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Νέα τεχνολογία προσέλκυσης πελατών
Τη στιγμή που οι ξενοδόχοι προσπαθούν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, α-
φήνοντας πίσω τους τις ολέθριες επιπτώσεις που προκάλεσε ο Covid-19, η Nevotek 
κυκλοφόρησε μια νέα τεχνολογία προσέλκυσης επισκεπτών. Ο λόγος γίνεται για το 
Grace, μια νέα πλατφόρμα στο εξωτερικό που επιτρέπει στους πελάτες του ξενοδο-
χείου να ανταλλάσσουν μηνύματα με το προσωπικό του ξενοδοχείου μέσω γνωστών 
εφαρμογών όπως το WhatsApp και το Messenger. Ο συγκεκριμένος τρόπος επικοι-
νωνίας δίνει τη δυνατότητα στον ξενοδόχο να καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών, 
χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει το όνομα και τον αριθμό του δωματίου τους. Το Grace 
επιτρέπει στον επισκέπτη να στείλει απλώς ένα μήνυμα στη reception ζητώντας για 
παράδειγμα πετσέτες. Το μήνυμα μεταφέρεται στο προσωπικό του ξενοδοχείου και 
έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει απευθείας το αίτημα. Οι φιλοξενούμενοι αρκεί να 
πληκτρολογήσουν απλώς «2 πετσέτες» ή «ένα μαξιλάρι», προκειμένου να μεταφερθεί 
το αντικείμενο της επιλογής τους στο δωμάτιο. 

Με αρνητικό τεστ οι 
επισκέπτες από τη Ρωσία
Νέα αεροπορική οδηγία για ταξιδιώτες από 
τη Ρωσία που θα ισχύσει μέχρι την Δευτέ-
ρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 εξέδωσε η Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας. Πιο αναλυτικά, 
επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα μας μόνο 
με αρνητικό τεστ covid-19 από τα αεροδρό-
μια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου 
και με ανώτατο όριο 500 επιβάτες την ε-
βδομάδα. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όσοι 
ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική 
σύνδεση από Ρωσία θα εισέρχονται στην 
χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19, 
το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο 
PCR, μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους. 
Οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν 
στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές αρνητικό 
αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για 
τον Covid-19 από πιστοποιημένο διαγνωστι-
κό κέντρο στην αγγλική γλώσσα το οποίο 
θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο τους 
και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητάς 
τους. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να 
ελέγξουν αν οι επιβάτες έχουν πιστοποι-
ητικό με αρνητικό τεστ πριν την πτήση, 
καθώς η απουσία του υποχρεώνει την 
αεροπορική εταιρεία να μην επιβιβάσει τον 
επιβάτη. Ταυτόχρονα παραμένει σε ισχύ η 
υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger 
Locator Form (PLF) πριν την άφιξη στην 
Ελλάδα. Επίσης όλοι οι επιβάτες πρέπει να 
φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου 
ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία 
προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής 
τους στη χώρα. Παράλληλα, η αεροπορική 
οδηγία προβλέπει ανώτατο όριο εισόδου 
500 ατόμων την εβδομάδα από την Ρωσία 
και μόνο στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσ-
σαλονίκης και Ηρακλείου.
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ΠΟΞ: αδικαιολόγητος ο περιορισμός των 50 
ατόμων στα συνέδρια

Την αντίδρασή της σχετικά με την ΚΥΑ που προ-
βλέπει τον περιορισμό του αριθμού συμμετεχό-
ντων σε συνέδρια στα 50 άτομα, εξέφρασε με επι-
στολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων 
προς τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκο Χαρδαλιά.
Σύμφωνα με την επιστολή «με πρόσφατη ΚΥΑ πε-
ριορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στα συ-
νέδρια στα 50 άτομα, απαγορεύεται, δηλαδή, επί 

της ουσίας η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, καθώς δεν μπορούμε να 
μιλάμε για συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν κάτω από 50 άτομα. Από τα συνέδρια, 
μικρά ή μεγάλα, «ζούνε» πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κυρίως σε αστικούς 
προορισμούς και όχι μόνο, επιχειρήσεις οι οποίες με την απόφασή αυτή υποχρε-
ώνονται να διακόψουν ξανά τη λειτουργία τους. Τα συνέδρια είναι απόλυτα ελεγ-
χόμενες δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα που 
οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καθορίσει. Πρόκειται για επιστημονικές ή παρόμοιου 
αντικειμένου εκδηλώσεις. Ούτε πανηγύρια είναι, ούτε χώροι διασκέδασης, ώστε να 
μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ο ελάχιστος έστω κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος.
Το ζητούμενο δεν είναι να επιβάλλονται, για τη δημιουργία εντυπώσεων, αδικαιο-
λόγητα αυστηρά μέτρα και περιορισμοί σε χώρους που είναι πλήρως ελεγχόμενοι 
και κανέναν κίνδυνο δεν εγκυμονούν. Το κρίσιμο είναι να βρούμε τρόπους να περιο-
ρίσουμε τα φαινόμενα συνωστισμού εκεί που ο έλεγχος είναι δύσκολος. Αλλιώς το 
μόνο που καταφέρνουμε είναι για μια ακόμα φορά να τιμωρούμε τη νόμιμη επιχει-
ρηματικότητα. Τα ξενοδοχεία άκουσαν τις προτροπές της κυβέρνησης και δανείστη-
καν για να επαναλειτουργήσουν με ζημιά τους, για να δώσουν δουλειά στους εργα-
ζομένους τους και να στηρίξουν για άλλη μια φορά, όπως και στα χρόνια της οικο-
νομικής κρίσης την ελληνική οικονομία. Είναι κρίμα να τιμωρείται ο ξενοδοχειακός 
κλάδος, να χάνονται θέσεις εργασίας και να στερείται το δημόσιο έσοδα που τόσο 
έχει ανάγκη εξαιτίας πρόχειρων αποφάσεων που προφανώς οφείλονται σε ελλιπή 
πληροφόρηση.Παράλληλα, το Thessaloniki Convention Bureau ζητά συμπληρωματι-
κά και σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει προγραμματισμός και στρατηγική 
για την επανένταξη της Βιομηχανίας των Συναντήσεων σε τροχιά πλήρους λειτουρ-
γίας με τους νέους όρους που θα δημιουργηθούν στη μετά COVID εποχή. 
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Σύστημα BIO-SCAN 
με τεχνολογία 
απολύμανσης 
νοσοκομείων UV-C
Η Avittia παρουσίασε πρόσφατα στην 
Ελλάδα και την Κύπρο το σύστημα 
BIO-SCAN, που είναι σχεδιασμένο για 
την απολύμανση των επιφανειών σε 
λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία απολύμανσης νοσοκομεί-
ων UV-C και έχει πιστοποιηθεί για την 
αποτελεσματικότητα του στην αντιμε-
τώπιση του SARS-CoV-2 (coronavirus). 
Το BIO-SCAN έχει τη δυνατότητα να α-
πολυμαίνει και να απενεργοποιεί όλους 
τους τύπους μικροοργανισμών χρησι-
μοποιώντας την τεχνολογία UV-C, συ-
μπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2. 
Η τεχνολογία απολύμανσης UV-C εφευ-
ρέθηκε στην Γαλλία και χρησιμοποιείται 
κυρίως για απολύμανση νοσοκομείων 
και χειρουργικών θαλάμων, είναι επί-
σης κατάλληλο για απολύμανση των 
επιφανειών και εσωτερικών χώρων των 
ξενοδοχείων. Σε μήκος κύματος φωτός 
254nm, το UV-C απενεργοποιεί τους μι-
κροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, κ.λπ.) 
διεισδύοντας στο DNA τους, διαταράσ-
σοντας έτσι τον μεταβολισμό τους έως 
ότου καταστραφούν εντελώς. H τεχνο-
λογία UV-C απαλλάσσει την διαδικασία 
της απολύμανσης από χημικές ουσίες 
και τις παρενέργειες τους. Απαιτεί κατά 
την εφαρμογή της προσοχή από τον 
χειριστή, που πρέπει να προστατεύει 
τα μάτια και το δέρμα. Έχει σχεδιαστεί 
για να είναι εύκολο στη χρήση, κινητό, 
ελαφρύ και κατάλληλο για την απολύ-
μανση όλων των επιφανειών σε λίγα 
δευτερόλεπτα.

Νέο σχέδιο δράσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Τουρισμού

Η πορεία του τουρισμού τον Αύ-
γουστο, επίκαιρα ζητήματα εφαρ-
μογής των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων, καθώς και η αντιμετώπιση 
κρουσμάτων Covid-19 ήταν τα κύ-
ρια θέματα που συζητήθηκαν στη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Τουρισμού.
Αναφερόμενος στην ισορροπία που 
πέτυχε, όπως τόνισε, να διατηρήσει 
η κυβέρνηση για τον εισερχόμενο 
τουρισμό, ο υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης επεσήμανε ότι 
ασκείται σωστή πολιτική ελέγχων, 
με θεαματική αύξηση του ημερή-
σιου αριθμού των διενεργούμενων 
τεστ. Σήμερα γίνονται 16.000 
έλεγχοι, εκ των οποίων οι 8000 σε 
συνοριακούς σταθμούς. Ο υπουρ-

γός Τουρισμού αναφέρθηκε επίσης στη νέα πολιτική της προοδευτικής αύξησης των 
επιτρεπόμενων επισκεπτών από άλλες χώρες, σε πρώτη φάση με 500 ταξιδιώτες 
ανά εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η ροή ταξιδιωτών παρακολουθείται τακτικά και 
συστηματικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε επίσης την 
ανάγκη επαρκούς και αποτελεσματικής ενημέρωσης, ειδικά στο ζήτημα της προέλευ-
σης των κρουσμάτων. Όπως τόνισε, τα περισσότερα κρούσματα προκύπτουν από 
τη μη τήρηση των κανόνων και όχι από τον εισερχόμενο τουρισμό. Γι' αυτό, κατά τον 
υπουργό, κρίνεται απολύτως απαραίτητο να συνεχίσουν όλοι ανεξαιρέτως να τηρούν 
τα υγειονομικά μέτρα. Ο υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε ότι σε κάθε Συνεδρίαση 
θα γίνεται παρουσίαση της προόδου του έργου των ειδικών Επιτροπών, τις οποίες 
έχει δημιουργήσει το Υπουργείο. Θα συζητούνται επίσης οι προτεινόμενες πολιτικές 
και το σχέδιο δράσεων ώστε να αναδεικνύονται οι εναλλακτικές θεματικές μορφές 
τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγι-
νε κατά τη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου με την παρουσίαση του έργου και των 
προτεινόμενων δράσεων της Επιτροπής Γαστρονομικού Τουρισμού, ενώ στην επόμε-
νη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί το υπό εξέλιξη έργο και οι προτάσεις της Επιτροπής 
Προσβάσιμου Τουρισμού.

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός από την εταιρεία 
Αλεξιάδης
Η εταιρεία Αλεξιάδης δραστηριοποιείται στο χώρο της επένδυσης και διακόσμη-
σης εσωτερικών χώρων, αναλαμβάνοντας την πλήρη κάλυψη εξοπλισμού ξενο-
δοχείων και άλλων επαγγελματικών χώρων. 
Τα προϊόντα που παρέχει σε ξενοδοχεία είναι:
•  Υφάσματα κουρτινών και επιπτώσεων
•  Λινά, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, κουρτίνες μπάνιου
•  Δάπεδα
•  Συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής σκίασης
•  Ραφή και τοποθέτηση κουρτινών και όλων των συστημάτων σκίασης
•  Προετοιμασία και τοποθέτηση των δαπέδων
Συνεργάζεται με επιχειρήσεις που είναι εντός και εκτός Αττικής και ανάμεσα 
στους πελάτες της συγκαταλέγονται ξενοδοχεία από την Κρήτη και τη Ρόδο έως 
τη Δράμα και τη Χαλκιδική, καλύπτοντας κάθε σημείο στο χάρτη της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την εταιρεία, προτεραιότητά της είναι να ακολουθεί πιστά το χρο-
νοδιάγραμμα για την παράδοση κάθε έργου και να προσφέρει αναλυτικό προϋ-
πολογισμό για κάθε βήμα της συνεργασίας, ώστε οι πελάτες να σχεδιάζουν με 
ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις τους και το δικό τους οικονομικό πλάνο.
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To συνέδριο είναι υβριδικό και οι οµιλητές έχουν 
φυσική παρουσία. Η κάλυψη γίνεται µε 3κάµερο 
και ψηφιακή µετάδοση µέσα από τρεις πλατφόρµες,
ενώ υπάρχει αυξηµένη διαδραστικότητα µε τους χρήστες.

3D - Hybrid Event 
Phychical - Digital - Interactive 

9ο Συνέδριο

Τα πάντα για τα social media 
και το e-business

23.09.2020 E-BUSINESS
24.09.2020 SOCIAL MEDIA
25.09.2020 WORKSHOPS
DIVANI CARAVEL HOTEL
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«Βουτιά» 60,4% για την επιβατική κίνηση του 
Αυγούστου

Αξιοσημείωτη μείωση της 
τάξεως του 60,4% παρου-
σίασε η επιβατική κίνηση 
στο αεροδρόμιο Ελ. Βενι-
ζέλος το μήνα Αύγουστο, 
σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στοιχεία.
Πιο αναλυτικά, με βάση τα 
δεδομένα που δημοσιο-
ποιήθηκαν από τον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών για 
τον μήνα Αύγουστο, οι επι-
βάτες, τόσο των πτήσεων 

εσωτερικού όσο και των διεθνών πτήσεων, κατέγραψαν μείωση της τάξης του 47% 
και 66,2% αντίστοιχα. Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η κίνηση 
του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο των 6 εκατ. επιβατών, σημειώνοντας πτώση 
της τάξης του 65,3% σε σχέση με το 2019 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας 
κατά την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου. Η διεθνής κίνηση μειώθηκε κατά 68,4%, ενώ 
οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν πτώση της τάξης του 58,3%. Σε ό,τι αφορά 
στον αριθμό των πτήσεων κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2020 ανήλθε σε 
77.584 καταγράφοντας πτώση της τάξης του 49,7% σε σχέση με το 2019 λόγω των 
ακυρώσεων πτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Μαρτίου - Αυγούστου, εξαιτίας 
της πανδημίας του Covid 19. Οι πτήσεις εσωτερικού μειώθηκαν κατά 44,2% και οι 
διεθνείς πτήσεις κατά 53,8%.

Πισίνες από την 
εταιρεία Crystal 
Pools
Η εταιρεία Crystal Pools ειδι-
κεύεται περίπου 25 χρόνια στην 
κατασκευή και τον εξοπλισμό 
πισίνας. Δημιουργεί πισίνες κάθε 
τύπου, επαγγελματικές και ιδιω-
τικές, σύμφωνα με τις τελευταίες 
εξελίξεις του χώρου και με τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές 

ποιότητας και κατασκευής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν ανάλογα με 
τις ανάγκες τους πισίνες από gunite ή μπετόν πισίνες με επένδυση βότσαλου, ή ψη-
φίδας πισίνες υπερχείλισης ή καταρράκτη, ή skimmer προκατασκευασμένες πισίνες 
με μεταλλότυπο, χωρίς κανονική άδεια πολεοδομίας, με άδεια μικρής κλίμακος και 
ανακαίνιση πισίνας, μικροπισίνες, spa, χαμάμ. Παράλληλα, η εταιρεία αναλαμβάνει 
επίσης και το σέρβις της πισίνας, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές.

ECOCRAFT: αναλώσιμα για ξενοδοχεία
Η εταιρεία ECOCRAFT δραστηριοποιείται στο χώρο του εξοπλισμού αναλωσίμων, 
διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για ξενοδοχεία. Ο επαγγελματίας μπορεί 
να προμηθευτεί χαρτικά, απορρυπαντικά, συσκευασίες delivery, χάρτινα και πλαστι-
κά ποτήρια μιας χρήσης, αναλώσιμα καθαρισμού, υπηρεσίες service πλυντηρίου, 
εκτυπώσεις ποτηριών, πατατάκια, ξηρούς καρπούς κ.ά. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 
ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όπως πωλη-
τές, τεχνικούς, οδηγούς, λογιστές, οι οποίοι συνεργαζόμενοι δίνουν μια σταθερή και 
δυνατή λύση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Εξειδικευμένα 
προϊόντα καθαρισμού 
από την Golden 
Chemicals
Η ελληνική εταιρεία Golden 
Chemicals έχει αναπτύξει μια ευ-
ρεία γκάμα όλων των απαραίτητων 
εξειδικευμένων προϊόντων για τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, που είναι 
κατάλληλα για ξενοδοχεία. 
Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα προ-
σφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για 
τις ανάγκες απολύμανσης και καθα-
ρισμού των χεριών, των επιφανειών 
και των σκευών της κουζίνας, των 
δωματίων, του ιματισμού, των κοινό-
χρηστων χώρων, των χώρων υγιει-
νής, των κολυμβητικών δεξαμενών, 
του αέρα, του πόσιμου νερού, των 
λαχανικών και των φρούτων. Την 
γκάμα συμπληρώνουν εξειδικευμένα 
προϊόντα όπως μάσκες, προσωπί-
δες, σκουφάκια, ποδιές, ποδονάρια, 
γάντια, απολυμαντικοί τάπητες 
παπουτσιών, μηχανήματα απολύμαν-
σης του αέρα και ατμοκαθαριστές. 
Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει συνερ-
γασία με κατασκευαστικούς οίκους 
σταθμών αντισηψίας χεριών, για ε-
πιδαπέδια, επιτοίχια και επιτραπέζια 
χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει 
ποικιλία επιλογών σε αυτόματες 
συσκευές με υπέρυθρο αισθητήρα, 
χειροκίνητες ή με χρήση του αγκώ-
να. Παράλληλα, έχει λανσάρει μη-
χανήματα υψηλής τεχνολογίας για 
την απολύμανση του αέρα χωρίς την 
χρήση χημικών ουσιών. Είναι κατάλ-
ληλα για τοποθέτηση σε ξενοδοχεία 
και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων, προς εξυγίανση της 
ατμόσφαιρας, με κάλυψη από μεμο-
νωμένους χώρους 25-350τ.μ. έως 
κεντρική τοποθέτηση συστήματος 
που θα καλύπτει όλους τους χώρους 
του κτιρίου. 

Τετάρτη 09 /09 /2020
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Αντίθετοι με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση  
οι ξενοδόχοι της Λαμίας

Την αντίθεσή τους στην 
εφαρμογή της νέας κυκλο-
φοριακής ρύθμισης στο 
κέντρο της Λαμίας εξέφρα-
σαν με σχετική ανακοίνωση 
οι Ξενοδόχοι της Λαμίας. 
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται 
«το μέτρο αυτό προσθέτει 
επιπλέον ταλαιπωρία στους 
επισκέπτες της Λαμίας. Οι 
επισκέπτες, εξαιτίας της ά-
γνοιάς τους για εναλλακτική 
οδό προς το κέντρο της πό-

λης αλλά και τα ξενοδοχεία μας, μπερδεύονται και κατευθύνονται σε λάθος οδούς 
που έχουν σαν αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό και εν τέλη την δημιουργία 
έντασης. Δεν είναι λίγα εκείνα τα περιστατικά κατά τα οποία είτε έχουμε κληθεί να 
πάμε να πάρουμε πελάτες που τελικά κατέληξαν πεζοί έχοντας παρκάρει σε κάποιο 
σημείο μη μπορώντας να μας προσεγγίσουν είτε κάποιος περαστικός κλήθηκε να 
τους καθοδηγήσει σε εμάς. Η σήμανση είναι ελλιπέστατη αφού δεν εξηγείται η κα-
τεύθυνση προς το κέντρο, παρά μόνο απαγορεύει την προσέγγιση αυτοκινήτου στην 
πλατεία. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες διαμαρτυριών ενάντια στο κυκλοφοριακό 
αυτό μέτρο από ανθρώπους που έρχονται να τονώσουν την οικονομική δραστηριό-
τητα της πόλης μας. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε για την αμεσότερη κατάργηση 
του εν λόγω μέτρου ώστε να αποφευχθούν δυσμενή οικονομικά δεδομένα για τις 
επιχειρήσεις της Λαμίας.»

Ξενοδοχειακός ιματισμός ΜΙΤΟΣ
Η ΜΙΤΟΣ εξειδικεύεται στον 
ξενοδοχειακό ιματισμό και 
προσφέρει στους πελάτες 
της μια ευρεία γκάμα προϊ-
όντων, διαστάσεων και ποι-
οτήτων ύφανσης. Στα λευκά 
της είδη περιλαμβάνονται 
είδη για το υπνοδωμάτιο, 
το μπάνιο αλλά και την πι-
σίνα. Για τα υπνοδωμάτια 
του ξενοδοχείου η ΜΙΤΟΣ 
διαθέτει σεντόνια ειδικά για 
ξενοδοχεία, που μαζί με τις 
αντίστοιχες μαξιλαροθήκες 
και παπλωματοθήκες μπο-
ρούν να δημιουργήσουν μια 
αίσθηση υψηλής αισθητικής 
και αρμονίας στα δωμάτια. 
Επιπλέον, τα παπλώματα, 
τα επιστρώματα και οι κου-

βέρτες μας δίνουν μια ολοκληρωμένη λύση και στην πλέον απαιτητική ξενοδοχειακή 
μονάδα. Για το μπάνιο του δωματίου, ο ιματισμός ξενοδοχείου της ΜΙΤΟΣ περιλαμ-
βάνει πετσέτες σε ποικιλία διαστάσεων και ύφανσης, αλλά και μπουρνούζια και πα-
τάκια μπάνιου. Επιπλέον, οι πετσέτες και τα μπουρνούζια, αλλά και τα υπόλοιπα είδη 
ιματισμού, μπορούν να κεντηθούν με το λογότυπο του ξενοδοχείου, προσφέροντας 
εμπειρία πολυτέλειας για τους επισκέπτες.

Θεσσαλονίκη: νέες 
ακυρώσεις μετά τους 
περιορισμούς στα 
συνέδρια
Στο πλήγμα που δέχτηκε η Θεσσαλονίκη 
από την απώλεια σχεδόν του συνόλου 
της συνεδριακής δραστηριότητας για 
το 2020, αλλά και από την ακύρωση της 
85ης ΔΕΘ, αναφέρεται με ανακοίνωσή 
του το Thessaloniki Convention Bureau, 
τονίζοντας ότι οι πρόσφατοι περιορισμοί 
που ανακοινώθηκαν θα οδηγήσουν σε 
ακόμη περισσότερες ακυρώσεις.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση ανα-
φέρεται ότι «οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στη Βιομηχανία των 
Συναντήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων παρέμειναν κλειστές για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και ουσιαστικά, από 
τότε που έχουν ανοίξει σε μεγάλο βαθμό 
υπολειτουργούν, με το προσωπικό τους 
σε αναστολή ή εκ περιτροπής εργασία, 
βλέπουν μετά την ανακοίνωση των τελευ-
ταίων μέτρων σχετικά με τη διοργάνωση 
συνεδρίων να ακυρώνεται και η παραμι-
κρή δραστηριότητα που είχε παραμείνει 
προγραμματισμένη».
Όπως επισημαίνεται, «Το TCB εκτιμά 
ότι οι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα (με όριο για τα συνέδρια τα 50 
άτομα, όταν σε άλλες κοινωνικές εκδηλώ-
σεις το όριο είναι μεγαλύτερο) θα οδηγή-
σουν στην ακύρωση όποιων, ελάχιστων 
εκδηλώσεων είχαν απομείνει ενεργές και 
οι επιχειρήσεις πέραν της απώλειας των 
προσδοκώμενων, περιορισμένων ούτως 
ή άλλως εσόδων, θα επιβαρυνθούν και με 
δαπάνες που ήδη πραγματοποιήθηκαν.»

Τετάρτη 09 /09 /2020
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ΝΕΟΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ! 

36W 
UV ANTI-VIRUS LAMP
EFFECTIVE COVID-19 VIRUS PREVENTION

DOUBLE TUBE
STERILIZATION

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

44x17.5cm

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ AVE A.E. 
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 | 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ | ΕΛΛΑ∆Α I 210 8092500
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Κλείνουν οι ξενοδοχειακές 
δομές του προγράμματος 
Filoxenia
Έξι ακόμη ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας 
έκλεισαν στα Γρεβενά, στις Σέρρες και στην 
Έδεσσα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Οι συνολικά 250 διαμένοντες σ' αυτές μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας της εν-
δοχώρας. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν κλείσει συνολικά 18 δομές. Αναλυτικότερα, 
δέκα στα Γρεβενά, δυο στις Σέρρες, δυο στην Έδεσσα, μια στην Κοζάνη, μια στις 
Πρέσπες, μια στην Φλώρινα και μια στην Αργολίδα. Ο σχεδιασμός του υπουργείου 
προβλέπει κλείσιμο, μέχρι το τέλος του έτους, και των υπόλοιπων 49 ξενοδοχειακών 
δομών φιλοξενίας του προγράμματος FILOXENIA.

Μείωση 75% των διεθνών τουριστών στην Ισπανία

Κατά 75% είδε η Ισπανία να συρρικνώνεται ο αριθμός των διεθνών τουριστών τον Ιού-
λιο σε σχέση με πέρσι, παρά την άρση του lockdown και το άνοιγμα των συνόρων της 
χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INE). 
Ο Ιούλιος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο η Ισπανία επέστρεψε στην κανονικότη-
τα, αφού η χώρα υιοθέτησε ένα από τα πιο αυστηρά lockdown παγκοσμίως, το οποίο 
ήρε εντελώς στις 21 Ιουνίου. Η μείωση των συνολικών δαπανών των ξένων τουριστών 
στην Ισπανία έφτασε το 79,5% τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2019. Ωστόσο, 
οι αφίξεις τουριστών στην Ισπανία τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 12 φορές σε σχέση με 
τον Ιούνιο, ενώ οι συνολικές τους δαπάνες κατά 18 φορές, έπειτα από σχεδόν μηδενι-
κή δραστηριότητα λόγω του lockdown. Βασική χώρα προέλευσης των τουριστών ήταν 
η Γαλλία, ενώ ακολουθούσαν η Γερμανία και η Βρετανία και η περιοχή της Ισπανίας με 
τη μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα ήταν οι Βαλεαρίδες Νήσοι και ακολούθησαν 
η Καταλονία και η Βαλένθια.

ΡΟΔΟΣ: ΑΝΟΔΟΣ 69% ΣΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΝ ΑΎΓΟΎΣΤΟ

Ικανοποιητικά εξελίσσονται οι ρο-
ές των ξένων επισκεπτών προς το 
νησί της Ρόδου, μέσω του διεθνούς 
αεροδρόμιου «Διαγόρας», παρά τα 
προβλήματα που δημιούργησε η 
πανδημία στον τουρισμό. Αναλυτικά, 
σε συνέχεια των 112.912 αφιχθέντων 
επιβατών κατά τον μήνα Ιούλιο, η 
επιβατική κίνηση παρέμεινε σε αυξη-
τικά επίπεδα και τον μήνα Αύγουστο, 
κατά τον οποίο οι διεθνείς αφίξεις 
παρουσίασαν σημαντική άνοδο κατά 
69%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Fraport για 
το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» 
από την 1η - 31η Αυγούστου, πραγμα-
τοποιήθηκαν 1390 πτήσεις μέσω των 
οποίων έφθασαν στο νησί 190.937 
τουρίστες προερχόμενοι από ξένες 
χώρες. Τα στοιχεία αποτυπώνουν 
αποκλειστικά τις αφίξεις εξωτερικού 
στο διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» 
της Ρόδου. Ωστόσο, στον συνολικό 
αριθμό επισκεπτών θα πρέπει επίσης 
να συνυπολογιστούν οι επιβάτες που 
μετακινούνται μέσω του διεθνούς 
αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
με πτήσεις εσωτερικού αλλά και οι 
επιβάτες που μετακινούνται μέσω του 
ακτοπλοϊκού δικτύου. Σημειώνεται ότι 
κατά τον μήνα Ιούλιο στο αεροδρόμιο 
«Διαγόρας» είχαν πραγματοποιηθεί 
793 διεθνείς πτήσεις, μέσω των ο-
ποίων έφθασαν 112.912 αλλοδαποί 
τουρίστες. Από τη σύγκριση του δευ-
τέρου 15νθημέρου του Αυγούστου σε 
σχέση με το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του μήνα, παρατηρείται μια κάμψη 
των διεθνών αφίξεων κατά 14%. Συ-
γκεκριμένα, από την 1η - 15η Αυγού-
στου αφίχθησαν μέσω των διεθνών 
πτήσεων 102.046 επιβάτες ενώ κατά 
το διάστημα 16-31 Αυγούστου αφί-
χθησαν 88.891 επιβάτες.

Τετάρτη 09 /09 /2020
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Σημείο αναφοράς η Σκόπελος για τον καταδυτικό 
τουρισμό

Μεγάλες προοπτικές για τη χώρα μας παρουσιάζει ο κατα-
δυτικός τουρισμός με νέους προορισμούς να μπαίνουν στο 
χάρτη, κερδίζοντας το ενδιαφέρον και των ξένων μέσων. 
Πρόσφατα μάλιστα η Σκόπελος, σύμφωνα με άρθρο που δη-
μοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Tauchen 
Magazin, χαρακτηρίστηκε ως ιδανικός προορισμός και «όνει-
ρο για τους αυτοδύτες».
Ο συντάκτης του άρθρου επισκέφτηκε το νησί και εντυπωσι-
άστηκε από τη ζωή. Ξεχωριστή θέση στο 4σέλιδο αφιέρωμα 
του περιοδικού καταλαμβάνει το Ναυάγιο «Χριστόφορος» 
που σύμφωνα με τον δημοσιογράφο είναι από τις σπάνιες 
περιπτώσεις τόσο καλοδιατηρημένου πλοίου. Tο φορτη-
γό-πλοίο μήκους 85μ. «Χριστόφορος», βυθίστηκε το 1983 
και σήμερα χαρίζει ασύγκριτες στιγμές ναυαγιο-κατάδυσης. 
Η υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του βυθού της Σκοπέ-
λου συνδυάζεται μοναδικά με το ναυάγιο για μία εμπειρία 
κινηματογραφική. Ο δημιουργός του άρθρου εξαίρει και τις 

υπέργειες ομορφιές της Σκοπέλου και τονίζει πως για τους αυτοδύτες η δυνατότητα 
συμπληρωματικών επιλογών με δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία και 
οι θαλάσσιες εκδρομές μαζί με την γνήσια φιλοξενία και την αξεπέραστη γαστρονο-
μία, καθιστούν τον προορισμό σημείο αναφοράς για τον καταδυτικό τουρισμό.

Παρατηρητήριο Τουρισμού στην Περιφέρεια 
Κρήτης
Παρατηρητήριο Τουρισμού θα λειτουργήσει στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με 
την προγραμματική σύμβαση συνεργασίας που υπογράφθηκε από τον περιφερειάρ-
χη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ Νίκο Κατσαράκη. 
Βασικός στόχος της συνεργασίας των δύο μερών, θα είναι η ερευνητική υποστήριξη 
του Παρατηρητηρίου Τουρισμού, το οποίο θα λειτουργεί στη διεύθυνση Τουρισμού 
της Περιφέρειας Κρήτης και θα είναι ο επίσημος φορέας για τη συγκέντρωση και 
επεξεργασία πληροφοριών για τον τουρισμό στην Κρήτη. Παράλληλα θα μπορεί να 
υποστηρίζει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων τουρισμού. Στην Κρήτη, ο τουρισμός 
αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και με βάση αυτό το δεδομένο, ο 
εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος τουρισμού, Κυριάκος Κώτσογλου, τόνισε 
το Παρατηρητήριο είναι μια ακόμα εξωστρεφής δράση της Περιφέρειας: «Με την 
υλοποίησή του, το Παρατηρητήριο θα σημαίνει εξαιρετικό σχεδιασμό σε σχέση με 
το προφίλ που θέλει να αναδείξει το νησί, τη συνεργασία με το κορυφαίο τουριστικό 
ίδρυμα του νησιού, πρωτογενείς έρευνες για τον τουρισμό στο νησί, με αποτέλεσμα 
να είναι αυτάρκης η Κρήτη στον τρόπο που θα διαχειρίζεται τα τουριστικά δεδομέ-
να». Για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης μίλησε ο πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ 
Νίκος Κατσαράκης, μιας και θα οδηγήσει όπως ανέφερε, στο «να δούμε ποιοτικά 
στοιχεία για τον τουρισμό στην Κρήτη, να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον και να 
σχεδιάσουμε την πολιτική και της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε το οικονομικό και ποιο-
τικό αποτύπωμα του τουρισμού τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ σημαντικό».
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«Συμμαχία» Ελλάδας-
Σερβίας στον 
τουριστικό τομέα

Κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων 
η Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σερ-
βίας για συνεργασία στον τομέα του 
τουρισμού. Τη Συμφωνία εισηγήθηκε το 
Υπουργείο Τουρισμού με σχέδιο νόμου. 
Συνοπτικά, η Συμφωνία Ελλάδας - Σερ-
βίας περιλαμβάνει τα εξής σημεία:
- Ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό 
την αύξηση των τουριστικών ροών με-
ταξύ των δύο χωρών.
- Ενθάρρυνση της συμμετοχής του 
ΕΟΤ σε τουριστικές εκθέσεις και άλλες 
τουριστικές εκδηλώσεις προβολής που 
πραγματοποιούνται στη Σερβία. Το 
ίδιο ισχύει αντιστοίχως για τον Σερβικό 
Οργανισμό Τουρισμού, με τη συμμετο-
χή του σε παρόμοιες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
•  Ενθάρρυνση και διευκόλυνση των 

επενδύσεων εκ μέρους Ελλήνων και 
Σέρβων επιχειρηματιών, καθώς και 
των επιχειρηματικών συμπράξεων 
στους αντίστοιχους τουριστικούς το-
μείς.

•  Ενθάρρυνση διοργάνωσης ταξιδιών ε-
ξοικείωσης και ενημέρωσης για τουρι-
στικούς πράκτορες και ταξιδιωτικούς 
δημοσιογράφους.

•  Προώθηση της διμερούς συνεργασίας 
στον τομέα των Ειδικών Μορφών Του-
ρισμού, με έμφαση στον πολιτιστικό 
τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον του-
ρισμό υπαίθρου, τον γαστρονομικό 
και τον οινικό τουρισμό, τον τουρισμό 
ευεξίας, τον ιαματικό τουρισμό και τον 
θρησκευτικό-προσκυνηματικό τουρι-
σμό κ.ά.

Τετάρτη 09 /09 /2020


