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Γρ. Τάσιος: «πάνω στον πόλεμο όλα μπορούν να 
συμβούν»

Για τη φετινή τουριστική σεζόν και το καλο-
καίρι του 2021 μίλησε σε τηλεοπτική εμφά-
νισή του ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης 
Τάσιος. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ αναφέρθηκε 
στις πιέσεις που δέχονται οι ξενοδόχοι για 
να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών στα νέα 
συμβόλαια. «Το θέμα είναι σύνθετο καθώς 
όλοι οι ξενοδόχοι έχουν λάβει προκαταβο-
λές από τους tour operators. Αυτά πρέπει 
να επιστραφούν. Από τη στιγμή που αυτό 

δεν έγινε, οι ξενοδόχοι είναι σε δύσκολη διαπραγματευτική θέση. Πρέπει να αναφέρω 
όμως ότι ασκούνται πιέσεις αλλά δεν έχουμε και τεράστια προβλήματα. Πάνω στην ε-
πιβίωση και στον πόλεμο όλα μπορούν να συμβούν. Το 2021, επειδή αυτά τα χρήματα 
πρέπει να επιστραφούν θα υπάρξει θέμα. Έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια στο ζή-
τημα αυτό». «Το 2021 είναι έτος επιβίωσης. Όμως πρέπει να αναδειχθεί από τη χώρα 
μας ότι τα ξενοδοχεία και οι μεταφορές ήταν εντάξει, δηλαδή τήρησαν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.»

Στα τέλη Οκτωβρίου  
οι τουριστικές καμπάνιες  
για το 2021
Τον επαγγελματισμό που επέδειξε η ελ-
ληνική τουριστική αγορά εξήρε, από τη 
Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.0.Τ.) 
κ. Δημήτρης Φραγκάκης, στο πλαίσιο του 
workshop: Restarting Tourism in Greece, 
που διοργάνωσε η γερμανική εκδοτική ε-
ταιρία FVW.
Αναφερόμενος στις ενέργειες του ΕΟΤ για 
τον περιορισμό των συνεπειών της πανδη-
μίας στην τουριστική βιομηχανία, ο Γενικός 
Γραμματέας υπενθύμισε ότι, ο Ε.Ο.Τ ξεκί-
νησε καμπάνια της χώρας τον Απρίλιο, με 
το Greece from Home. Για να ακολουθήσει 
στη συνέχεια «νέα καμπάνια τον Ιούλιο με 
δύο μηνύματα για το ελληνικό καλοκαίρι 
και για την ασφάλεια του προορισμού μας, 
με εξαιρετική επιτυχία», όπως σχολίασε.
«Παράλληλα προετοιμαζόμαστε για το 
2021 και ήδη σχεδιάζουμε τις δράσεις 
προβολής, οι οποίες θα ξεκινήσουν από 
τα τέλη Οκτωβρίου. Η Ελλάδα πρέπει να 
βρίσκεται όλο τον χρόνο σε καμπάνια κι 
αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε από εδώ 
και πέρα» σημείωσε στο τέλος ο κ Δημ. 
Φραγκάκης.
Μετά το τέλος των εργασιών, ο Γ.Γ. του 
ΕΟΤ πραγματοποίησε σύσκεψη με στελέχη 
και φορείς του τουρισμού της Θεσσαλο-
νίκης. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο κ. 
Αλέξανδρος Θάνος Αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. 
Γρηγόρης Τάσσιος Πρόεδρος της ΠΟΞ, 
ο κ. Ανδρέας Μανδρινός Πρόεδρος των 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιάννης 
Ασλάνης πρόεδρος του TBC, καθώς και 
άλλοι εκπρόσωποι της αγοράς και της Αυ-
τοδιοίκησης.
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Το «στοίχημα» του τουρισμού κέρδισε η Ελλάδα
Το «στοίχημα» του τουρισμού κέρδισε η Ελλάδα σε σχέση με τους ανταγωνιστι-
κούς της προορισμούς, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών 
Ερευνών και Προβλέψεων κ. Κωνσταντίνα Σβήνου. Αναλυτικά, μπορεί ο ελληνικός 
τουρισμός να βίωσε εφέτος κατακόρυφη πτώση εσόδων και αφίξεων, ωστόσο δεν 
μπορεί να μην ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός, ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
λειτούργησαν με «ηρωικό τρόπο» τηρώντας ευλαβικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και οι ελληνικοί προορισμοί έγιναν ασφαλής καταφύγια για τους ξένους επισκέπτες. 
«Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις τουριστών που μετέβησαν στα κατά τόπους "Covid 
ξενοδοχεία" για καραντίνα από τα ξενοδοχεία διαμονής τους, δείγμα του υψηλού 
επιπέδου υγειονομικών μέτρων που εφάρμοσαν οι ελληνικές μονάδες, κάτι που δεν 
ίσχυσε στους χώρους εκτός των ξενοδοχείων.»
Σε μια πρώτη ανάγνωση της φετινής πρωτόγνωρης χρονιάς για την τουριστική βι-
ομηχανία της χώρας, οι επίσημοι φορείς κάνουν λόγο για λειτουργία του 50% των 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας και για έσοδα που θα κινηθούν από 3 δισ. 
ευρώ έως τα 3,5 δισ. ευρώ, όταν το 2019 είχαν ανέλθει στα 18,5 δισ. ευρώ. Σε ό,τι 
αφορά στις πληρότητες των «ανοικτών» ξενοδοχείων και καταλυμάτων, αυτές πα-
ρουσιάζουν μια ανισοκατανομή, ανάλογα με την περίοδο, αλλά και τις χώρες προ-
έλευσης των επισκεπτών. Από τις 7 έως 25 Αυγούστου «δεν έπεφτε καρφίτσα» από 
Έλληνες επισκέπτες στην Λακωνία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, 
όπως αναφέρει ο επικεφαλής των ξενοδόχων στην περιοχή της Λακωνίας. Στον α-
ντίποδα, οι αστικοί προορισμοί με πρώτη την Αθήνας βίωσαν πρωτόγνωρα χαμηλές 
πληρότητες στα ανοικτά ξενοδοχεία της πόλης, φτάνοντας στα επίπεδα του 35% 
ακόμα και τον Αύγουστο. Τα παραπάνω, ωστόσο, επιβεβαιώνουν την κυρία Σβήνου 
που ως πρόεδρος των ξενοδόχων στην Κω, κάνει λόγο για ένα «σκωτσέζικο ντουζ» 
που βίωσαν οι επιχειρηματίες του κλάδου το 2020, οι οποίοι, όπως τόνισε, πλέον 
καλούνται να αποτιμήσουν την παρούσα κατάσταση και να στρέψουν το βλέμμα στο 
2021. Για τους περισσότερους ωστόσο το 2021 χαρακτηρίζεται ως μια χρονιά προ-
κλήσεων και κάλυψης μέρους των απωλειών του 2020.
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Στις 20 Νοεμβρίου 
το διαδικτυακό 100% 
Hotel Show
Online θα πραγματοποιηθεί η διοργά-
νωση του 100% Hotel Show στις 20 με 
23 Νοεμβρίου 2020, μέσω ενός ειδικά 
διαμορφωμένου ψηφιακού περιβάλλο-
ντος, που θα φέρει σε άμεση επαφή 
εκατοντάδες ξενοδόχους με τις εται-
ρείες που θα συμμετέχουν. Αναλυτικά, 
η ομάδα του 100% Hotel Show επιβε-
βαίωσε την πραγματοποίηση της έκθε-
σης με ένα ανατρεπτικό μοντέλο διορ-
γάνωσης, που στοχεύσει στην κάλυψη 
του κενού που έχει δημιουργηθεί λόγω 
της απουσίας εκθέσεων με φυσική 
παρουσία. Με πάνω από 200 εκθέτες 
να είναι διαθέσιμες για Video Meetings 
στο ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό 
περιβάλλον του 100% Hotel Show, οι 
ξενοδόχοι θα έχουν την ευκαιρία να ε-
πικοινωνήσουν άμεσα με τις εταιρείες, 
αλλά και να δουν τα νέα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες τους Live. Ο ξενοδόχος 
θα επισκέπτεται το ειδικό περιβάλλον 
με τους εκθέτες, έχοντας τη δυνατότη-
τα να “φιλτράρει” ανά εταιρεία, section 
ή προϊόν. Μέσα από το σύστημα, θα 
μπορεί να βλέπει ποιοι εκπρόσωποι 
είναι διαθέσιμοι και ποιοι είναι απα-
σχολημένοι, σε πραγματικό χρόνο. 
Αφού επιλέξει τους εκπροσώπους των 
εταιρειών που επιθυμεί, θα μπορεί να 
ξεκινήσει άμεσα την επικοινωνία μέσω 
Video Κλήσης. Παράλληλα, θα μπορεί 
ακόμη και να δείχνει τους χώρους του 
ξενοδοχείου του μέσω κάμερας ή να 
κάνει share screen για απορίες σχετικά 
με τις online υπηρεσίες, προκειμένου 
να λάβει πιο προσωποποιημένες συμ-
βουλές. Αρκετοί εκθέτες θα βρίσκονται 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
των εταιρειών τους, παρουσιάζοντας 
τις λύσεις τους για ξενοδοχεία.

Ενισχύεται η προβολή στους προορισμούς  
που πήραν αυστηρά μέτρα

Με μεγαλύτερη 
ένταση θα πραγ-
ματοποιηθεί το 
2021 η τουριστική 
προβολή της Χαλ-
κιδικής και των 
προορισμών που 
κλήθηκαν να πά-
ρουν αυστηρότερα 
μέτρα, σύμφωνα 
με δέσμευση του 
υπουργού Τουρι-
σμού κ. Χάρη Θε-
οχάρη.

Πιο αναλυτικά, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους φορείς της αυτοδι-
οίκησης και τους επαγγελματίες της Χαλκιδικής, ο υπουργός ανέφερε: «Ακούσαμε 
την αγωνία των φορέων και επαγγελματιών του τουρισμού και της αυτοδιοίκησης και 
όλοι αναγνωρίζουμε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτήν τη χρονιά και κάτω 
από δύσκολες συνθήκες. Σε ό,τι αφορά όμως, στις περιοχές που πήραν επιπλέον 
περιοριστικά μέτρα όπως η Χαλκιδική, υποσχέθηκα ότι θα στηρίξουμε το brand των 
περιοχών αυτών ακόμη περισσότερο στον τομέα της επικοινωνίας και της προβολής.»
Σχετικά με το άνοιγμα του τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι «στην Ελλάδα χρη-
σιμοποιήθηκαν ειδικά συστήματα που δεν υπήρχαν σε άλλες χώρες, παρόλα αυτά 
ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση και η απότομη αύξηση των κρουσμάτων, όπως και 
η επιβάρυνση της επιδημιολογικής κατάστασης ανέτρεπε τα δεδομένα και άλλαζε τις 
αποφάσεις, κάτι το οποίο όμως τελικώς δείχνει τα αντανακλαστικά και την ετοιμότητα 
που είχε η κυβέρνηση».
Ερωτηθείς για την κατάσταση της εικόνας των μεθοριακών σταθμών, που απασχολεί 
τους φορείς του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα και έχει τεθεί ως ζήτημα προς επί-
λυση και σε παλαιότερες αναφορές, με αφορμή την κατάσταση που δημιουργήθηκε 
φέτος, ο υπουργός είπε ότι «υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών για να 
έχουν οι συνοριακοί σταθμοί την εικόνα που ταιριάζει στην χώρα μας. Δεν είναι όλοι 
στην ίδια κατάσταση».

Ολοκληρώθηκε το πρώτο Idea Platform  
του CapsuleT

Με την επιλογή των 3 νικητών ολοκληρώθηκε 
τo πρώτο Idea Platform του CapsuleT Travel & 
Hospitality Accelerator. Η λήξη του προγράμ-
ματος έλαβε χώρα μέσω μίας ξεχωριστής 
διαδικτυακής εκδήλωσης στην οποία έδωσαν 
το παρών συμμετέχοντες, κριτές, μέντορες, 
ομιλητές καi εκπρόσωποι των στρατηγικών συ-
νεργατών του προγράμματος.
Η κατάταξη των 3 ομάδων που αναδείχθηκαν 
νικήτριες διαμορφώθηκε ως εξής: το 1ο βρα-
βείο και το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ 
έλαβε η ομάδα της mintQR, το 2ο βραβείο και 
το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ έλαβε 

η ομάδα της Trip Tailor, ενώ τέλος το 3ο βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 
1.000 ευρώ έλαβε η ομάδα της Tourmie.
Στο πρώτο Idea Platform οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν πρακτι-
κή καθοδήγηση στην προσπάθειά τους να μετουσιώσουν την ιδέα τους σε μία 
πραγματική επιχειρηματική ευκαιρία. Τα workshops που πραγματοποιήθηκαν 
διαδικτυακά κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, από “Design Thinking” και 
“Product Design” έως “Digital Marketing και “Pitching Skills”.
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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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Λύση DRM για τις ξενοδοχειακές τηλεοράσεις LG 
μέσω του TDX headend

Η εταιρεία TRIAX ανα-
κοίνωσε ότι το κορυ-
φαίο σε πωλήσεις TDX 
headend πλέον υπο-
στηρίζει το Pro:Idiom, 
την υψηλής ποιότητας 
παγκόσμια λύση δι-
αχείρισης ψηφιακών 
δικαιωμάτων από την 
LG Electronics (LG) 
και το επαγγελματι-
κό τμήμα Business 
Solutions.
Οι επιχειρήσεις από 
τον κλάδο του τουρι-

σμού και της φιλοξενίας μπορούν πλέον να διανέμουν με ασφάλεια κρυπτογραφη-
μένο end-to-end HDTV περιεχόμενο μέσω του TRIAX headend σε ξενοδοχειακές LG 
τηλεοράσεις που διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους.
Το TRIAX TDX είναι ένα modular headend, το οποίο διευκολύνει τον σχεδιασμό 
εξειδικευμένων λύσεων τηλεοπτικής διανομής προσφέροντας premium περιεχό-
μενο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Το Pro:Idiom DRM διατίθεται σε μια νέα 
τελική μονάδα TRIAX IP Backend που μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε TDX 
headend. Δεν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός πέρα από τις ξενοδοχειακές τηλεορά-
σεις LG και οι προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις headend μπορούν εύκολα να αναβαθ-
μιστούν με ένα νέο IP backend και με το λογισμικό έκδοσης 5.0.
Η ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση του απλού περιβάλλοντος χρήσης 
TRIAX είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα για τους παρόχους φιλοξενίας, προσθέτοντας 
ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μια ευέλικτη, πλήρως υποστηριζόμενη λύση φιλοξενίας 
που αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών.

Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας:  
εκλογές στις 5 Οκτωβρίου
Μετά από Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας, αποφασί-
στηκε η διενέργεια εκλογών του Σωματείου στις 05 Οκτωβρίου 2020, από ώρα 10:00 
π.μ έως 17:00 μ.μ, στο χώρο του ισογείου του ξενοδοχείου Mainalon Resort, Πλατεία 
Άρεως 1, Τρίπολη, για την ανάδειξη των ως κάτω Διοικητικών Οργάνων:
α. μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας (Ε.Ξ.Α.)
β. μελών Ελεγκτικής Επιτροπής γ. αντιπροσώπων της Ε.Ξ.Α. στην Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) 
Στις αρχαιρεσίες έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι όλα τα τακτικά μέ-
λη της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την 
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Εξοπλισμός ξενοδοχείου από την KitchenPRO
Η εταιρεία KitchenPRO αποτελεί μία εταιρεία που ειδικεύεται στην εισαγωγή, εμπο-
ρία και κατασκευή μηχανημάτων & εξοπλισμών επαγγελματικής εστίασης σε συνερ-
γασία με μεγάλους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαθέτει μεγάλη γκάμα 
από επαγγελματικές συσκευές για τον εξοπλισμό κουζίνας και μπουφέ των ξενοδο-
χείων. Σύμφωνα με την εταιρεία, «η 15ετής εμπειρία και η συνεχής ενημέρωση για 
τις νέες τάσεις παγκοσμίως, της προσφέρουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
προσφοράς ποιοτικών μηχανημάτων σε ανταγωνιστική τιμή, φέρνοντας στην Ελλάδα 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον χώρο της επαγγελματικής κουζίνας».

Απογοητευμένοι 
οι ξενοδόχοι της 
Θεσσαλονίκης
Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για 
τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αν-
δρέας Μανδρίνος στo Τhessaloniki 
Helexpo Forum με θέμα τον τουρι-
σμό και τις νέες συνήθειες. Οι πλη-
ρότητες το 8μηνο του 2020 κινή-
θηκαν στο 32%, ενώ τον Αύγουστο 
στο 20%. «Ο μέσος ετήσιος τζίρος 
του 2020 δεν θα ξεπερνά το κόστος 
μισθοδοσίας του 2019 με ό,τι αυτό 
σημαίνει για την επόμενη μέρα και 
τις θέσεις εργασίας», σημείωσε ο 
κ. Μανδρίνος. Στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος και στην 
ανάγκη ύπαρξης ουσιαστικού δια-
λόγου για την επόμενη μέρα αλλά 
και στήριξης των επιχειρήσεων του 
τουρισμού συνολικά μίλησε ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 
Ελλάδος Γρηγόρης Τάσιος. Την ίδια 
ώρα, ο Τομεάρχης Τουρισμού της 
ΠΚΜ Αλέξανδρος Θάνος σημείωσε 
ότι η περιφέρεια εκπονεί μια ποι-
οτική και ποσοτική έρευνα για την 
αξιολόγηση της κατάστασης. 
Η επένδυση στην ψηφιακή προβολή 
της πόλης που γίνεται τα τελευταία 
4 χρόνια φάνηκε πάντως ιδιαίτερα 
αποτελεσματική με την πανδημία, 
όπως ανέφερε η πρόεδρος του 
Οργανισμού Τουριστικής Προβολής 
Θεσσαλονίκης και αντιπεριφερειάρ-
χης Βούλα Πατουλίδου.
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Lufthansa: νέα δρομολόγια σε δημοφιλείς 
ελληνικούς προορισμούς

BALKAN SEC: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η εταιρεία «BALKAN SEC» δραστηρι-
οποιείται στο χώρο του εξοπλισμού 
ξενοδοχείων, εργαστηρίων ζαχαρο-
πλαστικής, μονάδων εστίασης και 
βιοτεχνιών-βιομηχανιών επεξεργασίας 
τροφίμων, προσφέροντας μεγάλη ποι-
κιλία μηχανημάτων. Μεταξύ άλλων, 
προσφέρει ειδικούς βραστήρες με 
σύστημα πολτοποίησης τροφίμων σε 
κενό αέρος (vacuum), συσκευές για το 
κάπνισμα τροφίμων, διαφόρων μεγεθών 
και τύπων, ανάλογα με την ζητούμενη 
παραγωγή, διάφορες σειρές συσκευ-
ών-μηχανημάτων συσκευασίας τροφί-
μων, ποικίλων μεγεθών, κατάλληλες να 
καλύψουν τις ανάγκες παρασκευής και 
παράδοσης φαγητών (delivery) σε ξενο-
δοχειακές μονάδες και βιοτεχνίες επε-
ξεργασίας τροφίμων. Διαθέτει επίσης, 
μηχανήματα μορφοποίησης κρέατος για 
κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
catering και για βιοτεχνίες διάφορα συ-
γκροτήματα μορφοποίησης παναρίσμα-
τος ψησίματος.

Δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί συγκαταλέγονται στα νέα δρομολόγια της 
Lufthansa από τη Φρανκφούρτη για το 2021. Συγκεκριμένα, πτήσεις θα πραγμα-
τοποιούνται για την Κέρκυρα, τα Χανιά, τη Μύκονος, την Κω, την Καβάλα και την 
Πρέβεζα, ενώ παράλληλα η εταιρεία θα προσφέρει πτήσεις και σε άλλους γνω-
στούς προορισμούς διακοπών, όπως τα Χέρες ντε λα Φροντέρα, Γκραν Κανάρια και 
Τενερίφη στην Ισπανία, η Χουργκάδα στην Αίγυπτο, η Πάφος στην Κύπρο, η Ριγιέκα 
στην Κροατία, η Λαμέτζια Τέρμε στην Ιταλία, η Ντιέρμπα στην Τυνησία και η Βάρνα 
στην Βουλγαρία. Οι πτήσεις είναι ήδη διαθέσιμες προς κράτηση από τις 16 Σεπτεμ-
βρίου. Για να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση για το καλοκαίρι του 2021, αλλά και 
για να προσφέρει πιο διευρυμένες επιλογές στους επιβάτες ταξιδιών αναψυχής και 
στους business ταξιδιώτες, η Lufthansa αναμένεται επίσης να αυξήσει την συχνότη-
τα των δρομολογίων.

Τετάρτη 23 /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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Προβληματίζουν οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2021
Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2021 έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας των τουριστικών γραφείων FedHatta κ. Τσιλί-
δη να επισημαίνει ότι «το δεύτερο τετράμηνο του 2021 θα δείξει πως θα κινηθούν οι 
αφίξεις του επόμενου έτους», επισημαίνοντας ότι «δεν διαγράφεται και τόσο καλή 
χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό». Η επικεφαλής του ΙΤΕΠ κ Σβήνου δήλωσε «δεν 
θα είναι εύκολα τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι στις χώρες με υψηλή ζήτηση, όπως 
φαίνεται στα συστήματα κρατήσεων, ωστόσο πρόκειται για κρατήσεις φετινές που 
μετατέθηκαν για την επόμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το 
πτητικό έργο των αεροπορικών εταιριών για το 2021 κυμαίνεται στο 60% του 2019 
και θα είναι επιτυχία αν αυτό κυμανθεί στο 70% του 2019». Ο κ. Τσακαλάκης από το 
Ρέθυμνο εστίασε στις πιέσεις που δέχονται οι ξενοδόχοι για το 2021 από τους Tour 
Operators για χαμηλές τιμές. Ο κ. Νίκος Χαλκιαδάκης από το Ηράκλειο εκτιμά ότι η 
Ελλάδα μπορεί να πετύχει το 75% του 2019. Οι περισσότεροι φορείς, ωστόσο, σημει-
ώνουν ότι ένα 50% σε σχέση με το 2019 είναι ένα μέγεθος, που μπορεί να επιτευχθεί.

Κρήτη: 1 εκατ. επισκέπτες φέτος στο νησί
Η Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Νομού Ηρακλείου Νίκο 
Χαλκιαδάκη, αναμένεται να φτάσει το 1 εκατ. επισκέπτες από 1,2 εκατ. που αρχικά 
είχε εκτιμηθεί για φέτος. Στην αρχή της τουριστικής περιόδου υπήρξαν εκτιμήσεις, 
ότι η Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τις 600.000 αφίξεις συνολικά. Ο κ. Χαλκιαδάκης ανέ-
φερε ότι, μέχρι τις ανακοινώσεις για την καραντίνα σε Άγγλους και Ολλανδούς, η 
Κρήτη «έτρεχε» καλύτερα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Για το Ρέθυμνο ωστόσο η 
σεζόν τελείωσε πριν καν αρχίσει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ένωσης ξενοδόχων 
του νομού, Μανόλη Τσακαλάκη, κι αυτό διότι το Ρέθυμνο λόγω του ακριβότερου 
μεταφορικού κόστους αλλά και των «ακριβότερων ξενοδοχειακών κλινών», δεν είχε 
καλές επιδόσεις. Η αντιδήμαρχος τουρισμού του νομού, Πέπη Μπιρλιράκη σημείωσε 
ότι μόλις το 50% του ξενοδοχειακού δυναμικού του Ρεθύμνου υποδέχτηκε εφέτος 
κόσμο. Υπήρξαν ξενοδοχεία που δούλεψαν με ευρωπαίους επισκέπτες και πέτυχαν 
υψηλές πληρότητες. Στο νομό Χανίων πληρότητες στα ανοικτά ξενοδοχεία υπολογί-
ζονται στο 40%.

Νέα δράση για την 
προβολή της Μυκόνου 
Με το βλέμμα στο 2021, το Mykonos 
- Santorini Aegean Islands Promo 
σχεδίασε και υλοποιεί δράσεις προβο-
λής και προώθησης της Μυκόνου, σε 
Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και Σαουδική Αραβία. Με στόχο την 
προσέλκυση επισκεπτών υψηλού ει-
σοδηματικού και κοινωνικού προφίλ, η 
ομάδα του προγράμματος φιλοξένησε 
στη Μύκονο, υψηλόβαθμα στελέχη του 
ταξιδιωτικού οργανισμού Almobtaker 
Travels, με έδρα το Μπαχρέιν. Όπως 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής τους, είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 
τον προορισμό, να βιώσουν τη μυκο-
νιάτικη φιλοξενία και παράλληλα να 
συζητήσουν τις δυνατότητες της μετα-
ξύ τους συνεργασίας, "ανοίγοντας την 
πόρτα" του εισερχόμενου πολυτελούς 
τουρισμού από το Μπαχρέιν, Σαουδική 
Αραβία και την περιοχή του Κόλπου 
γενικότερα.
Το Almobtaker Travels, όπως αναφέρει 
η ανακοίνωση, είναι από τους μεγα-
λύτερους ταξιδιωτικούς οργανισμούς 
σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία ενώ 
δραστηριοποιείται και στο Κουβέιτ. 
Μέσω της συνεργασίας με την Gulf Air, 
προωθούσε, μέχρι και πέρσι, ταξιδιώ-
τες από τις χώρες αυτές προς Ελλάδα, 
με απευθείας πτήσεις σε Αθήνα και 
Μύκονο (εποχιακή πτήση). Οι πτήσεις 
αυτές σταμάτησαν εξαιτίας της παν-
δημίας του κορονοϊού, ωστόσο, το 
ενδιαφέρον παραμένει "ζωντανό" τόσο 
για την επανεκκίνηση των ταξιδιωτικών 
ροών προς τη Μύκονο όσο και για την 
αύξησή τους.

Τετάρτη 23 /09 /2020
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Εντυπωσιακές πληρότητες για την Κω
Σημαντικές ροές τουριστών προσέλκυσε η Κως, αφού δεδομένων των συνθηκών 
πέτυχε πληρότητες 55% στα ξενοδοχεία που λειτούργησαν (το 60% του δυναμικού 
της), όπως ανέφερε η πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού κ. Σβήνου. Ωστόσο σε 
αρνητική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα που κατέγραψαν οι προτιμητέοι προο-
ρισμοί των Άγγλων επισκεπτών στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Ζάκυνθος σήμανε 
πρόωρα τη λήξη της φετινής σεζόν, απόρροια τόσο των μέτρων που εφαρμόστηκαν 
για τον κορονοϊό, όσο και της ανακοίνωσης για καραντίνα των Άγγλων που θα επέ-
στρεφαν στην πατρίδα τους. Αυτά τα γεγονότα, όπως σημείωσε η πρόεδρος των 
ξενοδόχων του νησιού Χριστίνα Τετράδη σήμαναν και την πρόωρη λήξη της φετι-
νής τουριστικής περιόδου για το νησί του Ιονίου, αφήνοντας στον «μελετητή» των 
τουριστικών μεγεθών, πληρότητες στα 2/3 των ξενοδοχείων που άνοιξαν, 35% τον 
Αύγουστο, 25% τον Ιούλιο και 22% τον Ιούνιο. Παραδοσιακά η Ζάκυνθος προσέλκυε 
1 εκατομμύριο επισκέπτες και φέτος αναμένεται να κλείσει με 300.000 αφίξεις, όπως 
δήλωσε η κυρία Τετράδη.
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ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Η Σκόπελος βρέθηκε στην λίστα με 
τα 30 κορυφαία μυστικά νησιά του 
κόσμου, σύμφωνα με το Αμερικανι-
κό ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + 
Leisure, καταλαμβάνοντας την 6 η 
θέση για τα ειδυλλιακά τοπία της, τα 
γραφικά σοκάκια, τις ταβερνούλες 
με τις μπλε στέγες και το πλήθος 
βυζαντινών εκκλησιών, όπως α-
ποκαλύπτει η αρθρογράφος της 
λίστας. Η περιγραφή για τη Σκόπελο 
ολοκληρώνεται με το συμπέρασμα 
πως δεν είναι τυχαίο ότι το νησί ε-
πελέγη για την κινηματογραφική με-
ταφορά του διαχρονικού μιούζικαλ 
"Mamma Mia" που δεν έχει παύσει 
να ενθουσιάζει το αμερικανικό αλλά 
και ευρύτερα το παγκόσμιο κοινό.
Την ίδια στιγμή, οι λάτρεις του κα-
ταδυτικού τουρισμού στην Ευρώπη 
συστήνουν το ναυάγιο «Χριστόφο-
ρος» στη Σκόπελο, ως ένα από τα 
πλέον καλοδιατηρημένα σύγχρονα 
ναυάγια της Ελλάδας και της Ευρώ-
πης. 
Σχετικά με τις παραπάνω διακρί-
σεις, η πρόεδρος της επιτροπής 
τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Ιω-
άννα Ευσταθίου εξηγεί ότι "Mamma 
Mia!, καταδύσεις, πεζοπορία, γάμοι, 
γαστρονομία και μοναστήρια είναι 
μερικά μόνο από τα σημεία του 
προορισμού που αναδεικνύουμε 
ως Δήμος και που ταιριάζουν από-
λυτα με τις νέες τάσεις της εποχής 
μας. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν και 
οι πρόσφατες διεθνείς διακρίσεις 
του προορισμού αλλά και τα πρώτα 
μηνύματα που δεχόμαστε από του-
ρίστες και ταξιδιωτικά γραφεία για 
το 2021."

Τετάρτη 23 /09 /2020


