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Στο 30% της περσινής σεζόν η κίνηση στη Μύκονο
Μεγάλο το πλήγμα ήταν φέτος και στη 
Μύκονο, καθώς το 90% των εισοδημάτων 
του νησιού προέρχεται από τον τουρισμό, 
σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος κ. 
Κούκας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. 
Κούκα, «τελειώνει ο Σεπτέμβρης και μαζί του 
τελειώνει πρόωρα μια σεζόν πολύ διαφορετι-
κή. Ωστόσο, εκτιμώ ότι πήγε καλά, καλύτερα 
από ό,τι περιμέναμε αλλά όχι φυσικά όπως 
θα θέλαμε. Θεωρώ ότι όταν κάνουμε ταμείο, 

θα είμαστε στο 30% της περσινής σεζόν. «Η Μύκονος αποτελεί τη βιτρίνα για την 
τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας. Έχει τουρισμό πάνω από 80 χρόνια, ο τουρισμός 
είναι στο αίμα των Μυκονιατών. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που ξέσπασε η πανδη-
μία καταλάβαμε ότι εμείς, ως τουριστικοί προορισμοί, θα πρέπει να διαχειριστούμε μια 
σοβαρή κατάσταση που αφορά όχι μόνο στην υγεία των κατοίκων του νησιού αλλά και 
των επισκεπτών του, κάτι που στην περίπτωση της Μυκόνου αυτό μεταφράζεται σε 
10.000 κατοίκους και 2 εκατομμύρια επισκέπτες σε μια κανονική σεζόν.»

«Απειλητικός» ο χειμώνας 
για τα ξενοδοχεία της 
Αθήνας
Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες πόλεις 
με ξενοδοχειακές υποδομές παραδοσιακά 
εναποτελούν το βασικό προορισμό για τον 
εισερχόμενο επισκέπτη, όμως αυτό που 
βίωσε η πρωτεύουσα λόγω πανδημίας δεν 
έχει προηγούμενο, σύμφωνα με τον γενικό 
γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Αθη-
νών Αττικής και Αργοσαρωνικού Ευγένιο 
Βασιλικό. 
Πιο αναλυτικά, «με την πλειοψηφία των 
ξενοδοχείων κλειστά φέτος, οι πληρότητες 
στην Αθήνα κυμάνθηκαν στο 35% και με 
τιμές χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι», 
σημείωσε ο κύριος Βασιλικός, συμπληρώ-
νοντας ότι τα χειρότερα έρχονται. «Με τα 
συνέδρια να έχουν ακυρωθεί, τον επαγγελ-
ματικό τουρισμό να μειώνεται η Αθήνα θα 
πονέσει πολύ το χειμώνα», υπογραμμίζει 
ο ίδιος. Ειδικά στο σκέλος των συνεδρίων, 
όπως δήλωσε, η κ. Σίσσυ Λυγνού, γενική 
γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων 
Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων 
(HAPCO) ο συνεδριακός και επαγγελμα-
τικός τουρισμός δέχτηκε πολύ ισχυρό 
χτύπημα, αφού αναβλήθηκε το 80% των 
συνεδρίων για το 2021 και 2022, ενώ ένα 
20% θα γίνει διαδικτυακά. Στην παρέμβαση 
της η κυρία Λυγνού σημείωσε ότι το άνοιγ-
μα της αγοράς των συνεδρίων θα βοηθήσει 
στην γρήγορη ανάκαμψη των τουριστικών 
μεγεθών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοη-
τό, όπως εξηγεί, από όλες τις κυβερνήσεις 
των ευρωπαϊκών χωρών. «Αν για παράδειγ-
μα το πρώτο εξάμηνο του 2021 γίνουν στην 
Ελλάδα 100 συνέδρια, αυτό θα βοηθήσει 
πολύ στην ανάπτυξη των οικονομικών μεγε-
θών της χώρας», σημειώνει η ίδια.
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ΤτΕ: δραματική μείωση στα έσοδα από τον 
εισερχόμενο τουρισμό
Η κατακόρυφη πτώση των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό επιβεβαιώνεται 
για ακόμα μια φορά με βάση τα στοιχεία για το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
του Ιουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 84% σε σύγκριση με πέρυσι 
(στα 577 εκατ. ευρώ από 3,7 δισ. ευρώ), καθώς ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιω-
τών μειώθηκαν κατά 85,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019. Στο επτάμηνο Ιανουα-
ρίου - Ιουλίου η μείωση αγγίζει το 86,3% στα 1,255 δισ. ευρώ έναντι 9,16 δισ. ευρώ 
που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι εξελίξεις στον τουρισμό συμπαρέ-
συραν ολόκληρο το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών με αποτέλεσμα το έλλειμμα 
του στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου να αυξηθεί κατά 5,2 δισ. ευρώ σε σχέση με 
πέρυσι φθάνοντας τα 7,9 δισ. ευρώ. Στο Ισοζύγιο Αγαθών μειώθηκε το έλλειμμα, ε-
ξέλιξη που οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών, σε απόλυτο μέγεθος, 
από εκείνη των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν 
μείωση κατά 13,3% σε τρέχουσες τιμές (αλλά αύξηση 2,4% σε σταθερές τιμές). Οι 
συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,7% σε τρέχουσες τιμές (-5,3% σε 
σταθερές τιμές). Το συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων (το 
οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερι-
κό) κατέγραψε έλλειμμα 7,3 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,5 δισ. ευρώ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019.
Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, και πιο συγκεκριμένα, στις επενδύ-
σεις χαρτοφυλακίου, καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι 
του εξωτερικού η οποία οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση (κατά 8,2 δισ. 
ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η 
οποία συνδέεται κυρίως με τιτλοποίηση δανείων συστημικού πιστωτικού ιδρύματος. 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, 
οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 325 
εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που 
αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση 
κατά 1,9 δισ. ευρώ.
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Γρ. Τάσιος:  
«Η ανάδειξη της χώρας 
είναι το καλύτερο 
“διαβατήριο” για το 
2021»
Τις ομορφιές και τις δυνατότητες του 
τουρισμού της Χαλκιδικής παρουσίασε 
ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανι-
σμού Χαλκιδικής και της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης 
Τάσιος στους Γερμανούς ταξιδιω-
τικούς πράκτορες, στο πλαίσιο του 
«FVW workshop Greece 2020», που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
και τη Χαλκιδική με πολύ μεγάλη επι-
τυχία και μετέδωσε το πιο αισιόδοξο 
μήνυμα για την επανεκκίνηση του ελ-
ληνικού τουρισμού στους 40 περίπου 
επαγγελματίες του τουρισμού που 
συμμετείχαν.
Ο κ. Τάσιος ανέφερε «ήταν μία μονα-
δική ευκαιρία ανάδειξης του κοινού 
προορισμού, Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική, 
σε μία εθνικότητα που μπορεί να φέρει 
πολύ περισσότερες ποιοτικές διανυκτε-
ρεύσεις ώστε να πετύχουμε καλύτερο 
οικονομικό αποτέλεσμα. Η ανάδειξη 
της χώρας και των προορισμών ως α-
πόλυτα ασφαλείς σε περίοδο πανδημί-
ας είναι το καλύτερο “διαβατήριο” για 
ανάκαμψη το 2021.»

«Σπάει» την εποχικότητα ο αναρριχητικός 
τουρισμός στην Ελλάδα

Μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης έχει ο 
αναρριχητικός του-
ρισμός στην Ελλά-
δα καθώς εξελίσ-
σεται σε σταθερή 
πηγή εισοδήματος 
για τις τοπικές κοι-
νωνίες. Σύμφωνα 
με τον υφυπουργό 
Τουρισμού Μάνο 
Κόνσολα, «το προ-
φίλ αυτών των ε-
πισκεπτών αναδει-

κνύει μια νέα αγορά που "σπάει" τα χαρακτηριστικά της εποχικότητας στον τουρισμό 
μας. Οι αναρριχητές είναι επισκέπτες υψηλού μορφωτικού επιπέδου, δεν περιορίζουν 
τις διακοπές τους την περίοδο αιχμής, ταξιδεύουν όλο το χρόνο. Η Ελλάδα, όπως 
τονίζει ο κ. Κόνσολας, έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει τον αναρριχητι-
κό τουρισμό, και στόχος από την πλευρά του υπουργείου είναι να διαμορφωθεί ένα 
ελκυστικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και να προχωρήσει στην καταγραφή, ψηφιοποίηση 
και προβολή των αναρριχητικών πεδίων σε όλη τη χώρα». Εστιάζοντας στις προο-
πτικές ανάπτυξης, ο κ. Κόνσολας σημείωσε ότι «υπάρχουν μεγάλες προοπτικές, αν 
σκεφτούμε ότι η αναρρίχηση, πέρα από όσους ασχολούνται με αυτή ως τουρισμό 
περιπέτειας, εντάχθηκε και στα Ολυμπιακά αθλήματα και τα αναρριχητικά πεδία στην 
Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όχι μόνο για τη διεξαγωγή αγώνων, αλλά και 
για την προετοιμασία αθλητών». Μάλιστα, προσθέτει ότι υπάρχουν ήδη περιοχές, 
όπως η Κάλυμνος, που έχουν κάνει σημαντικά βήματα προκειμένου να καταστούν ση-
μείο αναφοράς για τον αναρριχητικό τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κ. Κόνσολας 
εκφράζει την ευχή να υποχωρήσει σύντομα η πανδημία για να διοργανωθεί και πάλι 
το Αναρριχητικό Φεστιβάλ στο νησί της Καλύμνου, που θα τελεί υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Τουρισμού και θα μετατραπεί σε μέσο προβολής και προώθησης αυτής 
της εναλλακτικής μορφής τουρισμού.

«Ψηλά» στις προτιμήσεις των Ελλήνων η Νάξος 
και η Λακωνία

Καθοριστικής σημασίας ήταν η συμβο-
λή του εσωτερικού τουρισμού φέτος, 
προκειμένου να επιβιώσουν οι ελληνικοί 
προορισμοί, σύμφωνα με δήλωση του 
προέδρου των ξενοδόχων της Νάξου κ. 
Βαγγέλη Κατσαρά.
Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος σημείωσε ότι 
η ελληνική αγορά βοήθησε να μην χαθεί 
η παρτίδα για το νησί των Κυκλάδων, 
αλλά και για άλλους μικρούς προορι-
σμούς. Βιώνοντας, όπως είπε, την πιο 

περίεργη χρονιά, οι επαγγελματίες του νησιού της Νάξου κράτησαν ανοικτό τον 
προορισμό και πέτυχαν σημαντικές αφίξεις Ελλήνων. «Ωστόσο με το που άνοι-
ξαν τα σχολεία, τελείωσε και για την Νάξο η εφετινή σεζόν, όταν στο παρελθόν 
ακόμα και ο Οκτώβριος ήταν ένας δυνατός μήνας για το νησί», παρατήρησε ο κ. 
Κατσαράς. Με τη σειρά της η Πελοπόννησος ήταν προτιμητέος προορισμός για 
το ελληνικό κοινό εφέτος. Μάλιστα για 20 ημέρες ο νομός της Λακωνίας αλλά 
και άλλοι προορισμοί της Πελοποννήσου, κινήθηκαν με πληρότητες έως και 
100%, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Λακωνίας Δημήτρης 
Πολλάλης. 
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Δεν πωλείται η Μεγάλη Βρεταννία
Η εταιρεία ελληνικών 
ξενοδοχείων Λάμψα 
ΑΕ με αφορμή πλη-
ροφορίες και εικασίες 
«δημοσιογραφι-
κών-επιχειρηματικών 
κύκλων» και άλλων 
αδιευκρίνιστων πηγών 
ποικίλων γεωμετρικών 
σχημάτων, σχετικά με 
την πώληση του Ξενο-
δοχείου «Μεγάλη Βρε-
ταννία» επισημαίνει σε 
σχετική ανακοίνωση:
«Δεν υπάρχουν σή-

μερα ούτε προχωρημένες, ούτε πρώιμες, ούτε καν διαπραγματεύσεις με Άραβες ή 
άλλης προέλευσης επενδυτές. Δεν υπάρχει σκέψη, σχεδιασμός ή προγραμματισμός 
για πώληση του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" ούτε εν συνόλω ούτε εν μέρει. Η 
Λάμψα ΑΕ, εν μέσω πανδημίας και πρωτόγνωρης δοκιμασίας της οικονομίας και του 
ελληνικού τουρισμού, δεν απεργάζεται πωλήσεις αλλά, τουναντίον, υλοποιεί επενδύ-
σεις, επικεντρώνεται στην προσπάθεια επανόδου στην κανονικότητα και σχεδιάζει το 
αναπτυξιακό της μέλλον. Με έναν αιώνα παρουσίας στο ελληνικό και διεθνές επιχει-
ρηματικό γίγνεσθαι, καθιερωμένη ως μία εκ των πλέον υγιών και ισχυρών εταιρειών 
της χώρας, με αναγνώριση παγκόσμιας εμβελείας, η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδο-
χείων Λάμψα ΑΕ δεν θα επιτρέψει την κακέμφατη περιφορά της επωνυμίας της ως 
«τροπαίου» των «ευσεβών πόθων» ή των όποιων άλλων σκοπιμοτήτων και συμφερό-
ντων, οποιουδήποτε. Προς αυτόν τον σκοπό, δηλώνει ότι προτίθεται να εξαντλήσει 
κάθε νομικό μέσο και δικαίωμα που διαθέτει για την προστασία του κύρους, της 
φήμης και των κεκτημένων της.»

Ικανοποιητικά τα αποτελέσματα σε Σκύρο και 
Σέριφο
Τα νησιά Σκύρος και Σέριφος κέρδισαν το στοίχημα της φετινής σεζόν, με τις 
πληρότητες των καταλυμάτων να κινούνται στο 80% περίπου. Από την αρχή της 
περιόδου και τα δυο νησιά σχεδίασαν και υλοποίησαν ειδική καμπάνια προβολής 
στοχεύοντας σχεδόν αποκλειστικά στον εσωτερικό τουρισμό, ειδικά τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο, αναδεικνύοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως το πλήθος μη 
οργανωμένων παραλιών, που στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας αποτέλεσε 
συγκριτικό πλεονέκτημα. Το αποτέλεσμα της καμπάνιας ήταν απόλυτα επιτυχημένο 
τόσο σε απήχηση σε πιο νεανικό κοινό αλλά και στο κοινό ηλικίας 30-50.

Visolivae: πράσινη καινοτομία από την Καλαμάτα
Για τους επαγγελματίες που επιθυμούν μια exclusive «πινελιά» πολυτελείας στα δω-
μάτια του ξενοδοχείου, η Visolivae διαθέτει:
• Στερεό σαμπουάν: ένας κατάλληλος τρόπος να προσφέρει ο ξενοδόχος προϊόντα 

χωρίς πλαστικά μπουκαλάκια: στερεό σαμπουάν σε σφαιρικό σχήμα, από ελαιόλα-
δο, με μερικές αποκλειστικά vegan επιλογές.

• Σφαιρικό σαπούνι: “Sustainable Round Mosaic Soap Stones”, σφαιρικά σαπούνια 
με εξαιρετικά αρώματα της ελληνική φύσης, όπως η μαυροδάφνη, η λεβάντα, η 
τσουκνίδα και πολλά άλλα.

• Χύμα bodywash: όσοι επιλέγουν dispensers ή επαναγεμιζόμενα μπουκάλια, θα 
βρουν αυτό που τους ταιριάζει: υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από αφρόλουτρα σε 
χύμα ποσότητες.

HIP Hospitality: 
στρατηγικές 
πωλήσεων και 
marketing για 
ξενοδοχεία
Η εταιρεία HIP Hospitality προσφέ-
ρει μια ποικιλία από συμβουλευ-
τικές και λειτουργικές υπηρεσίες 
διαχείρισης ξενοδοχείων και εφαρ-
μόζει στρατηγικές πωλήσεων και 
marketing. Ιδρύθηκε το 2012 και 
αποτελεί μια από τις σημαντικές ε-
ταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης 
ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Έχοντας 
ως δέσμευση τη μεγιστοποίηση της 
αξίας ενός ξενοδοχειακού ακινήτου, 
η εταιρεία μετουσιώνει τη γνώση 
και την εμπειρία των στελεχών της 
σε καινοτόμες λύσεις, οι οποίες 
οδηγούν στη διαμόρφωση βιώσιμων 
και κερδοφόρων ξενοδοχειακών 
μονάδων.
 Με υπηρεσίες που μπορούν να 
καλύψουν όλο το φάσμα της λει-
τουργίας ενός ξενοδοχείου, από τη 
μελέτη βιωσιμότητας και τις pre-
opening ενέργειες, ως τη στελέ-
χωση με το κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό, τη διαχείριση των πωλή-
σεων και κρατήσεων καθώς και τις 
δράσεις marketing και δημοσίων 
σχέσεων, η εταιρεία συνεργάζεται 
με περισσότερα από 520 ταξιδιω-
τικά γραφεία σε όλο τον κόσμο για 
τα 612 δωμάτια που διαχειρίζεται 
συνολικά. Η HIP Hospitality υποστη-
ρίζει τις προσπάθειες των Ελλήνων 
ξενοδόχων αναπτύσσοντας, ως 
σήμερα, ισχυρές συνεργασίες με 
πολυτελή brands.
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Πρόωρη λήξη της τουριστικής σεζόν για τη 
Ζάκυνθο

Σε αρνητική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα που κατέγραψαν οι ελληνικοί προ-
ορισμοί που προτιμούν οι Άγγλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι 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 φετινής 
τουριστικής περιόδου για το νησί του Ιονίου, αφήνοντας στον «μελετητή» των του-
ριστικών μεγεθών, πληρότητες στα 2/3 των ξενοδοχείων που άνοιξαν, 35% τον Αύ-
γουστο, 25% τον Ιούλιο και 22% τον Ιούνιο. Παραδοσιακά η Ζάκυνθος προσέλκυε 1 
εκατομμύριο επισκέπτες και φέτος αναμένεται να κλείσει με 300.000 αφίξεις, όπως 
εξήγησε η κυρία Τετράδη.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με τον τουρισμό να είναι ένας από τους 
κλάδους που πλήττονται περισσότερο 
από την πανδημία, η Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Ηπείρου ανακοινώνει την επέκταση 
του μέτρου αναστολής καταβολής χρεο-
λυσίων ως και την 31-12-21, στο σύνολο 
των επιχειρήσεων της Ηπείρου που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο. 
Ο κ. Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας Ηπείρου, δήλωσε: «Το πλήγμα στη 
δραστηριότητα και τα έσοδα των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων από την υγει-
ονομική κρίση είναι ιδιαίτερα υψηλό και 
κατά τα φαινόμενα θα συνεχιστεί και την 
επόμενη χρονιά. Ως εκ τούτου, κρίνουμε 
αναγκαίο να τις υποστηρίξουμε και να δη-
μιουργήσουμε ένα πλαίσιο ασφαλείας όχι 
μόνο για τη δύσκολη φετινή χρονιά αλλά 
και για το 2021. Στόχος μας είναι να συμ-
βάλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε η 
τοπική οικονομία και κοινωνία να ξεπερά-
σει και αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία.»

Τετάρτη 30 /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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Google: οι ψηφιακές δεξιότητες  
στο «πλευρό» του τουρισμού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η Google δείχνει τις τάσεις στο 
Search και την ανάγκη του κόσμου να ταξιδέψει. Οι τρεις βασικές ερωτήσεις που 
τέθηκαν στην Google παγκοσμίως αναφορικά με τα ταξίδια τον Ιούνιο, ήταν «πότε 
μπορούμε να ταξιδέψουμε ξανά;», «πότε θα επαναφέρουν τα διεθνή ταξίδια», και 
«πότε θα είναι και πάλι ασφαλές να ταξιδέψουμε;» ενώ τον Αύγουστο οι κορυφαίες 
ερωτήσεις εστιάζουν στο πότε και πού μπορούμε να ταξιδέψουμε «τώρα».
H Google παρέχει σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, εργαζόμενους και 
ειδικούς του κλάδου, τα μέσα για μια ομαλή ανάκαμψη κατά τη περίοδο την πανδη-
μίας. Στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, δημιουργήθηκε το 
#greecefromhome, ένα νέο πρόγραμμα εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων από το 
σπίτι, το οποίο αποτελεί συνέχεια του Grow Greek Tourism Online. Το πρόγραμμα 
αυτό, βοήθησε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να μείνουν σε επαφή με τον ελληνικό 
πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας ενώ ενίσχυσε επιχειρηματίες του τουρισμού 
με ψηφιακές δεξιότητες.

Ιδανικός προορισμός η Μήλος τον Οκτώβριο
Ξεχωρίζουν τα ελληνικά νησιά, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, 
καθώς αποτελούν κατάλληλους προορισμούς και για το φθινόπωρο. Διακοπές στη 
Μήλο προτείνει και τον Οκτώβριο ο δικτυακός ταξιδιωτικός τόπος του Conde Nast 
Traveller. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο τουριστικός οδηγός επιλέγει τη Μήλο, ως 
κατάλληλο τόπο για επίσκεψη επισημαίνοντας ότι διαθέτει τις καλύτερες παραλίες 
των ελληνικών νησιών. Ειδική αναφορά κάνει στο νησί και σε άλλο άρθρο συντάκτη 
του έγκυρου ταξιδιωτικού περιοδικού με περιγραφή στα γραφικά οικήματα της Σκι-
νωπής.

Ξεχωρίζουν οι Λειψοί εν μέσω πανδημίας
H βρετανική εφημερίδα Daily Mail κατέγραψε 6 άγνωστους «παραδείσους» του Αι-
γαίου, οι οποίοι προσφέρονται για ασφαλείς διακοπές εν μέσω πανδημίας, μακριά α-
πό τη μαζικότητα και την κοσμοσυρροή. Αναλυτικότερα, στο αφιέρωμα που εντάσσε-
ται στο επιτυχημένο πρόγραμμα προβολής του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, οι προ-
τεινόμενοι προορισμοί είναι η Σάμος, η Κάρπαθος, η Πάτμος, η Κάλυμνος, η Λέρος 
και οι Λειψοί. Αναφορικά με τους Λειψούς, ο δήμαρχος του νησιού κ. Φώτης Μάγγος 
σημείωσε ότι οι Λειψοί συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να ικα-
νοποιήσουν το διεθνή ταξιδιώτη με βάση τα νέα δεδομένα» και ευχαρίστησε θερμά 
το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την ανταπόκριση και τις αδιάκοπες προσπάθειες 
προβολής. "Εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέ-
ες ευκαιρίες και να ανοίξουμε νέες αγορές αφουγκραζόμενοι τον παλμό της εποχής. 
Με όπλα την αυθεντικότητα, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και το εξωτισμό, οι Λει-
ψοί συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το διεθνή 
ταξιδιώτη με βάση τα νέα δεδομένα», δηλώνει ο Φώτης Μάγγος".

Γ. Ρέτσος: «Από το 
2022 ο ελληνικός 
τουρισμός μπορεί να 
ανακάμψει»
Απρόβλεπτη χαρακτήρισε την πανδη-
μία ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης 
Ρέτσος, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα 
με τις αρχικές εκτιμήσεις, η επιδημία 
θα παρουσίαζε ύφεση τους καλοκαι-
ρινούς μήνες και αυτό θα διευκόλυνε 
το άνοιγμα των τουριστικών αγορών. 
Όμως η επιδημία χειροτέρεψε από τον 
Ιούνιο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
να έχουμε αντίθετα κλεισίματα αγο-
ρών, και χειρότερα αποτελέσματα από 
όσα είχαν προβλεφθεί. 
Είναι σημαντικό, είπε, σε τι κατάσταση 
θα είναι η τουριστική αλυσίδα, η οποία 
εξαρτάται από πολλούς "παίκτες" όπως 
είναι οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour 
operators, τα ξενοδοχεία. Για παρά-
δειγμα τι capacity θα έχουν οι αεροπο-
ρικές αναρωτήθηκε και εκτίμησε ότι το 
2021 το capacity των αεροπορικών θα 
είναι στο 60% των επιπέδων προ της 
κρίσης. Θα πρέπει να υπολογίζουμε ό-
τι με την εξέλιξη των θετικών σεναρίων 
το 2021 θα μπορούσαμε να ανακτή-
σουμε το 50% των εσόδων του 2019, 
το 60% είναι το ακραίο καλό σενάριο", 
σημείωσε ο κ. Ρέτσος και πρόσθεσε 
ότι οι κρίσεις γεννούν ευκαιρίες.
"Είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε 
πόρους σε σχέση και με το Ταμείο Α-
νάπτυξης να δημιουργήσουμε ένα ανα-
μορφωμένο τουριστικό μοντέλο αντα-
ποκρινόμενο στη μετά covid εποχή." 
Καταλήγοντας είπε ότι τα κυβερνητικά 
μέτρα είχαν θετική επίδραση στον του-
ρισμό και βοήθησαν τις επιχειρήσεις 
να μην προχωρήσουν σε απολύσεις. 
"Εκτιμώ ότι από το 2022 ο ελληνικός 
τουρισμός μπορεί να ανακάμψει και να 
εξελιχθεί σε καλύτερο παίκτη από ότι 
ήταν πριν την πανδημία."

Τετάρτη 30 /09 /2020
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Νέο απολυμαντικό σπρέι Αctivemed ANT2
Ένα νέο προϊόν απολύμανσης, που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της 
εποχής, είναι διαθέσιμο για τα ξενοδοχεία από τον Όμιλο εταιρειών Hotelware, που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της φιλοξενίας τα τελευταία 30 χρόνια και παράγει 
ατομικά συσκευασμένα αρωματικά υγρά μαντηλάκια, επαγγελματικά απορρυπαντικά 
και απολυμαντικά για εστιατόρια, υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχεία, βιομηχανικά πλυ-
ντήρια και βιομηχανίες τροφίμων.
Πρόκειται για τον κωδικό Αctivemed ANT2, ένα απολυμαντικό σπρέι, το οποίο πα-
ρέχει προστασία με ένα μόνο ψέκασμα 50 δευτερολέπτων, εξουδετερώνοντας το 
99.9% των μικροβίων και των βακτηριδίων, σύμφωνα με την εταιρεία. Είναι κατάλ-
ληλο για τις επιφάνειες που έρχονται σε συχνή επαφή με τα χέρια, όπως τραπέζια, 
καρέκλες, πόμολα, διακόπτες, τηλεχειριστήρια, γραφεία, τουαλέτες, νεροχύτες και 
πληκτρολόγια.

Πισίνες και σπα από την Interacqua
Η εταιρεία "Interacqua", μέσα από την πολύχρονη παρουσία και τη μακρόχρονη 
εμπειρία της έχει να επιδείξει αξιόλογες κατασκευές πισίνας, spa, υδρομασάζ, σά-
ουνας και χαμάμ, καθώς και εκατοντάδες εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας νε-
ρού σε κατασκευαστές - τεχνικές εταιρείες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, κολυμβητήρια, 
κέντρα ευεξίας - χαλάρωσης, ιατρικά κέντρα καθώς επίσης στον ευρύτερο ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα.
Προχωρά πάντα με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, επενδύοντας συνεχώς σε εξει-
δικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας παρέχοντας 
άριστες υπηρεσίες.
Στόχος της Interacqua είναι η υψηλή ποιότητα και η ικανοποίηση των αναγκών των 
πελατών της, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ταχύτητα. Έχει έδρα σε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οι οποίες περιλαμβάνουν εκθεσιακό χώ-
ρο, γραφεία, αποθήκες και τμήμα service - κατασκευών. Συνεργάζεται με μεγάλους 
οίκους του εξωτερικού όπως: Dimension One Spa Αμερικής, Sita Ιταλίας, Osmo 
Sistemi Ιταλίας, HELO Γερμανίας, MMC Γαλλίας, GRAF Ισπανίας, Polet Water Group 
Βελγίου, DEL Γαλλίας, REVIGLASS Ισπανίας, Krispol Ισπανίας, Astral Ισπανίας.
Διαθέτει οργανωμένο τμήμα μελετών - κατασκευών, στελεχωμένο από έμπειρους 
μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς, τεχνικό τμήμα από εξειδικευμένους τεχνι-
κούς για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού, επι-
λεγμένα προϊόντα σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή standards και άρτια τεχνική 
υποστήριξη με διαρκές stock ανταλλακτικών και προϊόντων.
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TUI: ταξίδια στην Ελλάδα μέχρι το Νοέμβριο
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση των δημοφιλών τουριστικών προορισμών 
για τους επισκέπτες της TUI το 2020. Το μερίδιο αγοράς της Ελλάδας εντός του ομί-
λου αυξήθηκε σημαντικά, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα λόγω της 
αυξημένης ζήτησης, η TUI επεκτείνει την τουριστική περίοδο στην Ελλάδα και θα 
προσφέρει ταξίδια διακοπών έως και τον Νοέμβριο. Σε συνάντηση εργασίας με τον 
υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στην Αθήνα την περασμένη Τρίτη, το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της TUI Sebastian Ebel εξήρε την καλή συνεργασία με το υ-
πουργείο Τουρισμού και εξέφρασε την πρόθεση του ομίλου να επεκτείνει περαιτέρω 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. 

ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 35% ΤΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Οι αεροπορικές εταιρείες παίζουν 
το χαρτί των χαμηλών τιμών για 
να προσελκύσουν επιβάτες σ' ένα 
πλαίσιο επανάληψης των αερομετα-
φορών πιο αργής απ' ό,τι προβλε-
πόταν. Αναλυτικά, από τον Ιούνιο, 
τα αεροπλάνα έχουν επιστρέψει ε-
πιφυλακτικά στον ευρωπαϊκό ουρα-
νό με μια πιο σταθερή κυκλοφορία 
τον Ιούλιο, η οποία αυξήθηκε λόγω 
των θερινών διακοπών και κορυφώ-
θηκε τον Αύγουστο, ενώ τείνει να 
μειωθεί ελαφρώς τον Σεπτέμβριο 
(-54% τις τρεις πρώτες εβδομά-
δες), σύμφωνα με τα δεδομένα της 
Eurocontrol, η οποία είναι μάλλον 
απαισιόδοξη για τον Οκτώβριο, σε 
σχέση με το σενάριο ανάκαμψης 
που προβλέπει για την άνοιξη (πτώ-
ση κατά 57% τον Οκτώβριο ενώ για 
τον Απρίλιο προβλέπει πτώση 30%).
Σύμφωνα με μια μελέτη του γρα-
φείου ανάλυσης για τον τουρισμό 
ForwardKeys, που αφορά τις τιμές 
των εισιτηρίων με αναχώρηση από 
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολ-
λανδία και τη Βρετανία προς τους 
τέσσερις κύριους προορισμούς της 
νότιας Ευρώπης, την Ελλάδα, την 
Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπα-
νία, οι τιμές ήταν κατά 15% χαμη-
λότερες τον Αύγουστο σε σχέση με 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται 
στις συνδέσεις ανάμεσα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και την Ελλάδα, με 
-35% σε σχέση με το 2019.
Στις πτήσεις από τη Γερμανία προς 
την Ελλάδα οι τιμές μειώθηκαν κατά 
25% σε σχέση με πέρυσι, διαπιστώ-
νει η Forward Keys.
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