
1 

Γρ. Τάσιος: «Από 50 μέχρι 70% η πτώση του τζίρου»
«Αδικημένη» περιοχή χαρακτήρισε ο πρόε-
δρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος τη Βό-
ρεια Ελλάδα σε ότι αφορά στη φετινή τουρι-
στική περίοδο σε συνέντευξή του, καθώς δέ-
χτηκε το πλήγμα των περιοριστικών μέτρων, 
για τη βασική τουριστική μάζα που αιμοδοτεί 
την περιοχή, τους Βαλκάνιους, ενώ η Χαλ-
κιδική δέχτηκε και ένα δεύτερο χτύπημα με 
την επιβολή επιπλέον περιοριστικών μέτρων 

και τη λέξη lockdown που τη συνόδευε για αρκετές ημέρες.
Χαρακτηριστικά ανέφερε πως από τα 540 ξενοδοχεία της Χαλκιδικής άνοιξαν τα 380. 
Τον Σεπτέμβριο θα είναι ανοιχτά τα 200, ενώ τον Οκτώβριο μόλις τα 25. Ο ίδιος εκτί-
μησε πως μέχρι την άλλη βδομάδα θα κλείσουν και τα τελευταία καταλύματα. Η πτώ-
ση του τζίρου κυμάνθηκε από 50 έως 70%, ενώ οι κύριες αγορές που κινήθηκαν φέτος 
ήταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η Βρετανία άνοιξε στις 3 Αυγούστου αλλά δεν υ-
πήρξαν σημαντικές κρατήσεις το ίδιο και από τη Γερμανία που ήταν συνεχώς ανοιχτή. 
Συνολικά στη Χαλκιδική ήρθαν λιγότεροι από 50 χιλιάδες τουρίστες. 

Τέλος στα περιοριστικά 
μέτρα σε Πάρο και 
Αντίπαρο
Βελτιωμένη παρουσιάζεται η επιδημιο-
λογική εικόνα στα νησιά Πάρο και την 
Αντίπαρο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 
κ. Χαρδαλιάς, με αποτέλεσμα από τα ξη-
μερώματα της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, το 
καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων 
να παύει να ισχύει. «Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω δημόσια τους κατοίκους της Πά-
ρου και της Αντιπάρου για τη συνεργασία 
τους, την επιμονή και την υπομονή τους. 
Αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, 
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, τήρησαν 
με συνέπεια τα μέτρα και βγαίνουν νικη-
τές. Να γνωρίζουν ότι πέρα και πάνω από 
οτιδήποτε άλλο, οι όποιες αποφάσεις μας 
είχαν ως στόχο αποκλειστικά και μόνο την 
δική τους προστασία». Ο υφυπουργός δι-
ευκρίνισε ότι οι αποφάσεις βασίστηκαν, όχι 
μόνο στα πραγματικά ενεργά κρούσματα 
στα δύο αυτά νησιά, αλλά και στα θετικά 
κρούσματα, που η ιχνηλάτησή τους μαζικά, 
είχε αναφορά σε διακοπές ή πρόσφατο 
ταξίδι στα νησιά αυτά. «Και οι αποφάσεις 
μας», πρόσθεσε, «είχαν ως μοναδικό, 
απόλυτο γνώμονα την αντιμετώπιση του 
αυξημένου ιικού φορτίου στις περιοχές 
αυτές, και πάνω και πέρα από οτιδήποτε 
άλλο, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
χωρίς εκπτώσεις για οποιονδήποτε, με 
καθαρά επιστημονικά στοιχεία και μακριά 
από ανυπόστατες φήμες και αβάσιμες 
συνωμοσιολογικού χαρακτήρα, δήθεν πλη-
ροφορίες. Η αντιμετώπιση της πανδημίας 
είναι μια δυναμική διαδικασία. Καθημερινά, 
από την πρώτη ημέρα της πανδημίας, πα-
ρακολουθούμε τις εξελίξεις και προχωράμε 
στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να 
περιορίσουμε τη διάδοση του ιού, να προ-
στατεύσουμε τη δημόσια υγεία.»

ΤΟ NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
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Μείωση 70% στην επιβατική κίνηση των 
αεροδρομίων

Πτώση της τάξεως του 70% κατέγραψε ο συ-
νολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών 
το οκτάμηνο του 2020 σε όλα τα αεροδρόμια 
της χώρας μας σε σχέση με το αντίστοιχο δι-
άστημα του 2019, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία ου έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρε-
σία Πολιτική Αεροπορία (ΥΠΑ).
Πιο αναλυτικά, από τα στατιστικά στοιχεία της 
ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομί-

ων το οκτάμηνο του 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 13.4 εκατομμύρια πα-
ρουσιάζοντας πτώση 70% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όπου είχαν 
διακινηθεί 44.9 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια 
της χώρας ανήλθαν στις 161.180, από τις οποίες 83.852 ήταν εσωτερικού και 77.328 
εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 56,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 368.414 πτήσεις.
Παράλληλα, αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Αύγουστο του 2020 προ-
κύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 4.539.902 επιβάτες, δηλαδή 
με μείωση 55,7% σε σχέση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 10.238.414 επιβάτες. 
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 45.422 με καταγράφοντας πτώση 
41,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 
77.555 πτήσεις.
Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.667.484 παρουσιάζοντας μείωση 58,1% σε 
σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 3.977.915 επιβάτες.
Τα στατιστικά στοιχεία από όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας αποτυπώνουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η πτώση της επιβατικής κίνησης καταγράφει μείωση για έκτο συνεχόμενο 
μήνα.
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Εκπρόσωποι μεγάλων 
tour operators 
της Γερμανίας σε 
Θεσσαλονίκη και 
Χαλκιδική
Σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική θα 
φιλοξενηθούν 40 εκπρόσωποι των 
μεγάλων tour operators της Γερμανί-
ας στο πλαίσιο του «FVW workshop 
Greece 2020», που διοργανώνεται από 
15 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020. Στόχος η 
βαθύτερη γνωριμία και ενημέρωση για 
τον προορισμό, τις τουριστικές υπο-
δομές και εμπειρίες που προσφέρουν 
στους επισκέπτες. Όπως επεσήμανε 
η εκπρόσωπος του FVW στην Ελλάδα 
Άντα Καραγιάννη, η δράση αυτή διορ-
γανώνεται από το μεγαλύτερο media 
τουρισμού στη Γερμανία που φέρνει 
κοντά τον προορισμό με decision 
makers, έχοντας ένα σημαντικό δίκτυο 
διανομής με tour operators και retailers 
ενώ βρίσκεται σε επαφή με 10.000 τα-
ξιδιωτικά πρακτορεία. Η εν λόγω δρά-
ση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και 
χορηγιών ενώ είναι η πρώτη φορά που 
το συγκεκριμένο workshop διοργανώ-
νεται στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδι-
κή, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 
και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Χαλκιδικής και του Οργανισμού Του-
ρισμού Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. 
Στο πρόγραμμα φιλοξενίας, η Θεσσα-
λονίκη και Χαλκιδική θα παρουσιάσουν 
την οργανωμένη φιλοξενία, θεματικές 
προτάσεις διακοπών, το πολιτιστικό 
profile, τον τουρισμό συνεδρίων και 
mice, τη γαστρονομία, τη φύση και 
αλλαγή τοπίου, τις ξενοδοχειακές 
υποδομές, την ετοιμότητα και προσαρ-
μογή στα νέα δεδομένα και την ελκυ-
στικότητα σε διαφορετικά τμήματα της 
αγοράς.
Τη φετινή συνάντηση διοργανώνουν ο 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
μαζί με τον Οργανισμό Τουρισμού 
Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Μη-
τροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Ξενο-
δοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 
το Thessaloniki Convention Bureau και 
τις Ενώσεις Ξεν/χων Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής. 

Αισιόδοξα μηνύματα στην πρώτη τουριστική έκθεση 
μετά το lockdown

Η πρώτη διεθνής τουριστική 
έκθεση μετά τις απανωτές 
ακυρώσεις που προκάλεσε 
η πανδημία, η Tour Natur 
2020, πραγματοποιήθηκε 
στο Ντίσελντορφ από 4 
έως 6 Σεπτεμβρίου, φιλο-
δοξώντας να στείλει πρώτη 
το αισιόδοξο μήνυμα για 
τη σταδιακή επάνοδο στην 
κανονικότητα, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση.
Ο ΕΟΤ έδωσε το δικό του 

«παρών» στην έκθεση, προβάλλοντας το φυσικό κάλος και τις πολυάριθμες δυνα-
τότητες της χώρας μας για εναλλακτικό τουρισμό και δραστηριότητες, όπως το 
περπάτημα και η ποδηλασία όλων των βαθμίδων δυσκολίας. Συνεκθέτες του ΕΟΤ, σε 
περίπτερο 60τ.μ., ήταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Σάμος και ο Δήμος Αριστοτέ-
λη Χαλκιδικής. Οι επισκέπτες στο περίπτερο του ΕΟΤ ενημερώθηκαν για τους προο-
ρισμούς και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν σύντομα την Ελλάδα. Η 
Tour Natur φέτος πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την έκθεση Caravan Salon (υπαί-
θριος μηχανοκίνητος τουρισμός) στον ίδιο εκθεσιακό χώρο. Εκτός από τον ΕΟΤ και 
την Ελλάδα, συμμετείχαν πολλές Περιφέρειες της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλί-
ας και της Αυστρίας. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου 
οι δύο εκθέσεις μαζί είχαν επισκεψιμότητα 42.000 άτομα. Τόσο με τις συμμετοχές 
των εκθετών όσο και με την παρουσία του κοινού, η έκθεση Tour Natur 2020, φάνηκε 
να επιτυγχάνει τον στόχο της και να εκπέμπει -έστω και συγκρατημένα-μήνυμα αισι-
οδοξίας στην τουριστική αγορά. Στους χώρους της έκθεσης τηρούνταν σχολαστικά 
όλοι οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, με την ελπίδα να αποτελέσει την 
απαρχή για την αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού και των επαγγελματιών 
σε ανάλογες διοργανώσεις.

Μητσοτάκης: «Μετρημένα και με επαγγελματισμό 
το άνοιγμα του τουρισμού»

Στο άνοιγμα του του-
ρισμού αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά τη 
διάρκεια της συνέ-
ντευξης Τύπου από 
τη Θεσσαλονίκη που 
πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της ΔΕΘ, 
δίνοντας απάντηση σε 
όσους εκτιμούν ότι δεν 
έπρεπε να ανοίξει ο 
τουρισμός.
Πιο αναλυτικά, ο κ. 

Μητσοτάκης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρξε χώρα μετά το lockdown 
που να μην άνοιξε ξανά στην οικονομική δραστηριότητα. Το πρώτο lockdown έγι-
νε για να κερδίσουμε χρόνο. Το άνοιγμα στον τουρισμό έγινε μετρημένα, με πά-
ρα πολλή υποστήριξη τεστ και επαγγελματισμό. Αν κάποιος πιστεύει ότι έπρεπε 
να πετάξουμε τα 4-5 δισ., έσοδα από τον τουρισμό, ας το πει. Δεν γινόταν να το 
κάνουμε. Πέσαμε λίγο θύματα της επιτυχίας μας. Υπήρξε χαλάρωση. Πήραμε 
όμως γρήγορα μέτρα, τα οποία δουλεύουν.»
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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 
Physical - 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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«Κρούουν τον κώδωνα» του κινδύνου  
οι ξενοδόχοι της Ζακύνθου

«Η τεράστια αρνητική δημοσιότητα 
τις τελευταίες μέρες για τη Ζάκυν-
θο και την περιοχή του Λαγανά, 
με επακόλουθα την απαγόρευση 
πτήσεων για την Ζάκυνθο από την 
Ουαλία και την παύση του προ-
γράμματος του μεγαλύτερου Tour 
Operator της Μεγάλης Βρετανίας, 
απαξιώνει και καταστρέφει το του-
ριστικό προϊόν και την οικονομία, 

ολόκληρου του τόπου μας», επισημαίνουν σε επιστολή τους προς το βουλευτή Ζα-
κύνθου, Διονύσιο Ακτύπη, την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα, και τον 
Δήμαρχο Ζακύνθου, Νικήτα Αρετάκη, οι Σύλλογοι Ξενοδόχων της Ζακύνθου.
«Το θέμα έχει φτάσει να απασχολεί σε κυβερνητικό επίπεδο τη Μεγάλη Βρετανία και 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κίνδυνο να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σε όλη την 
Ελλάδα, εξαιτίας του Λαγανά και της Ζακύνθου. Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα και δεν 
δρομολογήσουμε διορθωτικές δράσεις για αυτή την αρνητική εικόνα, η κατάσταση 
θα γίνει μη αναστρέψιμη. Είναι ώρα να αναλάβουμε επιτέλους όλοι τις ευθύνες μας 
και με συνεργασία μεταξύ μας, να πράξουμε χωρίς προκαταλήψεις και αφορισμούς 
το αυτονόητο και να προστατεύσουμε το τουριστικό μας προϊόν» αναφέρουν οι 
ξενοδόχοι της Ζακύνθου και τονίζουν: «Είναι ώρα οι αρχές του τόπου, δηλαδή ο 
Βουλευτής, η Περιφέρεια, ο Δήμος, συμπεριλαμβανομένων και των αρμόδιων Διοι-
κητικών Αρχών, δηλαδή Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Υγειονομικό και όλοι οι Φορείς που 
εκπροσωπούμε επαγγελματίες που έχουν άμεση εξάρτηση από τον τουρισμό, να 
σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα κατάσταση που θα διασφαλίσει το μέλλον 
μας. Μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τον τόπο μας πριν να είναι αργά.»

Ξενοδοχειακός ιματισμός από την «Astron» Italy
Η εταιρεία «ASTRON» Italy, δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της παραγωγής 
και εμπορίας υφάσματος από το 1975, 
διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο των 
υφασμάτων και των λευκών ειδών και 
συνεργάζεται με μεγάλα εργοστάσια. 
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται 
μια μεγάλη γκάμα ξενοδοχειακών προ-
ϊόντων για τα δωμάτια, το μπάνιο και 
την πισίνα, που συνδυάζουν την υψηλή 

ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης και σε μία έκταση 4500 τετραγωνικών μέτρων και 2000 τετραγωνικών 
μέτρων στεγασμένου χώρου η «ASTRON» Italy παρέχει άμεση εξυπηρέτηση σε όλο 
το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.

Αεροπορική σύνδεση Αθήνα-Κωνσταντινούπολη 
το Σεπτέμβριο
Αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα προσφέρουν οι εταιρείες Turkish Airlines και 
Etihad το μήνα Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα από την Κωνσταντινούπολη και το 
Άμπου Ντάμπι αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα πτήσεων της Turkish, για 
την περίοδο από τις 9 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τη σύνδεση Κωνσταντι-
νούπολη - Αθήνα, με έναρξη από τις 16 Σεπτεμβρίου και με συχνότητα 5 φορές την 
εβδομάδα. Στο πρόγραμμα της Etihad Airways, περιλαμβάνεται η σύνδεση Άμπου 
Ντάμπι - Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιείται 5 φορές την εβδομάδα.

Αντιμετώπιση της 
κρίσης στον τουρισμό 
με τη συμμετοχή του 
HAPCO
Ο HAPCO συμμετέχει στην πρωτο-
βουλία της ΙAPCO για την ανταλ-
λαγή πληροφοριών και δεδομένων, 
σχετικά με τις επιπτώσεις της 
πανδημίας από τον COVID 19 στις 
εταιρείες μέλη του Οργανισμού, 
τις δράσεις σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
παγκόσμιας αυτής κρίσης, αλλά 
και τη χάραξη κοινής πολιτικής και 
στρατηγικής για την επόμενη μέρα 
του κλάδου. Οι οδηγίες αυτές είναι 
αποτέλεσμα της συνεργασίας 11 
εθνικών ενώσεων Οργανωτών Συ-
νεδρίων, συμπεριλαμβανομένου και 
του HAPCO, σε μία διεθνή Ομάδα 
Εργασίας (Global Task Force) υπό 
την ηγεσία της IAPCO. Ο HAPCO, 
ως μία από τις πιο παλιές εθνικές 
ενώσεις οργανωτών συνεδρίων και 
επαγγελματιών του κλάδου, συμ-
μετείχε ενεργά σε αυτή τη διεθνή 
ομάδα, στόχος της οποίας είναι η α-
νταλλαγή πληροφοριών αναφορικά 
με την κατάσταση της πανδημίας σε 
εθνικό επίπεδο, η καταγραφή των 
συνεπειών της υγειονομικής κρίσης 
στον συνεδριακό και επαγγελματικό 
τουρισμό, αλλά και η χάραξη κοινής 
στρατηγικής για το σχεδιασμό της 
επόμενης ημέρας. Οι κατευθυντή-
ριες οδηγίες περιλαμβάνουν και κε-
ντρικά μηνύματα που μπορούν χρη-
σιμοποιήσουν οι εθνικές ενώσεις 
στην επικοινωνία τους με κυβερνη-
τικούς φορείς, αναφορικά με την 
αξία του κλάδου και την επιτακτική 
ανάγκη υποστήριξής του.
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Έπιπλα και διακοσμητικά για ξενοδοχεία από την 
Αστήρ
Η εταιρεία Αστήρ ΑΕ από το 2005 δραστηριοποιείται στον χώρο του ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού, προσφέροντας λύσεις τόσο για τον εσωτερικό όσο και για τον εξωτερι-
κό χώρο ξενοδοχείων και γενικότερα των τουριστικών καταλυμάτων, ικανοποιώντας 
την ανάγκη για ποιότητα, άνεση και υψηλή αισθητική.
Πιο συγκεκριμένα, η ευρεία γκάμα των προϊόντων της Αστήρ απευθύνεται σε διάφο-
ρα στάδια ενός έργου, τροπικά δάπεδα, επενδύσεις τοίχων κλπ. σε συνδυασμό με 
τα έπιπλα και αξεσουάρ που βοηθούν σε μία ολοκληρωμένη υποστήριξη του έργου.
Το τμήμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού ο επαγγελματίας μπορεί να βρει μεγάλη ποικι-
λία σε έπιπλα με τροπικά ξύλα, έπιπλα μοντέρνου design, έπιπλα εξωτερικού χώρου 
καθώς και διακοσμητικά, όπως φωτιστικά και πίνακες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, με έμπνευση από αξιόλογα αρχιτεκτονικά γραφεία αλλά 
και από τ interior designers, συνεργάζεται με τους πελάτες της για να κάνει τις ιδέες 
τους πραγματικότητα.

Εξοπλισμός ξενοδοχείων από την  
Kamarinos Design

Η Kamarinos Design, που ιδρύθηκε 
το 1900 στην Αθήνα με κύριο αντι-
κείμενο την εισαγωγή, παραγωγή 
και εμπορία υφασμάτων επιπλώ-
σεως και κουρτινών, διαθέτει μια 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τις 
ανάγκες των ξενοδοχείων. Στα χρό-
νια της λειτουργίας της, η εταιρεία 

επεκτάθηκε και στην εισαγωγή λευκών ειδών και συστημάτων σκίασης. Σύμφωνα με 
την εταιρεία, με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η Kamarinos Design 
σήμερα κατατάσσεται ανάμεσα στις σοβαρότερες εμπορικές επιχειρήσεις στον 
κλάδο της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον εξοπλισμό κατοικιών, σκαφών και 
επαγγελματικών χώρων, όπως εστιατόρια, πλοία, κλινικές και γραφεία με απόλυτη 
εξειδίκευση στον εξοπλισμό ξενοδοχειακών μονάδων.
Ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες του, αυτό που επιθυ-
μεί από μια μεγάλη γκάμα σε υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες, δέρματα, ταπε-
τσαρίες τοίχου, συστήματα σκίασης, κουρτινόξυλα, ριχτάρια, μαξιλάρια κ.ά. που 
αντιπροσωπεύει η εταιρεία.

Στον κινηματογραφικό τουρισμό «ποντάρει»  
η Ήπειρος
Η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Προώθη-
σης, Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Κινηματογραφικών παραγωγών (FILM OFFICE), 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CIAK «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση 
και αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής του προγράμματος μέσω 
κινηματογράφου - Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential 
of the programme area through cinema». Η ανακοίνωση της λειτουργίας του FILM 
OFFICE της Περιφέρειας Ηπείρου θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 
στις 19:30, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραι-
ώς - Aκρόπολη Ιτς Καλέ, στα Ιωάννινα, και θα ακολουθήσει ένα τριήμερο κινηματο-
γραφικό Φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από Παρασκευή 18 έως Κυρια-
κή 20 Σεπτεμβρίου με την προβολή ταινιών και καλεσμένους συντελεστές που θα 
παρουσιάσουν τις ταινίες και θα συνομιλήσουν με το κοινό. Η Περιφέρεια Ηπείρου 
φιλοδοξεί να θεσμοθετηθεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιωαννίνων ως γεγονός 
που θα προσθέσει μία ακόμα ενδιαφέρουσα πολιτιστική διάσταση στο σύγχρονο 
πρόσωπο της ταχύτατα αναπτυσσόμενης περιφέρειας Ηπείρου. 

Τριανταφυλλάς: 
σχεδιασμός και 
κατασκευή επίπλων  
για ξενοδοχεία
Η εταιρεία Τριανταφυλλάς, από το 1985 
σχεδιάζει και κατασκευάζει υψηλής ποι-
ότητας έπιπλα και ειδικές κατασκευές 
επίπλων με υψηλή αισθητική. Μία από τις 
βασικές της δραστηριότητες είναι και ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή επίπλων για 
ξενοδοχεία. Η εταιρεία επί σειρά ετών, με 
εμπειρία, τεχνογνωσία και το ποιοτικό α-
ποτέλεσμα, έχει δημιουργήσει έπιπλα που 
κοσμούν τα δωμάτια και τους χώρους 
πολλών ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα. 
Ο ξενοδόχος μπορεί να καλύψει τις ανά-
γκες της επιχείρησής του σε κρεβατο-
κάμαρες, τραπεζαρίες, τραπεζάκια, κον-
σόλες, μπουφέδες, βιτρίνες, συνθέσεις, 
βιβλιοθήκες κ.ά. Η εταιρεία Τριανταφυλ-
λάς διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εξειδικευ-
μένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα 
που επεκτείνεται συνεχώς, με συνεργα-
σίες που διατηρούνται στο πέρασμα των 
ετών, εξαιτίας της ποιότητας κατασκευής, 
της συνεχούς εξέλιξης των σχεδίων της 
σύμφωνα με τις τάσεις των εποχών, της 
υπευθυνότητας και των ανταγωνιστικών 
τιμών των προϊόντων της.

ΣΤΡΏΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
FLEXYSTROM

Η εταιρεία flexystrom προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τον επιχειρηματία ξε-
νοδόχο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
επισκεπτών του, παρέχει στρώματα και 
προϊόντα ύπνου σε ξενοδοχεία σε ολό-
κληρη την Ελλάδα, ηπειρωτική και νη-
σιωτική. Όλα τα στρώματα της εταιρείας 
φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 
που αποδεικνύουν ότι τα στρώματα που 
διατίθενται, τα οποία μέσα από μακρο-
χρόνιες δοκιμές και αυστηρούς ποιοτι-
κούς ελέγχους, ανταποκρίνονται 100% 
στις προσδοκίες του επαγγελματία. Η 
εταιρεία flexystrom είναι ο αποκλειστι-
κός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της 
Perdormire, με παρουσία από το 1971 
σε πάνω από 40 διεθνείς αγορές.

Τετάρτη 16 /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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Nature: φυσικά προϊόντα περιποίησης  
για ξενοδοχεία

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών και περιποίησης σώματος με βιολογικά εκ-
χυλίσματα ροδιού και μελιού NATURE είναι διαθέσιμα για ξενοδοχεία. Όλα τα φυσι-
κά προϊόντα της κατηγορίας «amenities» ξενοδοχείου, μπορούν να τοποθετηθούν σε 
μια γκάμα χειροποίητων ξύλινων συσκευασιών. Οι χειροποίητες ξύλινες συσκευασίες 
είναι κατάλληλες για να οργανώσουν τα προϊόντα της κατηγορίας «amenities» στο 
μπάνιο του ξενοδοχείου. Τα φυσικά προϊόντα περιποίησης NATURE αλλά και οι ξύλι-
νες χειροποίητες συσκευασίες συνδράμουν στη συνολική εικόνα που θα διαμορφώ-
σει ο πελάτης για το σύνολο των παροχών και τελικά για το ίδιο το ξενοδοχείο. 
Η Nature Hellas Care Products είναι μια ελληνική εταιρεία που από το 2014 δημι-
ουργεί, σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια παραγωγής προϊόντων περι-
ποίησης, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών και περιποίησης σώματος, χρησιμο-
ποιώντας βιολογικά εκχυλίσματα δραστικών συστατικών της φύσης. Τα συστατικά 
των φυσικών προϊόντων περιποίησης της Nature Hellas Care Products, προέρχονται 
κατόπιν φυσικής επεξεργασίας και έχουν ως βάση μόνο βιολογικά εκχυλίσματα βο-
τάνων και δεν περιέχουν χημικές ουσίες.

Ξενοδοχειακά έπιπλα «ΜΑΚ ΞΥΛ»
Η Μακ Ξυλ ασχολείται με την κατασκευή επίπλων ξενοδοχειακού, επαγγελματικού ε-
ξοπλισμού και κατοικίας, δημιουργώντας μοντέρνες και έξυπνες λύσεις για τον κάθε 
χώρο. 
Έχοντας πολύχρονη πείρα, επενδύει σε νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να σχεδιάζει και 
να δημιουργεί για τον ξενοδόχο, ποιοτικά έπιπλα που προσαρμόζονται και ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες του, με καινοτόμα σχέδια και πρώτες ύλες φιλικές προς το 
περιβάλλον.
Το εργοστάσιο της Μακ Ξυλ εδρεύει στην Κατερίνη και καλύπτει τις ανάγκες και του 
πιο απαιτητικού πελάτη: του ιδιώτη, του διακοσμητή, του αρχιτέκτονα, των κατα-
σκευαστών και των τεχνικών εταιρειών.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Μακ Ξυλ, φροντίζει το σχεδιασμό, την κατασκευή και 
την παρουσίαση των επίπλων, με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί κάθε αισθητική 
και λειτουργική ανάγκη. Με γνώμονα την εγγυημένη ποιότητα σε συνδυασμό με τα 
ιδιαίτερα σχέδια των επίπλων αποτελεί δυναμική παρουσία στο χώρο του ελληνικού 
επίπλου.

Ηλεκτρονικές 
κλειδαριές  
από τη Smartin 
Η εταιρεία Smartin δραστηριοποιείται 
στο χώρο της παραγωγής κλειδαριών 
ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλω-
μάτων για ξενοδοχεία για πάνω από 20 
έτη, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο της 
ελληνικής αγοράς. Κατασκευάζει προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας και παρέχει 
ολοκληρωμένες λύσεις σε ξενοδοχεία 
που αφορούν στην ασφάλεια των δω-
ματίων, ηλεκτρονικές κλειδαριές και 
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. 
Η στρατηγική της εταιρείας είναι η 
παραγωγή και πώληση εξειδικευμένων 
προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προ-
σιτή τιμή που καλύπτουν συγκεκριμέ-
νες ανάγκες πελατών και η “after sales” 
υποστήριξη των. Τα παραγόμενα προ-
ϊόντα αναπτύσσονται με τεχνολογίες 
αιχμής και χαρακτηρίζονται από την 
στιβαρότητα των και την αδιάλειπτη 
λειτουργία των (πρέπει να λειτουργούν 
24 ώρες την ημέρα). Οι λειτουργίες 
των προϊόντων περιλαμβάνουν αυτομα-
τισμούς και αυξάνουν την αποδοτικό-
τητα του προσωπικού των ξενοδοχείων 
στην καθημερινή εργασία τους μεγι-
στοποιώντας τα κέρδη της επιχείρησης 
και των πελατών της. Στους πελάτες 
της συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες 
ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδος. 
Βασικοί άξονες της εταιρικής φιλοσο-
φίας της επιχείρησης είναι η υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων σε συνδυασμό 
με τις ανταγωνιστικές τιμές αλλά και η 
υποστήριξη των πελατών. Έχει επιπλέ-
ον τη δυνατότητα να διαμορφώνει τα 
προϊόντα της ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες της κάθε ξενοδοχειακής μονά-
δας. Από το ξεκίνημα της σχεδιάζει και 
κατασκευάζει ηλεκτρονικές κλειδαριές, 
μαγνητικούς και ηλεκτρονικούς εξοικο-
νομητές ενέργειας για τα δωμάτια των 
ξενοδοχείων.
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ΕΌΤ: ψηφιακές δυνατότητες στην υπηρεσία του 
ελληνικού τουρισμού
Η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής, αλλά και η 
απλοποίηση των διαδικασιών ώστε ο ελληνικός τουρισμός να είναι σε θέση να δι-
αχειριστεί πιο άμεσα και αποτελεσματικά την όποια κρίση, ήταν το αντικείμενο συ-
νάντησης της Προέδρου του ΕΟΤ, κ. Άντζελας Γκερέκου, με τον Γενικό Γραμματέα 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο.
Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Προέδρου του ΕΟΤ και 
τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, Δημήτρη Φραγκάκη, 
είχε ως σκοπό τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του ΕΟΤ και την 
περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, για την αποδοτικότερη επίτευξη 
των στόχων του. Η κα Γκερέκου τόνισε την «άμεση ανάγκη για τη δημιουργία ενός 
ακόμα πιο data driven Οργανισμού» και σημείωσε πως «στόχος μας είναι να έχου-
με τα καλυτέρα δυνατόν αποτελέσματα, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τις 
ανάγκες τόσο του εισερχόμενου όσο και του εγχώριου τουρισμού, δημιουργώντας 
σύγχρονες καμπάνιες, μητρώο επαγγελματιών, τουριστικό ψηφιακό χάρτη, αλλά και 
προϊόντα και ενημερώσεις για τον επισκέπτη του σήμερα». Διευκρίνισε, επίσης, ότι 
«ήδη συνειδητά και μεθοδευμένα, συλλέγουμε δεδομένα, μέσα από επιστημονικές 
βάσεις σε συνεργασία με οργανισμούς και ελληνικά πανεπιστήμια, προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε τόσο την αξιοπιστία όσο και το ηθικό μέρος της προστασίας των 
πληροφοριών».

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

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΌΜΌΛΌΓΕΙ ΤΌ 
ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΤΌΥΡΙΣΜΌΥ

Μεταρρυθμίσεις και έργα ανάπτυξης 
δρομολογεί το Υπουργείο Τουρισμού, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε 
άρθρο του υπουργού Τουρισμού κ. Χά-
ρη Θεοχάρη. Επιγραμματικά, πρόκειται 
για τα εξής: Την εκπόνηση του 10ετους 
Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό 
με την άμεση συνεργασία κράτους 
- ιδιωτικού τομέα. Τη δημιουργία νο-
μικού πλαισίου για τους Οργανισμούς 
Διαχείρισης Προορισμού (Destination 
Management Organizations, DMOs). Τη 
θεσμοθέτηση Εγγυητικού Κεφαλαίου 
Οργανωμένων Ταξιδιών. Το πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ στον Τουρισμό» σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, το μετασχηματισμό της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής (application) 
VisitGreece σε ψηφιακή πλατφόρμα 
αναζήτησης και προσφοράς τουριστι-
κών υπηρεσιών, την αναδιάρθρωση της 
επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευ-
σης με την άμεση ανωτατοποίηση των 
ΑΣΤΕ (Ανώτερες Σχολές Τουριστικών 
Επαγγελμάτων) κ.α. Κοινή στόχευση 
όλων των μέτρων είναι αφ' ενός η αντι-
μετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών 
και αφ' ετέρου ο μακρόπνοος σχεδια-
σμός, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρο-
νισμός και η μεγιστοποίηση της απο-
δοτικότητας της ελληνικής τουριστικής 
βιομηχανίας.
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