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Γρ. Τάσιος: «ο ελληνικός 
τουρισμός παλεύει με τον 
ιό "στην εντατική"»
«Η πανδημία επηρέασε δραματικά την του-
ριστική βιομηχανία όλων των χωρών, ύστε-
ρα από δεκαετίες σταθερής ανάπτυξης. , 
ανέφερε σε μήνυμά του για την Παγκόσμια 
Ημέρα Τουρισμού, ο πρόεδρος της ΠΟΞ, 
Γρηγόρης Τάσιος. Ο ίδιος συμπλήρωσε 
«στη χώρα μας, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι 
χρειάζεται επιτακτικά να "χτίσουμε" νέες 
αντοχές και να δημιουργήσουμε ασφαλι-
στικές δικλείδες για να επιβιώσουμε. Με το 
τεράστιο οικονομικό πλήγμα που προκαλεί 
η πρωτόγνωρη κατάσταση, οι προσδοκίες 
ψαλιδίζονται και ο ελληνικός τουρισμός 
παλεύει με τον ιό "στην εντατική", μαζί με 
τις ελπίδες για επάνοδο της αγοράς. Αυτό 
πρέπει άμεσα να σταματήσει! Οι επόμενοι 
μήνες θα είναι οι πιο καθοριστικοί για την 
πορεία του κλάδου. Ναι, ο δρόμος δεν θα 
είναι εύκολος... Εάν όμως δεν λάβουμε 
γενναία βιώσιμα μέτρα, μοιραία μπορεί να 
οδηγηθούμε μέχρι και στην κατάρρευση 
του "αιμοδότη" της ελληνικής οικονομίας, 
με συνέπεια να έχουμε σοβαρούς κλυδω-
νισμούς στην απασχόληση, την ανάπτυξη 
και την κοινωνική συνοχή. Οι δραματικές 
επιπτώσεις στην τουριστική οικονομία επι-
βάλλεται να μας κρατούν σε εγρήγορση, 
αλλιώς, αρκετές επιχειρήσεις δεν θα κα-
τορθώσουν να φτάσουν έως το 2021.»
Συναισθανόμενος τη βαριά ευθύνη από τη 
θέση του προέδρου, δεσμεύομαι ότι -σε 
συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φο-
ρείς και μαζί με όλους τους συναδέλφους- 
θα εξακολουθήσω να υπογραμμίζω στα κέ-
ντρα λήψης αποφάσεων και σε όλους τους 
τόνους, ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν 
έκτακτα μέτρα.
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Πτώση 80% στους ξένους επισκέπτες της 
Θεσσαλονίκης

Πτώση της τάξεως του 80% παρουσίασε 
ο αριθμός των αλλοδαπών επισκεπτών 
στη Θεσσαλονίκη το 8μηνο του 2020 σε 
σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ένωση Ξενο-
δόχων Θεσσαλονίκης. Γενικότερα, η μείω-
ση που καταγράφεται στο αριθμό των δι-
ανυκτερεύσεων Ελλήνων και αλλοδαπών 
ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο (1.055.650).
Πιο συγκεκριμένα, το οκτάμηνο του 2020 

καταγράφηκαν μόλις 532.016 διανυκτερεύσεις, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 
2019 οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 1.587.666. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν τους 
"μάρτυρες" της δραματικής πραγματικότητας από τις επιπτώσεις της πανδημίας 
covid-19 σε όλα τα επίπεδα του τουρισμού της περιοχής.
Παράλληλα, κατακόρυφη πτώση καταγράφηκε σε όλες ανεξαιρέτως τις εθνικότη-
τες. Στο σύνολο των αλλοδαπών επισκεπτών παρουσιάστηκε πτώση της τάξης του 
78,78% ενώ σε απόλυτους αριθμούς οι διανυκτερεύσεις τους έφθασαν μόλις τις 
189.605 και ποσοστό 35,64% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων του οκταμήνου.
Σημαντικότατη πτώση καταγράφηκε και στις διανυκτερεύσεις των Ελλήνων επισκε-
πτών. O εσωτερικός τουρισμός «στήριξε» μεν στο μέτρο του δυνατού τα ξενοδοχεία 
της Θεσσαλονίκης (ποσοστό 64,36% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων του 
οκταμήνου), ωστόσο σε απόλυτους αριθμούς οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων επι-
σκεπτών έφθασαν τις 342.411 με ποσοστό πτώσης 50,66% από το περσινό οκτάμη-
νο, στο οποίο είχαν καταγραφεί 694.006 διανυκτερεύσεις.
Ο αντίκτυπος της πανδημίας αποτυπώνεται στο ακέραιο στον πίνακα με τις είκοσι 
πρώτες αλλοδαπές εθνικότητες και με τους αρνητικούς αριθμούς στα ποσοστά με-
ταβολής της κάθε εθνικότητας να μιλούν από μόνοι τους.
Στην πρώτη θέση του πίνακα βρέθηκαν οι Κύπριοι επισκέπτες, με 21.931 διανυκτε-
ρεύσεις το φετινό οκτάμηνο έναντι 80.019 του αντίστοιχου περσινού διαστήματος 
και σημαντικότατη πτώση της τάξης του 75,59%.
Η χειρότερη όμως μείωση στις αλλοδαπές εθνικότητες, παρουσιάστηκε στις διανυ-
κτερεύσεις των Ισραηλινών επισκεπτών. 
Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2020 υπήρξε μείωση 
στο ARR (μέση τιμή δωματίου) της τάξης του 5,9% και δραματική μείωση της τάξης 
του 44,8% στο RevPar (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο) που ανήλθε μόλις στα 28,92 
ευρώ.

Πισίνες και spa από τον όμιλο Ideales
Ο 100% ελληνικός Όμιλος Ideales είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευ-
αστές ιδιωτικής και επαγγελματικής πισίνας. Προσφέρει μοντέλα spa, τζακούζι 
για υδροθεραπεία και υδρομασάζ, ενώ παράλληλα επεκτείνεται δυναμικά στον 
κατασκευαστικό κλάδο και στον τομέα των διακοπών υψηλού επιπέδου. Προσφέρει 
λύσεις που κάνουν το «ευ ζην» πραγματικότητα για τους πελάτες του ξενοδοχείου, 
εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες 
να έρθουν σε επαφή τα οφέλη της Υδροθεραπείας και στον επαγγελματία να εκ-
μεταλλευθεί τις απεριόριστες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα spa (hot 
tub) στο ξενοδοχείο.
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Την «υβριδική» Philoxenia εξετάζει η διοίκηση της 
ΔΕΘ-HELEXPO

Εναλλακτικούς τρόπους 
για τη διοργάνωση της 
έκθεσης Philoxenia που 
γίνεται κάθε Νοέμβριο στη 
Θεσσαλονίκη, αναζητά η 
ΔΕΘ-HELEXPO. Σύμφωνα 
με όσα δήλωσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εται-
ρείας Κυριάκος Ποζρικίδης, 
οι διοργανωτές εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να γίνει κάτι 
αντίστοιχο με τη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης, δηλα-

δή «ένα συνεδριακό γεγονός υβριδικού χαρακτήρα που θα μελετήσει και θα αναδείξει 
όλα τα θέματα που αφορούν στον κλάδο του τουρισμού, με έμφαση τα νέα δεδομένα 
που σχηματίστηκαν λόγω της πανδημίας».
«Σ’ αυτό το εγχείρημα σκεφτόμαστε να εντάξουμε, επίσης, θέματα κρίσιμα για τον 
τουρισμό που όμως δεν αφορούν αμιγώς το τουριστικό προϊόν αλλά και άλλες παρα-
μέτρους που το επηρεάζουν, από τον κλάδο των μεταφορών, της δημόσιας υγείας, 
τη χωροταξία κ.ά.», τόνισε ο κ. Ποζρικίδης.
Όπως ανέφερε, η τουριστική έκθεση Philoxenia είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα 
στον χώρο και δη στη Βόρεια Ελλάδα. «Θέλουμε να γίνει, διότι εκτός από τη χρησιμό-
τητά της, δημιουργεί κι ένα κλίμα αισιοδοξίας.»

«Ψήφο» εμπιστοσύνης έδωσαν οι τουρίστες στην 
Ελλάδα

Μήνυμα εμπιστοσύνης σχετικά με την 
αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα 
μας έστειλαν οι ξένοι επισκέπτες, που 
μέσω του αεροδρομίου Χανίων επισκέ-
φθηκαν την Κρήτη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από 
την ετήσια έρευνα για τον βαθμό ικα-
νοποίησης των ξένων επισκεπτών που 
διενεργήθηκε στο αεροδρόμιο «Δασκα-
λογιάννης», ποσοστό 78,5% των συμμε-

τεχόντων στην έρευνα χαρακτήρισε υψηλό το επίπεδο εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας για την πανδημία στα ξενοδοχεία και στις υπηρεσίες διαμονής.
Για μια ακόμα περίοδο, παρά την πτώση, πρώτοι σε αφίξεις ήταν οι επισκέπτες 
του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ποσοστό 21,5%, ακολούθησαν οι Πολωνοί σε ποσο-
στό 16,4%, οι Γερμανοί 11,9%, οι Δανοί 9,5% και οι Γάλλοι 7,5%, ενώ πολύ χαμηλά 
ποσοστά αφίξεων κατέγραψαν οι παραδοσιακοί επισκέπτες της Δυτικής Κρήτης, 
οι Φιλανδοί 3,1%, οι Σουηδοί 2,8% και οι Νορβηγοί 2,7%. 
Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται αύξηση νεαρών ηλικιακών ομάδων 
έως 34 ετών, ενώ οι ηλικιακές κατηγορίες άνω των 55 ετών παρουσιάζουν αισθη-
τή μείωση.
Σε ποσοστό 31%, οι ηλικίες των επισκεπτών της Κρήτης ήταν από 25-34 ετών. 
Διαφορές, σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, εντοπίζονται στις περιοχές και 
στον τύπο καταλύματος που διαμένουν οι αλλοδαποί τουρίστες. Πιο συγκεκρι-
μένα, υπάρχει μια μεγάλη μείωση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στις περιο-
χές Αγίας Μαρίνας και Πλατανιά, ενώ παρουσιάζεται αύξηση στις προτιμήσεις 
όλων των άλλων τύπων καταλυμάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 67% των επισκεπτών επέλεξε για την διαμονή του 
ξενοδοχείο, σε ποσοστό 23% διαμέρισμα και δωμάτιο και ποσοστό 7,5% κάποια 
βίλλα.

Συνάντηση Τάσιου-
Καμπουράκη με 
επίκεντρο τον τουρισμό
Η νέα πραγματικότητα που διαμόρ-
φωσε η πανδημία στον τουρισμό και η 
ανάκαμψή του βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος 
Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με τον 
πρόεδρο της ΠΟΞ, Γρηγόρη Τάσιο.
«Το να καθόμαστε με μοιρολατρία και 
με τα χέρια σταυρωμένα δεν είναι η 
σωστή απάντηση στο πρωτοφανές 
πλήγμα που δέχτηκε ο τουρισμός, 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 
ανθρώπων του. Με τον Γρηγόρη Τάσιο, 
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων και Α' αντιπρόεδρο 
ΣΕΤΕ, συμφωνήσαμε να εργαστούμε ο 
καθένας από το δικό του πόστο ευθύ-
νης, ώστε η επόμενη μέρα να μας βρει 
πιο δυνατούς και πιο ανταγωνιστικούς 
μέσα στην παγκόσμια τουριστική αγο-
ρά», δήλωσε ο κ. Καμπουράκης μετά 
το πέρας της συνάντησης.
«Ως δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Νοτίου Αιγαίου, εκπροσωπώ αυτοδιοι-
κητικά κορυφαίους προορισμούς, με 
πολύ μεγάλη συμβολή στις αφίξεις και 
τις εισπράξεις του ελληνικού τουρι-
σμού. Το ίδιο μεγάλη είναι, λοιπόν, και 
η ευθύνη μας απέναντι στην οικονομία 
και την κοινωνία. Γι' αυτό και η αυτοδι-
οικητική προτεραιότητα, που αναδει-
κνύουμε σταθερά, είναι η βιωσιμότητα 
και η προστασία του περιβάλλοντος, 
αφού μόνο έτσι μπορούμε να διασφα-
λίσουμε το τουριστικό μέλλον του 
τόπου μας.
Ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι σε αυτήν 
την κατεύθυνση οφείλουμε να συνερ-
γαστούμε όλοι και επισήμανε: «Ζητάμε, 
πρωτίστως, τη θετική συμβολή των 
ξενοδόχων στις μεγάλης κλίμακας 
παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε και υ-
λοποιούμε, όπως η ορθολογική διαχεί-
ριση των απορριμμάτων και των υδάτι-
νων πόρων, η ενίσχυση της ανακύκλω-
σης, οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, που δίνουν προστιθέμενη 
αξία στο τουριστικό μας προϊόν».
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Kαρότσι καθαρισμού καμαριέρας από την Eco 
House
Ένα επαγγελματικό καρότσι καμαριέρας, κατασκευασμένο από σουηδικό χάλυβα 
και βαμμένο με οικολογικά χρώματα που αντέχουν στην υγρασία και τα άλατα έχει 
εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της η εταιρεία Eco House. Αποτελεί πρακτικό χώρο για 
την καθαρίστρια και περιλαμβάνει κάδο ύγρανσης πανετών για σφουγγάρισμα, 
πλαστικά δοχεία για τα πανιά καθαρισμού τζαμιών και γενικής χρήσης, θέσεις 
για τα κοντάρια και άλλα εργαλεία που χρειάζονται για τον καθαρισμό, μεταλλικό 
πλέγμα για αποθήκευση χαρτιών και ρολών WC, σάκο για άπλυτα πανιά και πανέ-
τες, σάκο σκουπιδιών κ.ά.

ECTAA: διαδικτυακή ημερίδα για τον ελληνικό 
τουρισμό

Διαδικτυακή ημερίδα για τον ελληνικό τουρισμό διορ-
γανώθηκε από την ECTAA με θέμα «Ο Τουρισμός του 
Αύριο: Η περίπτωση της Ελλάδας», με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρήσεων 
και φορέων.
Το "webinar", όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
ήταν μέρος των δράσεων της ECTAA στα πλαίσια 
της συμφωνίας με τον EOT για την προβολή της Ελ-

λάδας ως προτιμώμενο προορισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, με στόχο την 
επανεκκίνηση του τουρισμού της Ελλάδας από τις παραδοσιακές (και μεγαλύτερες) 
τουριστικές αγορές της χώρας μας. Κατά την διάρκεια του webinar παρουσιάστηκε 
η πρόσφατη έρευνα της Euromonitor International για την συμπεριφορά των κατανα-
λωτών στην περίοδο του Covid19, καθώς και οι προοπτικές που παρουσιάζονται για 
την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς. 
Στην παρέμβαση του ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε τις προ-
σπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία του ελληνικού τουρισμού 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ οι υπόλοιποι ομιλητές ανέλυσαν τις προκλήσεις 
και τις ευκαιρίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κλάδος στην μετά Covid-19 ε-
ποχή. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους κλάδους του οργανωμένου τουρισμού και 
της κρουαζιέρας, ενώ αναγνωρίστηκε και αναλύθηκε η σημασία της ανάπτυξης του 
τουρισμού μέσω πολιτικών που στοχεύουν στην αειφορία και την μετάβαση στην 
ψηφιακή εποχή. 

Οικολογικό πάρκο  
στην πόλη της Πάτρας
Ένα οικολογικό πάρκο δημιουργείται 
μέσα στο αστικό ιστό της Πάτρας, ανά-
μεσα στις ακτές του πατραϊκού κόλπου 
και του προστατευόμενου υγροβιότο-
που του έλους της Αγυιάς, με σκοπό 
να δώσει τη δυνατότητα για περίπατο, 
άθληση, αναψυχή, αλλά και οικολογική 
ενημέρωση. Παράλληλα, βρίσκονται σε 
εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάπλαση 
και αξιοποίηση των γειτονικών αθλητι-
κών εγκαταστάσεων. Όπως ανέφερε 
ο αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς, οι 
εργασίες για το οικολογικό πάρκο ή-
δη έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να 
ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 
περίπου 14 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με την τεχνική περιγραφή του έργου, η 
διαμόρφωση του οικολογικού πάρκου 
συνίσταται σε ένα δίκτυο διαδρομών, 
μέσου πλάτους περίπου 3,5 μέτρων που 
θα δημιουργεί έναν περίπατο οικολογι-
κής ευαισθητοποίησης περιμετρικά στο 
έλος. Κατά μήκος αυτών των διαδρομών 
θα υπάρχουν κιόσκια με καθιστικά και 
με υλικό πληροφόρησης για το έλος, 
καθώς και παρατηρητήρια της άγριας 
ζωής. Συγχρόνως, προβλέπεται η τοπο-
θέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, για 
την άνετη παραμονή των επισκεπτών, 
όπως για παράδειγμα, οργανωμένες 
θέσεις για πικ-νικ, καθιστικά, τραπεζό-
παγκοι, απορριμματοδέκτες, επιδαπέδια 
φωτιστικά, βρύσες, κ.ά.

Ματαιώνεται η αθλητική διοργάνωση Santorini 
Experience 2020

Ματαιώνεται λόγω πανδημίας η διοργά-
νωση Santorini Experience που προβάλει 
σε παγκόσμιο επίπεδο το ηφαιστειογενές 
νησί των Κυκλάδων και τον αθλητικό του 
τουρισμό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 
Παρά τις δυναμικές προσπάθειες και την 
εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών 
και εγκρίσεων υγειονομικών πρωτοκόλλων 

για την ασφαλή και ομαλή τέλεσή του, φέτος δε θα πραγματοποιηθεί. 
Το νέο, πλέον, ραντεβού για τη βραβευμένη διοργάνωση θαλάσσιου τουρισμού, 
με το δρομικό και κολυμβητικό κοινό, ανανεώνεται για τις 1-3 Οκτωβρίου 2021.
Το Santorini Experience, αποτελεί το ετήσιο αθλητικό ραντεβού της Σαντορίνης, 
καθώς προσελκύει επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, παρουσιάζοντας μοναδικές δράσεις τρεξίματος με θέα που κόβει 
την ανάσα, στο μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά και κολύμβησης open 
water από το ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι των Φηρών.

Τετάρτη 07 /10 /2020



5 

Τετάρτη 07 /10 /2020



6 

Παρέμβαση Θεοχάρη στην άτυπη Σύνοδο των 
υπουργών Τουρισμού 

Τις θέσεις της Ελλη-
νικής Κυβέρνησης 
για τις επιπτώσεις 
της πανδημίας στον 
τουρισμό αλλά και 
τα μέτρα που θα 
πρέπει να ληφθούν 
σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης ανέ-
πτυξε ο υπουργός 
Τουρισμού Χάρης 
Θεοχάρης, στην 
άτυπη Σύνοδο των υ-
πουργών Τουρισμού 
της Ε.Ε.
Ο υπουργός τόνισε 

ότι «η Ε.Ε πρέπει να δράσει τώρα ώστε να ληφθούν άμεσες αποφάσεις. Απαιτείται 
ταχεία και μακροπρόθεσμη υποστήριξη του τουριστικού τομέα προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά του. Γι' αυτό είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας η 
υιοθέτηση κοινών Ευρωπαϊκών μέτρων, τα οποία θα προσφέρουν στους τουρίστες 
και στις επιχειρήσεις το θεμελιώδες πλαίσιο εμπιστοσύνης». Ο κ. Θεοχάρης εισηγή-
θηκε την άμεση εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων, όπως τη θέσπιση κοινών κα-
νόνων για τα δεδομένα που συλλέγονται, για τους υγειονομικούς δείκτες βάσει των 
οποίων θα τίθενται περιορισμοί, για τους περιορισμούς αυτούς καθαυτούς, για την 
κατηγοριοποίηση των χωρών και των περιοχών, καθώς και για τους κανόνες ενημέ-
ρωσης μεταξύ των κρατών για την αποφυγή αιφνιδιασμών.

ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ 4Ο ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΦΟΡΟΥΜ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Με τη στρατηγική συνεργασία της 
Phocuswright, θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά το 4ο Διεθνές Φόρουμ Φιλο-
ξενίας, που διοργανώνει το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος, τη Δευτέρα 23 
Νοεμβρίου 2020. 
Το Φόρουμ ακτινογραφεί τις ραγδαίες δι-
αφοροποιήσεις του κλάδου μέσα στη νέα 
ψηφιακή πραγματικότητα, υπογράμμισε 
κατά τη διάρκεια on line συνέντευξης τύ-
που ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος 
Βασιλικός, αποτυπώνοντας και το πλαίσιο 
της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με 
την Phocuswright.  Σημειώνεται ότι το Φό-
ρουμ θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψη-
φιακής πλατφόρμας Swapcard. Μέσω αυ-
τής κάθε χρήστης, από την ασφάλεια του 
γραφείου του, σε οποιοδήποτε σημείο 
στον πλανήτη μπορεί να έχει ενεργητική 
συμμετοχή στο Φόρουμ με την υποβολή 
ερωτήσεων, τον προγραμματισμό One-
to-One call, την περιήγηση στα ψηφιακά 
booth των χορηγών και φυσικά να παρα-
κολουθήσει τις συζητήσεις των πάνελ.
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Αξεσουάρ μπάνιου από τη Sanco
H εταιρεία Sanco ιδρύθηκε το 1980 και από τα πρώτα της βήματα εξειδικεύτηκε απο-
κλειστικά στο σχεδιασμό και την παραγωγή αξεσουάρ μπάνιου. Διαθέτει αξεσουάρ 
που κάθε λειτουργικό μπάνιο ξενοδοχείου χρειάζεται αλλά και ιδιαίτερους κωδικούς 
που μπορούν να δώσουν μια διαφορετική και πρωτότυπη αρχιτεκτονική διακόσμηση, 
σε κάθε μπάνιο, ή να λύσουν πρακτικά προβλήματα που συνήθως μένουν άλυτα, α-
κόμα και σε σύγχρονες κατασκευές.

Ολοκληρωμένες προτάσεις επίπλων από τη 
modeco

Η εταιρεία modeco προ-
σφέρει ολοκληρωμένες 
προτάσεις επίπλωσης 
υψηλής ποιότητας και ιδι-
αίτερης αισθητικής ειδικά 
σχεδιασμένες για ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις και 
επαγγελματικούς χώρους. 
Πιο αναλυτικά, πρόκειται 
για έπιπλα με πρωτότυπο, 
εργονομικό σχεδιασμό και 
γραπτή εγγύηση κατασκευ-

ασμένα στο εργοστάσιο της modeco, που προσφέρουν τις πιο λειτουργικές λύσεις 
για κάθε ξενοδοχείο από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο.
Η νέα συλλογή επίπλωσης ξενοδοχειακού εξοπλισμού της modeco «URBAN» απο-
τελείται από έπιπλα «βιομηχανικού στυλ» που συνδυάζουν το μέταλλο με το ξύλο, 
δημιουργώντας δωμάτια υψηλής αισθητικής και άρτιας διαρρύθμισης. Έπιπλα που 
χαρακτηρίζονται από κομψό και minimal σχεδιασμό μέσα από μία πλούσια συλλογή 
αποχρώσεων. Η σειρά σχεδιάστηκε με γνώμονα την υψηλή αισθητική σε σχέση με 
την λειτουργικότητα, στοχεύοντας στη δημιουργία μίας ‘ανοιχτού τύπου σειράς’, κα-
λύπτοντας κάθε ανάγκη του ξενοδοχείου. Λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτήριο 12.000 τ.μ. 
που βρίσκεται σε έκταση 17.000 τ.μ. στη βιομηχανική ζώνη Κορωπίου Αττικής.

Οκτώ μήνες χωρίς έσοδα τα ξενοδοχεία στους 
Δελφούς
Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Ξενοδόχων Δελφών «Φοίβος - Απόλλων», ζητώντας 
από τους αρμόδιους φορείς λήψη άμεσων μέτρων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Ελάχιστα είναι τα ξενοδοχεία που κατάφεραν να α-
νοίξουν την φετινή τουριστική χρονιά με τα επίπεδα πληρότητας να κυμαίνονται στο 
10% σε όσα ξενοδοχεία ανοίξανε και μόνο για τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Η πλει-
ονότητα των εν λόγω μονάδων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν απα-
σχολούν προσωπικό. Οι Δελφοί δέχονται εισερχόμενο μαζικό τουρισμό και υπάρχει 
άμεση ανάγκη για την λήψη στοχευμένων μέτρων που αφορούν συγκεκριμένα την 
Κοινότητα των Δελφών προκειμένου να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο δεκάδες επιχει-
ρήσεις και να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς:
•  Ενίσχυση με την μορφή της επιχορήγησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

ειδικά για τουριστικές επιχειρήσεις της κοινότητας των Δελφών
•  Απαλλαγή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις από τον Δήμο Δελφών για το 2020
•  Χρηματοδότηση τουριστικής καμπάνιας από το Υπουργείο Τουρισμού για την περι-

οχή των Δελφών
•  Ένταξη της κοινότητας Δελφών στις πληττόμενες περιοχές από το Υπουργείο Οι-

κονομικών

Απολύμανση δωματίων 
ξενοδοχείου με όζον
Η EVERGREEN TECNO PLANTS κα-
τασκευάζει τεχνολογικά προηγμένα 
συστήματα απολύμανσης του αέρα και 
του νερού με τεχνολογία όζοντος. Η 
χρήση του όζοντος στην επεξεργασία 
του αέρα αποτελεί μια πρωτοποριακή 
λύση. Χάρη στην υψηλή οξειδωτι-
κή του ισχύ, το όζον αποδεικνύεται 
αποτελεσματικό στην καταστροφή 
μικροβίων, που τείνουν να πολλαπλα-
σιάζονται σε υγρό περιβάλλον. Το 
απολυμασμένο με όζον δωμάτιο είναι 
πλήρως απαλλαγμένο από ιούς, βακτή-
ρια, ακάρεα, μούχλα και οσμές. Μετά 
την απολυμαντική του δράση, το όζον 
καταλύεται σε οξυγόνο, αφήνοντας μια 
αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας 
στο χώρο. Η απολύμανση των δωματί-
ων ξενοδοχείων με γεννήτριες όζοντος 
εφαρμόζονται ήδη με μεγάλη επιτυχία 
στην Ευρώπη, λόγω της ολοένα αυξα-
νόμενης ζήτησης των πελατών καθώς 
και του χαμηλού κόστους εφαρμογής 
της μεθόδου. Η ευκολία της μεθόδου 
είναι επίσης μεγάλο πλεονέκτημα, 
αφού μετά τον συμβατικό καθαρισμό 
του δωματίου, η απολύμανση με όζον 
απαιτεί την τοποθέτηση μόνο μιας 
φορητής συσκευής στον χώρο για 
λίγα λεπτά. Η WALL ECO έχει την α-
ποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα 
των συσκευών όζοντος της Ιταλικής 
EVERGREEN TECNO PLANTS σε Ελ-
λάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.
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Διεθνής προβολή για την Αμοργό
Μια σημαντική διεθνής κι-
νηματογραφική παραγωγή 
κάνει στάση στην Ελλάδα, 
με επίκεντρο την Αμοργό, 
προκειμένου να καταγρά-
ψει την μοναδική άγρια 
ζωή της Μεσογείου. Ο 
Γάλλος κινηματογραφιστής 
Φρεντ Φουζέα ταξίδεψε 
πολύ, πριν καταλήξει στις 
ελληνικές τοποθεσίες που 
αναδεικνύονται στο ντοκι-
μαντέρ «Μεσόγειος: Η Ζωή 

σε Πολιορκία». Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί και παρουσιάζει πώς συγκεκριμένοι και 
ιδιαίτεροι πρωταγωνιστές μάχονται για την επιβίωση τους: μια οικογένεια πελαργών, 
που πρέπει να ταξιδέψει από την Αφρική στη Βόρειο Ευρώπη περιμετρικά της Μεσο-
γείου, μια θαλάσσια χελώνα που μετά από 30 χρόνια επιστρέφει στην παραλία όπου 
γεννήθηκε προκειμένου να αφήσει τα αυγά της, μια νεαρή φάλαινα που έχασε την 
οικογένεια της και η ηχορύπανση την εμποδίζει να εντοπίσει τα ηχητικά κύματα που 
κανονικά θα την καθοδηγούσαν από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Αλλά και γάτες, 
αετοί, φώκιες που κάθε μέρα δίνουν αγώνα σε συχνά αφιλόξενες συνθήκες για να 
ζήσουν, αφού η περιοχή της Μεσογείου διαθέτει περιορισμένο πόσιμο νερό, η θά-
λασσα της είναι υψηλή σε περιεκτικότητα άλατος, έχει 60 ενεργά ηφαίστεια και μια 
ακτογραμμή 46.000 χλμ. Το συνολικής διάρκειας 6 ωρών ντοκιμαντέρ θα προβληθεί 
σε 4 επεισόδια στην Γαλλία από το τηλεοπτικό κανάλι France2 ενώ αναμένεται να 
λάβει διανομή επίσης στην Ιταλία και την Μεγάλη Βρετανία, γεγονός που βάζει στο 
επίκεντρο την Αμοργό, όπου κυρίως τοποθετούνται τα γυρίσματα. 

Spa για ξενοδοχεία 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 
νερού σε κατασκευαστές - τεχνικές εταιρείες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, κολυμβη-
τήρια, κέντρα ευεξίας - χαλάρωσης, ιατρικά κέντρα καθώς επίσης στον ευρύτερο 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Στόχος της Interacqua είναι η υψηλή ποιότητα και η ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών της, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ταχύτητα. Συνεργάζεται με 
μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως: Dimension One Spa Αμερικής, Sita Ιταλί-
ας, 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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DEUTSCHE WELLE: «MUST» 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο της 
Deutsche Welle των 135 εκατομμυρί-
ων τηλεθεατών, δημιούργησε αφιέρω-
μα σε συνεννόηση με τον Δήμο Αλον-
νήσου, αποτυπώνοντας την εμπειρία, 
μέσα από τη ματιά μίας οικογένειας 
Γάλλων αυτοδυτών. Όπως δηλώνεται 
μάλιστα, η συγκεκριμένη οικογένεια ε-
πέλεξε την Ελλάδα και ειδικότερα την 
Αλόννησο, μόνο για τον σκοπό αυτό 
φέτος. «Έχουμε βουτήξει παντού 
στον κόσμο, στην Αμερική, την Ασία 
και την Ευρώπη. Εδώ όμως ζεις κάτι 
μοναδικό, βιώνεις την ιστορία χιλιά-
δων ετών» δήλωσε στην κάμερα ένας 
εκ των συμμετεχόντων στη συγκεκρι-
μένη εκδρομή. Όπως αναφέρεται και 
στο video, στο group συμμετείχε και ο 
Δήμαρχος της Αλοννήσου, κ. Πέτρος 
Βαφίνης. Η επιτυχημένη καθιερωμένη 
εκπομπή Euromaxx της Deutsche 
Welle μεταφέρει αυτές τις ημέρες στο 
αφοσιωμένο κοινό της τον συναρπα-
στικό κόσμο του διάσημου ναυαγίου 
των χιλιάδων αμφορέων του 5ου αι. 
π.Χ. στην Περιστέρα Αλοννήσου. Στην 
εκπομπή ωστόσο τονίζεται, πως η 
πρόσβαση στον κόσμο του βυθού δεν 
αφορά μόνο τους φίλους της κατάδυ-
σης, αλλά απευθύνεται και σε όλους 
τους επισκέπτες της Αλοννήσου, 
οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν 
το μοναδικό θέαμα, χωρίς καν να 
βραχούν. Στα μαγευτικά σοκάκια της 
Χώρας Αλοννήσου, το Κέντρο Ενημέ-
ρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού 
παρέχει όλες τις πληροφορίες και τη 
δυνατότητα να καταδυθεί κανείς ει-
κονικά και να περιηγηθεί στα ναυάγια 
σαν αληθινός δύτης, με τεχνολογικές 
εφαρμογές επαυξημένης πραγματι-
κότητας.
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