθουσιασμένη με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
«Είναι πολύ όμορφη λίμνη αλλά πρέπει να «ντυθεί», δηλαδή να υπάρξουν τέτοιες 
παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» 
δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης, η οποία σημείωσε ότι σύντομα πρόκειται να συναντη-
θεί με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη για το ζήτημα της περαιτέρω 
ανάδειξης της λίμνης.

Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια 
Ελένη Σαραντάκη

Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Καίτη Κωνσταντάκου,  

Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,  

Dieter Hoenig (Γερμανία)

Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη

Dtp: Νίκος Χαλκιαδάκης

Διαφήμιση: Άκης Λιάντζουρας  

Γραμματεία: Έλλη Μαστρομανώλη

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Smart Press

Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 5201500, 5230000

Γέμισαν με Έλληνες τα 
ξενοδοχεία στο Ζαγόρι 
τον Αύγουστο

Στο Ζαγόρι φέτος τον Αύγουστο τα 
περίπου 400 ξενοδοχεία που υπάρ-
χουν στους 46 οικισμούς λειτούρ-
γησαν και κατάφεραν να έχουν και 
υψηλές πληρότητες, δεδομένων των 
συνθηκών, με τη διαφορά ότι φέτος, 
τα καταλύματα γέμισαν από Έλληνες 
και όχι ξένους τουρίστες, σύμφωνα 
με δήλωση της κ. Έλσα Εξάρχου, 
αντιπροέδρου της Ένωσης Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων Ζαγορίου. «Από 
την αρχή του Αυγούστου ήμαστε 
γεμάτοι στα Ζαγοροχώρια ενώ τον 
Ιούλιο δεν είχαμε κόσμο. Η διαφορά 
με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι 
φέτος κατάφεραν να βρουν διαθέσι-
μα καταλύματα οι Έλληνες, που λόγω 
των προκρατήσεων των ξένων τουρι-
στών τα προηγούμενα χρόνια, αυτό 
ήταν πολύ δύσκολο. Το καλό με τα 
Ζαγοροχώρια είναι ότι υπάρχει φυσι-
κή αποστασιοποίηση έτσι όπως είναι 
δομημένα και σου παρέχει ασφάλεια. 
Επιπλέον, όλα τα μέτρα και τα πρωτό-
κολλα τηρούνται πολύ αυστηρά διότι 
υπάρχει επαγγελματισμός και αυτό 
λειτουργεί υπέρ του προορισμού», 
σημείωσε η κ. Εξάρχου.
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