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Μέτρα στήριξης ζητά η 
ΠΟΞ από το Υπουργείο 
Εργασίας
Επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας 
απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ξενοδόχων στην οποία παρουσιάζεται η 
δυσμενής θέση που βρίσκονται τα ελληνικά 
ξενοδοχεία, μετά από μια χαμένη σεζόν. 
Τονίζοντας ότι ο κλάδος αδυνατεί να αντι-
μετωπίσει χωρίς στήριξη την πρωτοφανή 
κρίση που προκάλεσε η πανδημία, η ΠΟΞ 
ζητά να εφαρμοστούν άμεσα:
•  Το μέτρο της επιδότησης των ασφαλιστι-

κών εισφορών για την περίοδο από 1η 
Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021 
σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικό κί-
νητρο στις επιχειρήσεις να παραμείνουν 
ανοικτές και να προσφέρουν θέσεις ερ-
γασίας.

•  Η κάλυψη της αναλογίας της άδειας και 
του επιδόματος αδείας των εργαζομέ-
νων για τη χρονική περίοδο που αυτοί 
παρέμεναν σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις 
προσέλαβαν προσωπικό το οποίο δεν ερ-
γάστηκε ούτε μια ημέρα. Ούτε μπορούν, 
ούτε είναι και δίκαιο να επιβαρυνθούν με 
την δαπάνη των αδειών των εργαζομένων 
αυτών.

•  Η πρόβλεψη νέας ρυθμίσεως οφειλών 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία διάρκειας 
έως 100 δόσεων, στις οποίες θα μπορούν 
οι επιχειρήσεις να εντάξουν όλες τις 
οφειλές τους έως την 31-12-2020 και η 
παράταση για τις επιχειρήσεις που δεν 
έχουν απωλέσει μέχρι σήμερα τις ρυθ-
μίσεις των 100 δόσεων, των προθεσμιών 
πληρωμής, αρχής γενομένης από τη δό-
ση του μηνός Σεπτεμβρίου, κατά έξι (6) 
μήνες.
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Γρ. Τάσιος: «Σε αχαρτογράφητα νερά οι 
ξενοδόχοι ως το Μάρτιο» 

Την πεποίθηση ότι η χώρα 
μας κατάφερε να εξα-
σφαλίσει ένα καλό «δια-
βατήριο» για την επόμενη 
τουριστική περίοδο εξαιτί-
ας της καλής διαχείρισης 
της υγειονομικής κρίσης 
εξέφρασε ο Πρόεδρος της 
ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος 
μιλώντας σε ραδιοφωνική 
εκπομπή. Υπογράμμισε 
πως «η άσκηση με την αυ-
στηρή τήρηση των υγειο-
νομικών πρωτοκόλλων στα 
ξενοδοχεία ήταν απολύτως 
πετυχημένη», ενώ αναφέρ-
θηκε και στην εμπιστοσύνη 
που δείχνουν οι ξένοι του-
ρίστες και οι tour operatots 
προς την Ελλάδα την οποία 
επιλέγουν για διακοπές τον 
Οκτώβριο, ενώ ο αρχικός 
τους προορισμός τους ή-
ταν η Τουρκία. Ο κ. Τάσιος 
παρέθεσε στοιχεία για τις 
φετινές επιδόσεις της μίνι 

τουριστικής σεζόν που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορωνοϊού, μίλησε για 
τις εθνικότητες που «χάθηκαν» φέτος, αλλά και για εκείνες που έδωσαν «ψήφο 
εμπιστοσύνης» στη χώρα μας. Ακόμη, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι ξενοδόχοι οι οποίοι, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα βαδίζουν σε αχαρ-
τογράφητα νερά έως τον Μάρτιο.

Οι υποψηφιότητες για το διοικητικό συμβούλιο  
της ΠΟΞ
Ενόψει των αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΠΟΞ 
που θα πραγματοποιηθούν την 15η Οκτωβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ενέκρινε ομόφωνα και ανακήρυξε τις υποβληθεί-
σες υποψηφιότητες ως εξής:
Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ξ.
Βασιλικός Ευγένιος - Αθήνα, Γιαννούλης Εμμανουήλ - Χανιά, Ζαφείρης Γεώργιος 
- Μαγνησία, Καλλίας Άγγελος - Δράμα, Κατσαράς Ευάγγελος - Νάξος, Μαϊστράλη 
Αντιγόνη - Χίος, Μανδρίνος Ανδρέας - Θεσσαλονίκη, Μέριανος Κωνσταντίνος - Κέρ-
κυρα, Πολλάλης Δημήτριος - Λακωνία, Σβύνου Κωνσταντίνα - Κως, Σουρέλης Σπυ-
ρίδων - Ιωάννινα Τάσιος Γρηγόριος - Χαλκιδική, Τιμοθεάτος Γεράσιμος - Κεφαλο-
νιά, Τσακαλάκης Μανώλης - Ρέθυμνο, Τσιτλακίδης Ηρακλής - Πιερία, Χαλκιαδάκης 
Νικόλαος - Ηράκλειο, Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος - Θράκη, Χατζής Ιωάννης 
- Ρόδος.
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Ξεπερνά το 75% η πτώση του τζίρου σε συνέδρια 
και εκδηλώσεις
Την κατακόρυφη πτώση που σημείωσαν τα μεγέθη της συνεδριακής αγοράς αποτυ-
πώνει η πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας υγειονομικής 
κρίσης στην ελληνική αγορά συνεδρίων και εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο διαδικτυακής 
διοργάνωσης «The Greek Meetings Industry-Open WebForum Series», που αποτέλεσε 
κοινή πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων 
(HAPCO), του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (ACVB) και 
του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών της Θεσσαλονίκης (TCB), οι 
οργανωτές συνεδρίων και εκπρόσωποι χώρων εκδηλώσεων ανέφεραν μείωση τζίρου 
για το 2020 άνω του 75%, καθώς και μείωση επισκεπτών/συνέδρων από το εξωτερικό 
άνω του 90%. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιοποιήθηκε, 75 εται-
ρείες δήλωσαν ότι έχασαν τουλάχιστον 1.740 διοργανώσεις για το 2020. Παράλληλα, 
43 εταιρείες από τις συνολικά 122 που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν (έως 
εκείνη τη στιγμή-Ιούλιος 2020), ζημιές που στο σύνολο άγγιξαν το ύψος των 67 εκατ. 
ευρώ. Στο μεταξύ, άνω του 60% των ερωτηθέντων έχουν μετατρέψει μέρος των διορ-
γανώσεων σε ψηφιακές, ενώ άνω του 62% των εταιρειών πιστεύει ότι ίσως χρειαστεί 
να καταφύγει σε μείωση προσωπικού (με τις εταιρείες διοργάνωσης να έχουν υψηλό-
τερο ποσοστό από τους χώρους εκδηλώσεων).
Σε ό,τι αφορά στο μέλλον της συνεδριακής αγοράς με τη ματιά των επαγγελματιών, 
το 60% των ερωτηθέντων προβλέπουν σημαντική μείωση των διοργανώσεων το επό-
μενο διάστημα. Άνω του 50% των ερωτηθέντων προβλέπουν ότι οι ψηφιακές διοργα-
νώσεις θα παραμείνουν, με αποτέλεσμα να επενδύουν στον ψηφιακό τους μετασχη-
ματισμό και στην εκπαίδευση των στελεχών τους. Άνω του 50% προβλέπει τη σταδι-
ακή επανεκκίνηση των συνεδρίων με φυσική παρουσία, μετά το καλοκαίρι του 2021. 
Τέλος, άνω του 80% των ερωτηθέντων εστιάζει στην ανάγκη περαιτέρω οικονομικών 
ελαφρύνσεων με στόχο τη διατήρηση θέσεων εργασίας για την επιβίωση του κλάδου.

Μείωση 68% στην 
επιβατική κίνηση του 
Σεπτεμβρίου
Συνεχίζουν να αποτυπώνονται οι επι-
πτώσεις του κορονοϊού και τον μήνα 
Σεπτέμβριο στα αεροπορικά ταξίδια, 
καθώς η επιβατική κίνηση στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) καταγράφει 
μείωση της τάξης 68%, σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στα-
τιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική 
κίνηση ανήλθε στις 861 χιλιάδες επιβά-
τες περίπου, έναντι 2,7 εκατ. επιβατών 
πέρυσι. Οι επιβάτες, τόσο των πτήσεων 
εσωτερικού, όσο και των διεθνών πτή-
σεων κατέγραψαν μείωση της τάξης 
του 58% και 72,3% αντίστοιχα. Συνο-
λικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σε-
πτεμβρίου, η κίνηση του αεροδρομίου 
ανήλθε στο επίπεδο των 6,9 εκατ. επι-
βατών, σημειώνοντας πτώση της τάξης 
του 65,7% σε σχέση την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2019, λόγω των επιπτώσεων 
της πανδημίας του Covid - 19 κατά την 
περίοδο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου.
Η διεθνής κίνηση μειώθηκε κατά 
68,9%, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού 
παρουσίασαν πτώση της τάξης του 
58,2%. 
Σε ό,τι αφορά στις πτήσεις στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών κατά τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2020 ανήλθαν 
σε 90.354 καταγράφοντας πτώση της 
τάξης του 49% σε σχέση με το 2019, 
λόγω των ακυρώσεων πτήσεων κατά 
την περίοδο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου, ε-
ξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας 
Covid -19. Οι πτήσεις εσωτερικού μειώ-
θηκαν κατά 44% και οι διεθνείς πτήσεις 
κατά 52,7 %.

Ετοιμάζει… βαλίτσα το 54% των Ευρωπαίων
Παρά το γεγονός ότι η εξάπλωση της πανδημίας «πάγωσε» τα ταξίδια με αποτέ-
λεσμα τα ξενοδοχεία να έρθουν αντιμέτωπα με τεράστια προβλήματα, πρόσφατη 
μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC) φανερώνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι 
πρόθυμοι να ταξιδέψουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, περίπου 54%, ανέφερε ότι 
έχει την πρόθεση να ταξιδέψει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ενώ το 26% δήλωσε ότι 
σκοπεύει να ταξιδέψει μέχρι τον Νοέμβριο του 2020. Τα ταξίδια εντός της Ευρώπης 
είναι η πρώτη επιλογή με το 41% να προσανατολίζεται σε αποδράσεις στο εσωτερικό 
της χώρας του και το 39% σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων βρίσκονται η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία, με 
το 66% να σχεδιάζει ένα ταξίδι αναψυχής, το 19% την επίσκεψη σε φίλους και συγγε-
νείς και το 9% επαγγελματικό ταξίδι. Παράλληλα, η έρευνα παρουσιάζει και τους πιο 
ελκυστικούς τύπους ταξιδιών. «Ψηλά» στις προτιμήσεις βρίσκονται οι διακοπές στον 
ήλιο και στην παραλία (25%), ακολουθούν οι city break αποδράσεις (19%) και τα ταξί-
δια στη φύση (16%). Οι περισσότεροι από αυτούς που σκοπεύουν να πραγματοποιή-
σουν σύντομα ταξίδια δήλωσαν ότι θα ταξιδέψουν με το σύντροφό τους (37%) και με 
την οικογένεια (36%), ενώ το 10% ανέφερε ότι θα ταξιδέψει χωρίς συντροφιά.
Επιπροσθέτως, η διάθεση του εμβολίου για τον Covid-19 αναμένεται να ομαλοποι-
ήσει την κατάσταση, καθώς οι Ευρωπαίοι δίνουν προτεραιότητα στην υγεία και την 
ασφάλεια σε ποσοστό 21%. Ταυτόχρονα το 14% δίνει έμφαση στην ηρεμία και τη 
χαλάρωση, ενώ το 13% αναζητά προσιτή τιμή. Το 20% θεωρεί ότι τα αεροπορικά 
ταξίδια είναι το λιγότερο ασφαλές κομμάτι του ταξιδιού. Για όσους έχουν βραχυ-
πρόθεσμα ταξιδιωτικά σχέδια, καθοριστικοί παράγοντες είναι οι ευέλικτες πολιτικές 
ακύρωσης (11%), η κοινωνική απόσταση στις πτήσεις και τις μεταφορές (9%) και η 
πλήρης κατάργηση των ταξιδιωτικών περιορισμών (9%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία η πρόθεση των Ευρωπαίων να ταξιδέψουν είναι ισχυρή, ό-
μως οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και ο αυξανόμενος ρυθμός κρουσμάτων αποτελούν 
βασικούς παράγοντες που δημιουργούν σύγχυση.
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Glamping: κερδίζει «έδαφος» η πολυτελής διαμονή 
στη φύση 

Πολλές νέες ταξιδιωτικές τάσεις 
έκαναν την εμφάνισή τους εν μέσω 
κορονοϊού με το glamping να κερδίζει 
«έδαφος» και στη χώρα μας. 
Με τον όρο glamping νοείται η ε-
μπειρία πολυτελούς διαμονής στη 
φύση, σε τουριστικά καταλύματα στην 
ύπαιθρο, που ανεγείρονται σε εκτός 
σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν 
διαφοροποιημένους τύπους διαμονής 
σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο 

φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υ-
πηρεσιών. Μάλιστα η Ελλάδα ανήκει στους πρωτοπόρους, καθώς είναι από τις λίγες 
χώρες που νομοθέτησε άμεσα το νέο θεσμό, ο οποίος δείχνει μια νέα τάση διαμονής 
στη φύση με παροχές, όμως, που θυμίζουν αυτές εός πεντάστερου ξενοδοχείου.
Με τη θέσπιση του Σήματος Glamping το ελληνικό τουριστικό προϊόν προσαρμόζε-
ται με τον καλύτερο τρόπο στις νέες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης. 
Με το Nόμο 4688/2020 θεσπίστηκε για πρώτη φορά το Σήμα Glamping, που θα έχει 
πενταετή διάρκεια και θα χορηγείται από το υπουργείο Τουρισμού σε τουριστικά κα-
ταλύματα (σε ξενοδοχεία ή κάμπινγκ) που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές 
και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής. Σημειώνεται πως τα κατα-
λύματα αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων.

Καλύτερο ξενοδοχείο για το 2020 το Makedonia 
Palace
Σταδιακή ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς διαβλέπουν κορυφαίοι παράγοντες 
του τουρισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της απονομής των Βρα-
βείων «Greek Hospitality Awards 2020», που διοργάνωσαν η ethosEVENTS σε συνερ-
γασία με την Tourism Media & Events, το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.
com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Τα βραβεία-θεσμός της ελληνικής Ξενοδοχίας, 
πραγματοποιήθηκαν φέτος σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, προκειμένου να 
ενισχύσουν τον κλάδο και ευρύτερα το εγχώριο τουριστικό προϊόν.
Τη διάκριση “Top Greek Hotel 2020” κατέκτησε το Makedonia Palace και τη διάκριση 
“Top Greek Resort 2020” το Navarino Dunes - Costa Navarino. Συνολικά απονεμήθη-
καν 96 κατηγορίες βραβείων σε 4 θεματικές ενότητες και βραβεύτηκαν 140 ξενοδο-
χεία και επιχειρήσεις τουρισμού από όλη την Ελλάδα.

Προτάσεις για έναν 
βιώσιμο τουριστικό 
τομέα από τον Χάρη 
Θεοχάρη
Πέντε προτάσεις για ένα βιώσιμο του-
ριστικό μοντέλο κατέθεσε ο υπουργός 
Τουρισμού Χ. Θεοχάρης σε τηλεδιά-
σκεψη του Διεθνούς Φόρουμ Ενέργειας 
(IEF).
Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι 
χρειάζεται:
1)  Κοινή στρατηγική χωρίς οριζόντιους 

περιορισμούς. «Καθώς οι χώρες κα-
ταφέρνουν να περιορίσουν τον ιό, οι 
γενικοί περιορισμοί στην ελεύθερη 
κυκλοφορία από και προς άλλες πε-
ριοχές ή κράτη μέλη, θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από πιο στοχευμένα 
μέτρα, ως συμπλήρωμα της αποτελε-
σματικής ανίχνευσης και του ελέγχου 
ύποπτων περιπτώσεων.»

2)  Τόνωση της ζήτησης. «Ο τουρισμός 
εσωτερικού αλλά και εντός της ΕΕ θα 
κυριαρχήσει στο προσεχές διάστημα. 
267 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πραγ-
ματοποιούν τουλάχιστον ένα ιδιωτικό 
ταξίδι αναψυχής ετησίως και το 78% 
των Ευρωπαίων περνούν τις διακοπές 
τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε 
άλλη χώρα της ΕΕ. Η Ελλάδα εισήγα-
γε με επιτυχία το πρόγραμμα "Τουρι-
σμός για Όλους" για να υποστηρίξει 
τον εσωτερικό τουρισμό.»

3)  Το εμβόλιο. «Επενδύοντας στην έρευ-
να», επισήμανε ο Έλληνας υπουργός, 
«χτίζεις σχέσεις και υποστηρίζεις την 
έγκαιρη πρόσβαση σε ένα εμβόλιο.»

4)  Η υποστήριξη της βιομηχανίας. «Ανά-
πτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών 
ανάκαμψης για τομείς που πλήττονται 
από την κρίση, όπως ο τουρισμός.»

5)  Η στρατηγική αναπροσαρμογή. «Οι 
δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι συν-
δεδεμένες με τοπικά, περιφερειακά 
και εθνικά μέτρα ώστε να τεθεί το 
οικοσύστημα του τουρισμού σε στα-
θερή βάση.»

Λιγότερο από 750 ευρώ ξοδεύουν οι Γερμανοί 
στις διακοπές τους
Tον 7ο πιο δημοφιλή προορισμό για τους Γερμανούς τουρίστες αποτελεί η Ελλά-
δα, οι οποίοι το 2019 έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στην Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και 
την Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Αναφορικά με τις διανυ-
κτερεύσεις των τουριστών από την Γερμανία, το 2019 καταγράφηκαν 37.313 χιλ. με 
μερίδιο αγοράς 16,1%, όταν το 2017 είχαν καταγραφεί 37.637 χιλ. και μερίδιο αγο-
ράς 17,9%. Οι εισπράξεις από την Γερμανία το 2019 άγγιξαν τα 2.959 εκατ. ευρώ 
(+15,9% σε σύγκριση με το 2017), όταν το 2017 το σύνολο των εισπράξεων ήταν 
2.553 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 18,0%. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη για την 
γερμανική αγορά το 2019 ανέρχεται στα €734,8, υψηλότερη κατά 30,3% από την 
ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€564,0). Την περίοδο 2017-2019 
η ΜΚΔ των τουριστών από την Γερμανία κατέγραψε αύξηση κατά +6,7% (από 
€688,8 το 2017 σε €734,8 το 2019).

Τετάρτη 14 /10 /2020
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www.lechuza.gr

Να σταθούμε όμως και στον τρόπο που οι Lechuza φροντίζουν 
τα φυτά, καθώς το σύστημα αυτοποτισμού των ιδιαίτερων 
αυτών γλαστρών, προκαλεί εντύπωση. 

Είναι μια Είναι μια ειδικά σχεδιασμένη λύση που λειτουργεί όπως 
ακριβώς και η φύση: ανάμεσα στη ενσωματωμένη δεξαμενή 
νερού των Lechuza και τις ρίζες του φυτού βρίσκεται το 
LECHUZA PON, ένα ανόργανο υπόστρωμα φύτευσης που 
λειτουργεί ως ζώνη αποστράγγισης, ρυθμίζοντας την παροχή 
νερού στις ρίζες -και περιλαμβάνεται στη συσκευασία! Έτσι 
είναι απίθανο το φυτό να ξεραθεί ή να ποτιστεί περισσότερο 
απαπ’ όσο πρέπει, διατηρώντας τη φρεσκάδα του με μια απλή 
παρακολούθηση της στάθμης του δείκτη νερού. Και βέβαια 
γλυτώνουμε από εκροές νερού και αντιαισθητικές λύσεις!

Τα χέρια του επαγγελματία στον τομέα της εστίασης και του 
τουρισμού λύνονται, αφού κάθε γλάστρα Lechuza διαθέτει 
έξυπνα αξεσουάρ για ευκολία στη φύτευση και τη 
μεταφύτευση, στην περίπτωση συχνών εναλλαγών εποχιακών 
φυτών ή αλλαγών στην διακόσμηση. 

Η υΗ υποστήριξη μετά την πώληση είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα 
για όσους επιλέγουν τον ειδικό στις εντυπωσιακές και 
λειτουργικές γλάστρες, καθώς όλα τα προϊόντα συνοδεύονται 
από εγγύηση ενώ διατίθεται και εξειδικευμένο after sales ser-
vice για όποια ανάγκη προκύψει.

Αυτός είναι ο κόσμος της Lechuza. Design, Καινοτομία και 
Ποιότητα. Ποιος μπορεί να τα στερήσει αυτά από τη δική του 
επιχείρηση;

Αν θέλαμε να κατασκευάσουμε την καλύτερη γλάστρα στον 
κόσμο, σε τί θα έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα;

Στη λειτουργικότητα για να μακροημερεύουν τα φυτά μας;
Ή μΉ μήπως στην αισθητική που θα απογειώσει το ambiente του 
χώρου μας; «Γιατί όχι και στα δύο;» πρέπει να σκέφτηκαν στη 
Lechuza, που κάθε χρόνο προσφέρει υπέροχα σχέδια με 
λειτουργικότητα και αισθητική, ιδανικά για επαγγελματικούς 
χώρους. 

Το desiΤο design των αυτοποτιζόμενων γλαστρών Lechuza, που έχει 
βραβευθεί επανειλημμένα με κορυφαίες διακρίσεις, όπως τα 
Red Dot Design Awards, διακρίνεται από μοντέρνα άποψη και 
προσφέρεται σε μια πολύ μεγάλη γκάμα σχεδίων, χρωμάτων 
και διαστάσεων που μπορούν να αναδείξουν τον χώρο είτε 
αυτός είναι εσωτερικός, είτε είναι εξωτερικός. Παράλληλα, το 
σύστημα αυτοποτισμού Lechuza κάνει τις γλάστρες ιδανικές 
για τη δημιογια τη δημιουργία πράσινων οάσεων σε εσωτερικούς χώρους, 
αίθρια, βεράντες και πράσινες ταράτσες. Η κορυφαία 
ποιότητα κατασκευής τους τις κάνει εξαιρετικά ανθεκτικές 
στις καιρικές συνθήκες.

LECHUZA
Αυτοποτιζόμενες γλάστρες με Design & Καινοτομία 

για επαγγελματικούς χώρους 
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Μπερδεύουν τους Βρετανούς τουρίστες  
οι ασαφείς κυβερνητικές οδηγίες

«Μπερδεμένοι» εμφανίζονται οι Βρετανοί 
ταξιδιώτες από τις κυβερνητικές ταξιδιωτι-
κές οδηγίες κατά τη διάρκεια του Covid-19, 
σύμφωνα με έρευνα της Travel Network 
Group. Ένα μεγάλο ποσοστό ανέφερε 
ότι οι οδηγίες δεν ήταν σαφείς και ότι οι 
συχνές αλλαγές στη λίστα των ασφαλών 

προορισμών δημιούργησαν σύγχυση και ανησυχία. Το 37% ανέφερε ότι ανησυχού-
σαν ότι μπορεί να τεθούν σε καραντίνα όταν επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μετά από ταξίδι στο εξωτερικό και το ένα τρίτο δήλωσε ότι ανησυχούσε ότι δεν θα 
έχουν επιστροφές χρημάτων σε πτήσεις ή καταλύματα εάν ακυρωθούν οι διακοπές. 
Το 53% των ερωτηθέντων ελπίζει ότι θα μπορέσει να κάνει κράτηση για διακοπές 
τους επόμενους 3-12 μήνες, με περίπου έναν στους πέντε (23%) να σκέφτονται να 
κάνουν κράτηση για διακοπές στο εξωτερικό τους επόμενους έξι μήνες και ένα επι-
πλέον 30% κράτηση στους επόμενους 7-12 μήνες. Μόλις το 24% δήλωσε ότι είναι 
αναποφάσιστοι στο να κλείσουν διακοπές τα επόμενα δύο χρόνια.

ΜΕ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με «λουκέτο» απειλούνται πολλά ξενοδο-
χεία αν άμεσα δεν παρθούν μέτρα για τη 
στήριξη του κλάδου, καθώς η απώλεια του 
τζίρου στις εποχιακές μονάδες αγγίζει το 
70 με 80%. Όπως επισημαίνει η ΠΟΞ, στις 
συνεχούς λειτουργίας μονάδες η κατά-
σταση είναι ακόμα χειρότερη, αφού υπάρ-
χουν ξενοδοχεία με μονοψήφια ποσοστά 
πληρότητας. Πιο αναλυτικά, η συντριπτική 
πλειοψηφία των ξενοδοχείων που απο-
φάσισαν να επαναλειτουργήσουν μετά 
το lockdown, το έπραξαν με ζημία τους. 
Οι επιχειρήσεις δανείστηκαν για να μπο-
ρέσουν να ανοίξουν τις μονάδες τους και 
όχι μόνο δεν κάλυψαν το λειτουργικό τους 
κόστος, αλλά έτρεχαν να περιορίσουν τις 
απώλειές τους, οι οποίες άρχισαν να λαμ-
βάνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις εξαιτίας 
των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν σε 
πολλές περιοχές, αλλά και των οριζόντιων 
περιορισμών που δεν επιτρέπουν επί της 
ουσίας στις επιχειρήσεις να λειτουργή-
σουν. Για το λόγο αυτό κρίνονται απαραίτη-
τα τα μέτρα στήριξης από την Πολιτεία.

Λονδίνο: πέντε ελληνικά νησιά στον κατάλογο 
ασφαλών ταξιδιών
Πέντε ελληνικά νησιά πρόσθεσε το Λονδίνο στον κατάλογο ασφαλών ταξιδιών, γεγο-
νός που σημαίνει πως στο εξής οι ταξιδιώτες που θα φθάνουν στην Βρετανία από τη 
Λέσβο, την Τήνο, τη Σέριφο, τη Σαντορίνη και τη Ζάκυνθο δεν θα χρειάζεται πλέον 
να τεθούν μόνοι τους σε καραντίνα μετά την άφιξή τους, όπως δήλωσε ο υπουργός 
Μεταφορών Γκραντ Σαπς. Πρόσθεσε παράλληλα ότι για την ώρα καμία χώρα δεν θα 
αφαιρεθεί από το σχετικό κατάλογο.

Τετάρτη 14 /10 /2020

https://www.hoteliernews.gr
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ΘΑ ΤO ΒΡΕΙΤΕ  ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

www.olympia-electronics.com

Γιατί το  
 NEO

 Διευθυνσιοδοτούµενο 
Σύστηµα Πυρανίχνευσης 

 Olympia Electronics;

Πίνακας µε δυνατότητα επέκτασης 
από 1 έως 4 loop.

150 Σηµεία / Loop (600 συνολικά).

Autoaddressing (Αυτόµατη διευθυνσιοδότηση). 

128 ζώνες.   

Αυτονοµία: 72h σε κατάσταση ηρεµίας, 
30min σε κατάσταση συναγερµού. 

Δυνατότητα σύνδεσης µε 8 επαναλήπτες.

7000 συµβάντα.

Δικτύωση έως 4 πίνακες.   

Θερµικός εκτυπωτής, modbus, ethernet.

Πιστοποιηµένο από τον 
φορέα πιστοποίησης EVPU.

Πιστεύουµε & παράγουµε 

ΕΛΛΑΔΑσ
τη

ν
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Νέο πλάνο για την αναβάθμιση του αγροτουρισμού
Στη διασύνδεση αγροτικού και τουριστικού τομέα αναφέρθηκε ο Υπουργός Του-
ρισμού κ. Χ. Θεοχάρης στο 3ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας του 
AgriBusinessForum 2020, με θέμα: «Βιώσιμη Γεωργία, Ασφάλεια, Υγιεινή & Επισιτι-
στική επάρκεια στη μετά COVID-19 εποχή».
Ο Υπουργός ανέφερε ότι «η αγροδιατροφή θα έχει σημαίνοντα ρόλο στην προβολή 
και στη διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού στο προσεχές διάστημα. Στο πλαίσιο 
αυτό καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια ώστε οι αγροτικές περιοχές να αξιοποι-
ούνται ως βάση για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Μέσα από την ανά-
πτυξη και προβολή του αγροτουρισμού αναδεικνύεται ένα άλλο τουριστικό πρόσωπο 
της χώρας μας, πέρα και έξω από την εικόνα της Ελλάδας που προσφέρει κυρίως 
ήλιο και θάλασσα. Αναδεικνύεται η ελληνική φύση, τα προϊόντα της γης μας και κατ’ 
επέκταση ο γαστρονομικός τουρισμός». Προς αυτήν την κατεύθυνση το Υπουργείο 
Τουρισμού σύστησε Ομάδα Εργασίας για το Γαστρονομικό Τουρισμό, έργο της ο-
ποίας είναι η αναβάθμιση της γαστρονομίας που προσφέρει η Ελλάδα καθώς και η 
ενσωμάτωσή της στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού μάρκετινγκ, ώστε μακροχρόνια 
να αποτελέσει η γαστρονομία έναν από τους τρεις πρώτους λόγους για τους οποί-
ους οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών.

Δυναμική ελληνική παρουσία στη διεθνή έκθεση 
SATTE GenX
Με την πεποίθηση ότι σε κάθε κρίση μπορεί να κρύβεται και μια νέα ευκαιρία, η 
Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, FedHATTA, 
διοργάνωσε την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση τουρισμού SATTE GenX 
της Ν. Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
Με τη στήριξη του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, υλοποιήθηκε ένα ευρύ 
πλαίσιο παρουσίασης της χώρας μας στην έκθεση, που περιλαμβάνει τη δημιουργία 
βίντεο μέσα από το οποίο προβάλλεται η δυναμική της Ελλάδας και ψηφιακών εντύ-
πων με πολλές πληροφορίες για τους επαγγελματίες του τουρισμού της Ινδίας. Η 
παρουσία του ΕΟΤ ήταν ενεργή στην έκθεση, καθώς μέσα από το ψηφιακό περίπτε-
ρο παρέχονταν πληροφορίες και συνεχής επικοινωνία με τους επισκέπτες.
Στο πλαίσιο αυτό, η FedHATTA, φιλοξενώντας τις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αι-
γαίου, Κρήτης και την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου 
Αθηναίων (ΕΑΤΑ), επικοινώνησε με εικόνες, βίντεο και παρουσίαση υποδομών το 
τουριστικό προϊόν της χώρας μας στην μεγάλη αγορά της Ινδίας.

Ryanair: ζητά «πράσινο 
φως» για το σύστημα 
Traffic Light
H εταιρεία Ryanair καλεί τις ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις να προσαρμόσουν το 
σύστημα σηματοδότησης «Traffic Light» 
χωρίς καθυστέρηση, καθώς το Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νό-
σων επιβεβαίωσε ότι με το νέο σύστημα 
τα ταξίδια προς 15 χώρες της ΕΕ είναι 
ασφαλή χωρίς περιορισμούς καραντί-
νας. Οι βιομηχανίες αερομεταφορών και 
τουρισμού της Ευρώπης δε μπορούν να 
πληγούν από περαιτέρω καθυστερήσεις 
στην εφαρμογή του νέου συστήματος, 
υπογραμμίζει η Ryanair, καθώς εκα-
τομμύρια θέσεις εργασίας βρίσκονται 
σε κίνδυνο ενόψει μιας δύσκολης χει-
μερινής σεζόν. Το νέο σύστημα «Traffic 
Light» επιτρέπει τα ασφαλή ταξίδια από 
και προς 15 χώρες που έχουν κατηγορι-
οποιηθεί ως «πράσινες» και «amber» χω-
ρίς περιορισμούς. Για τις 15 χώρες στην 
«κόκκινη» λίστα, θα υπάρχουν περιορι-
σμοί όπως τεστ πριν την αναχώρηση ή 
κατά την άφιξη. Το σύστημα προβλέπει 
ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν μια 
τοπική προσέγγιση όπου αυτό είναι 
δυνατό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
περιοχές ή τα νησιά με χαμηλά επίπεδα 
κορονοϊού δεν «τιμωρούνται». Όπως 
επισημαίνει ο αερομεταφορέας, αυτό το 
καλοκαίρι, διακίνησε 16,5 εκατ. επιβά-
τες χωρίς να παρουσιαστεί περιστατικό 
διασποράς κορονοϊού.

«Συναγερμός» για 46 εκατ. θέσεις εργασίας που 
συνδέονται με τα ταξίδια

Ο αντίκτυπος του κορονοϊού στα ταξίδια ίσως 
κοστίσει ακόμα και 46 εκατ. θέσεις εργασίας σε 
όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις που 
δημοσιεύθηκαν από φορέα της αεροπορικής βιο-
μηχανίας. 
Η οργάνωση Air Transport Action Group (ATAG) 
προέβλεψε ότι η βουτιά στη ζήτηση για ταξίδια και 
η αργή ανάκαμψη θα απειλήσει 4,8 εκατ. εργαζό-

μενους στην αεροπορία και πάνω από τις μισές από τις συνολικά 87,7 εκατ. θέσεις 
εργασίας που στηρίζει άμεσα ή έμμεσα ο κλάδος, στις υπηρεσίες αναψυχής και τις 
εφοδιαστικές αλυσίδες. «Γνωρίζουμε ότι κινδυνεύουν πολλές θέσεις στις αερομε-
ταφορές και την ευρύτερη οικονομία που στηρίζονται στην αεροπορία», δήλωσε ο 
Μάικλ Γκιλ, επικεφαλής της ATAG, η οποία εκπροσωπεί αεροπορικές εταιρίες, αερο-
δρόμια, κατασκευαστές αεροσκαφών και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 
Η προειδοποίηση έρχεται καθώς αεροπορικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο αναθεω-
ρούν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για την ταξιδιωτική κίνηση το 2020 εν μέσω 
νέας έξαρσης του κορονοϊού και ταξιδιωτικών περιορισμών.

Τετάρτη 14 /10 /2020
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Fraport: 302.757 αλλοδαποί τουρίστες στο  
Ν. Αιγαίο το Σεπτέμβριο

Σταθερή πορεία το μήνα Σεπτέμβριο 
κατόρθωσαν να διατηρήσουν οι προ-
ορισμοί του Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Fraport, με τα δι-
εθνή αεροδρόμια της Δωδεκανήσου 
και των Κυκλάδων να υποδέχονται 
302.757 αλλοδαπούς τουρίστες.
Πιο αναλυτικά, το διάστημα από 1η 
Ιουλίου - 30η Σεπτεμβρίου, οι προο-
ρισμοί του Νοτίου Αιγαίου εν μέσω 
πανδημίας προσέλκυσαν 967.995 αλ-

λοδαπούς επισκέπτες μέσω των διεθνών αεροδρόμιων, ενώ μόνο η Ρόδος κατάφερε 
να προσελκύσει το ήμισυ του συνολικού τουριστικού όγκου, καταγράφοντας κατά το 
πρώτο τρίμηνο της σεζόν 455.240 αλλοδαπούς επισκέπτες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport και της Υ.Π.Α, κατά το διάστημα από 1η - 30η 
Σεπτεμβρίου ο αριθμός των πτήσεων και των αφιχθέντων επιβατών ανά διεθνές αε-
ροδρόμιο διαμορφώνεται ως εξής:
• Στη Ρόδο αφίχθησαν 151.391 αλλοδαποί τουρίστες, μέσω 1.097 πτήσεων.
• Στην Κω αφίχθησαν 84.985 αλλοδαποί τουρίστες, μέσω 625 πτήσεων.
• Στη Σαντορίνη αφίχθησαν 33.853 αλλοδαποί τουρίστες, μέσω 329 πτήσεων.
• Στη Μύκονο αφίχθησαν 30.886 αλλοδαποί τουρίστες, μέσω 328 πτήσεων.
• Στην Κάρπαθο αφίχθησαν 1.642 αλλοδαποί τουρίστες, μέσω 26 πτήσεων.
Συνολικά δηλαδή αφίχθησαν 302.757 αλλοδαποί τουρίστες, μέσω 4.812 διεθνών 
πτήσεων από την 1η - 30η Σεπτεμβρίου. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δεν συμπεριλαμ-
βάνουν τους επιβάτες του εξωτερικού που προσεγγίζουν τους προορισμούς του Ν. 
Αιγαίου είτε με πτήσεις εσωτερικού, μέσω του διεθνούς αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» 
είτε μέσω του ακτοπλοϊκού δικτύου.

«Workation»: νέα τάση η εργασία στα δωμάτια 
ξενοδοχείων
Ένας νέος τύπος ταξιδιού, που συνδυάζει την εργασία με τις διακοπές, έχει ενισχυ-
θεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πρόκειται για την τάση “workation” 
που εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν λίγα χρόνια, περιγράφοντας το συνδυασμό 
εργασίας (work) και διακοπών (vacation). Πρόκειται για το είδος διακοπών που αξι-
οποιώντας την τεχνολογία, επιτρέπει σε κάποιον να βρίσκεται μακριά από τον τόπο 
εργασίας του, χωρίς όμως ουσιαστικά να σταματήσει να εργάζεται. Να συνδυάσει 
δηλαδή την εργασία και την παραγωγικότητα με τον ελεύθερο χρόνο μακριά από το 
σπίτι. Από τη μια η αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών για ανθρώπους που κλήθηκαν 
να εργαστούν ξαφνικά αποκλειστικά εξ αποστάσεως και από την άλλη η χαμηλή 
πληρότητα των ξενοδοχείων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου ξενοδοχειακού 
προϊόντος εν μέσω πανδημίας. Ξενοδοχεία στο εξωτερικό προσφέρουν δωμάτια για 
ημερήσια χρήση σε όσους επιλέγουν να εργαστούν έξω από το σπίτι. Το πλεονέκτη-
μα είναι η ιδιωτικότητα, η ησυχία και η δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης μπάνιου.
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ΝΕΑ ROUND CASSETTE ΑΠΟ ΤΗΝ LG 
ELECTRONICS

Το τμήμα LG Business Solutions της 
LG Electronics (LG) ανακοίνωσε το 
λανσάρισμα της νέας Round Cassette 
η οποία είναι ιδανική για μεγάλους και 
ψηλοτάβανους χώρους ξενοδοχείων.
Με την οροφή ενός χώρου να παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην συνολική ε-
σωτερική διακόσμηση, οι ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων δίνουν μεγάλη προσοχή 
όταν επιλέγουν λύσεις τύπου κασέ-
τας, με στόχο να προσδίδεται ομοιο-
μορφία στον χώρο. Η νέα LG Round 
Cassette, κάτοχος του φετινού Red 
Dot Design Award, ικανοποιεί τις πα-
ραπάνω ανάγκες και δίνει την ιδανική 
‘πινελιά’ στον χώρο αναβαθμίζοντας 
την εσωτερική διακόσμηση.
Διαθέτει ύψος 330 εκατοστά, ενώ το 
σημείο στήριξης ‘κρύβει’ τα στοιχεία 
της εγκατάστασης προσφέροντας 
μία ‘καθαρή’ όψη στον χώρο συνο-
λικά. Δεν επικεντρώνεται μόνο στη 
σχεδίαση αλλά και στην ευκολία της 
εγκατάστασης, καθώς οι ψυκτικές 
σωληνώσεις και ο σωλήνας αποχέτευ-
σης καταλήγουν στο ίδιο σημείο στην 
εσωτερική μονάδα. Επιπλέον, ελαχι-
στοποιεί τις περίπλοκες διαδικασίες 
στις εργασίες εγκατάστασης καθώς 
το κουτί ελέγχου που διαθέτει, επι-
τρέπει την τοποθέτηση του καλωδίου 
τροφοδοσίας από το πλάι. Παράλλη-
λα, στρέφει τον αέρα προς όλες τις 
κατευθύνσεις, ενώ οι χρήστες μπο-
ρούν να απολαμβάνουν τη δροσερή 
ή θερμή ατμόσφαιρα μέσω του κρυ-
στάλλινου πτερυγίου και τον έλεγχο 
ακριβείας έξι βημάτων. Πρόκειται για 
μία εξελιγμένη τεχνολογία συγκριτικά 
με τον έλεγχο κατεύθυνσης αέρα τρι-
ών σταδίων που συναντάμε στα συμ-
βατικά μοντέλα.
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