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Γ. Ρέτσος: αλλαγές στο ευρωπαϊκό τουριστικό 
μοντέλο 
Τις θέσεις του ΣΕΤΕ για τη βιώσιμη ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού και την 
ενίσχυση της θέσης του τουριστικού τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας την ε-
πόμενη ημέρα, ανέπτυξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Ρέτσος. Ιδιαίτερη έμ-
φαση πρέπει να δοθεί σε επενδύσεις που αφορούν στην πιστοποίηση των πράσινων 
προορισμών και επιχειρήσεων με ρεαλιστικά κριτήρια, σε πολιτικές εξοικονόμησης 
των φυσικών πόρων και σε σχέδια με την παροχή κινήτρων που θα επιταχύνουν τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. Υπογράμμισε τη σημασία που έχει η υλοποίηση επενδύ-
σεων σε υποδομές, η υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ -σε επίπεδο επιχειρήσεων 
και προορισμών- βάσει μεγάλων δεδομένων που προσφέρουν εντελώς νέες δυνατό-
τητες άντλησης πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και ένα νέο πλαίσιο 
συνεργασίας του τουρισμού με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Ο κ. 
Ρέτσος στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές που πρέπει να χαραχθούν για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους και πρόσθεσε ότι η δυνατότητα πρόβλεψης των 
δεξιοτήτων του μέλλοντος, σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρ-
τισης, θα διασφαλίσει ότι οι ευάλωτες ομάδες εργαζομένων θα μπορούν να αξιοποι-
ηθούν σε θέσεις και τομείς που θα έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. 

Έτσι θα 
πραγματοποιούνται τα 
ταξίδια το 2021
Τις κυρίαρχες 
ταξιδιωτικές 
τάσεις για το 
2021 φανερώ-
νει έρευνα που 
πραγματοποίησε η ταξιδιωτική πλατφόρ-
μα Skyscanner. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
οι ταξιδιώτες δείχνουν προτίμηση στις 
πτήσεις one way, ενώ ένα ποσοστό 
επιλέγει να συνδυάσει την εργασία με 
τις διακοπές. Τα επαγγελματικά ταξίδια 
εξαιτίας της πανδημίας έχουν αλλάξει 
δραστικά. Η εργασία από το σπίτι έγινε 
η νέα καθημερινή πραγματικότητα για 
πολλούς με πολλά θετικά και αρνητικά. 
Με τη σταδιακή άρση των περιορισμών 
όμως ορισμένοι προτιμούν, αντί να ερ-
γάζονται στο σπίτι, να ταξιδεύουν και να 
μένουν σε ξενοδοχεία όπου εργάζονται, 
εξερευνώντας παράλληλα προορισμούς. 
Κυρίαρχη τάση της περιόδου είναι και 
οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής 
με τους κοντινούς προορισμούς να 
επικρατούν. Στις αναζητήσεις παρατη-
ρείται αύξηση για ταξίδια εσωτερικού 
τουρισμού, εξαιτίας της πανδημίας και 
του κλείσιμου των συνόρων. Το 2021 
τα ταξίδια εσωτερικού θα παραμείνουν 
προτεραιότητα για πολλούς ταξιδιώτες, 
οι οποίοι θα επιδιώξουν να ανακαλύψουν 
τις ομορφιές της χώρας τους. Τα ξέ-
γνοιαστα ταξίδια δεν φαίνεται είναι εφι-
κτά τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά, 
με την ταξιδιωτική ασφάλιση να έχει 
εξελιχθεί από μια προαιρετική συνθήκη 
σε υποχρεωτική. Οι ευέλικτες κρατήσεις 
θα αποτελέσουν το κλειδί στα ταξίδια 
το 2021, είτε πρόκειται για πτήσεις, για 
ενοικίαση αυτοκινήτου ή ξενοδοχείο, με 
ευελιξία στις επιλογές αλλαγής κράτη-
σης και ακύρωσης. Οι αεροπορικές εται-
ρείες και τα ξενοδοχεία θα δώσουν ιδιαί-
τερη βάση στις πρακτικές καθαριότητας, 
ενώ τα αειφόρα ταξίδια θα αποτελέσουν 
τεράστια τάση. Οι ταξιδιώτες θα στρα-
φούν σε τοπικούς προορισμούς που δεν 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 

ΤΟ  NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Hotelier NewsG
r

ee
k

Επανεξελέγη πρόεδρος της ΠΟΞ ο Γρηγόριος 
Τάσιος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενο-
δόχων, όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 15ης Οκτωβρίου 
2020, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Τάσιος Γρηγόριος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γιαννούλης Εμμανουήλ

Β΄ Αντιπρόεδρος: Βασιλικός Ευγένιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Σβύνου Κωνσταντίνα
Γενικός Γραμματέας: Τσακαλάκης Μανώλης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Χατζής Ιωάννης
Ταμίας: Τιμοθεάτος Γεράσιμος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Καλλίας Άγγελος
Έφορος Διεθνών Σχέσεων: Μαϊστράλη Αντιγόνη
Μέλη: Κατσαράς Ευάγγελος, Μανδρίνος Ανδρέας, Τσιτλακίδης Ηρακλής
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος δήλωσε τα εξής:
«Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων στο πρόσωπό μου και η δεύτερη συνεχόμενη θη-
τεία στην Προεδρία της ΠΟΞ, με αναβαπτισμένη την εντολή από τη Γενική Συνέλευ-
ση και το νέο Δ.Σ , σημαίνουν ένα πράγμα για μένα. Το καθήκον να ανταποδώσω αυ-
τή την εμπιστοσύνη, εκπροσωπώντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα τον κλάδο, 
μέσα στη δυσκολότερη συγκυρία όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό.
Οι ξενοδόχοι έχουμε μπροστά μας το δύσκολο στοίχημα της επιβίωσης της γρήγο-
ρης ανάκαμψης. Προσδοκούμε πως η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις προτάσεις 
μας για τη στήριξη του ελληνικού ξενοδοχείου που το αξίζει και το δικαιούται γιατί 
πάντα έβαζε πλάτη στις δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Το μήνυμά μας σε κάθε πε-
ρίπτωση είναι σαφές και καθαρό. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί 
για να κερδίσουμε το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου. Δεν το χρω-
στάμε μόνον στους εαυτούς μας. Το οφείλουμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην 
πατρίδα. Ελληνικός τουρισμός δεν υπάρχει χωρίς ελληνικά ξενοδοχεία και ελληνική 
οικονομία δεν υπάρχει χωρίς ελληνικό τουρισμό.»
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Έτοιμοι για δράση οι 
ξενοδόχοι της Δράμας
Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, οι ξε-
νοδόχοι της Δράμας "ανασυντάσσουν" 
τις δυνάμεις τους για την επόμενη μέρα 
και σε συνεργασία με τους πέντε δή-
μους του νομού οργανώνουν την τουρι-
στική ανάδειξη της περιοχής. Με το νέο 
έτος ο νομός Δράμας θα έχει τον δικό 
του Οργανισμό Τουριστικής Προβολής 
και το ολοκληρωμένο πλάνο στρατη-
γικού σχεδιασμού για τα επόμενα τρία 
χρόνια.
O πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Δράμας τόνισε: «Επανατοποθετούμε 
την περιοχή μας στον τουριστικό χάρτη, 
αξιοποιώντας όλες μας τις δυνάμεις 
και σε συνεργασία με όλους τους ε-
μπλεκόμενους φορείς. Αξιοποιούμε τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη εγκρίναμε 
τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου 
εγχειρήματος με το ποσό των 160.000 
ευρώ ενώ αναμένουμε και την οριστική 
έγκριση για ακόμα 135.000 ευρώ για 
την ανάδειξη του πρωτογενή τομέα.»
«Σκοπός μας είναι να μη μείνουμε ά-
πραγοι αυτό το διάστημα της ύφεσης. 
Θέλουμε να αναδείξουμε όλες τις ομορ-
φιές και τα σημεία που αξίζει να γνωρί-
σει κανείς στη Δράμα και την ευρύτερη 
περιοχή και να ανεβάσουμε τη μέση ε-
τήσια πληρότητα των καταλυμάτων μας 
από το 25% στο 40% με 50% σε βάθος 
πενταετίας. Σταδιακά δημιουργούμε 
μια ολοκληρωμένη πρόταση για την 
ανάδειξη του τόπου μας και πιστεύουμε 
ότι αυτό θα συνδράμει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της περιοχής», επεσήμανε ο 
κ. Καλλίας. Αντιδράσεις για την ένταξη της Σαντορίνης στις 

περιοχές αυξημένης επιτήρησης
Την έντονη διαμαρτυρία της εξέφρασε η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης για την 
ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Σαντορίνης στις πορτοκαλί περιοχές στο 
χάρτη Υγειονομικής Ασφαλείας και προστασίας από τον COVID-19. Σύμφωνα με 
την επιστολή "με την αναιτιολόγητη ανακοίνωση σας δημιουργήσατε ανησυχία και 
αναστάτωση στους δημότες, στους επιχειρηματίες και τουριστικούς πράκτορες. 
Αυτό επέφερε αυτόματα το κλείσιμο πολλών τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον 
πάγωσαν τελείως οι κρατήσεις του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Το οξύ-
μωρο σε αυτή την επιβολή μέτρων από τις Ελληνικές Αρχές, είναι η ταυτόχρονη 
ανακοίνωση της Μεγάλης Βρετανίας για την άρση της υποχρεωτικής καραντίνας 
των δύο εβδομάδων, για τους Βρετανούς που επιστρέφουν από την Σαντορίνη. 
Θα θέλαμε να σας τονίσουμε πως καθ’ όλη την θερινή περίοδο, οι επιχειρήσεις 
του τουριστικού μας κλάδου αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, τήρησαν με ευλάβεια τα 
μέτρα υγειονομικής προστασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κρατηθούν τα νού-
μερα των κρουσμάτων σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι που προκύπτει και από 
τις καθημερινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ. Κρίνουμε, λοιπόν, αβάσιμο και ατυχές το 
γεγονός ότι έχετε συμπεριλάβει το νησί μας συμπαρασύροντας και τα άλλα νησιά 
της Περιφερειακής μας Ενότητας στις περιοχές αυξημένης επιτήρησης.

ΙΤΕΠ: μόλις 6 στα 10 ξενοδοχεία άνοιξαν μετά το 
lockdown

Μόνο το 60% του συνόλου των 
ξενοδοχείων της χώρας κατάφερε 
να επαναλειτουργήσει στην τρέ-
χουσα τουριστική σεζόν, σύμφωνα 
με την έρευνα την οποία ανέθεσε 
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
της Ελλάδος στο Ινστιτούτο Του-
ριστικών Ερευνών και Προβλέψε-
ων (ΙΤΕΠ).
Πιο αναλυτικά, όπως κατέγραψε η 

έρευνα του Ινστιτούτου που παρουσιάστηκε με τίτλο: «Η επαναλειτουργία των Ξενο-
δοχείων μετά το Lockdown», στο σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας που λειτούρ-
γησαν το 2019, μόνο το 67% εξ αυτών (6.700), δημιούργησε Υγειονομικό Πρωτόκολ-
λο, με σκοπό το άνοιγμά τους. Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα του Ιουνίου 2020 για 
τις επιπτώσεις της πανδημίας είχε διαπιστωθεί ότι το 84% των ξενοδοχείων σκόπευ-
αν να ανοίξουν. Σύμφωνα με την έρευνα, 2.328 ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας 
(το 59% του συνόλου) επαναλειτούργησαν μετά το lockdown, ενώ 3.699 ξενοδοχεία 
εποχικής λειτουργίας (το 61% του συνόλου), άνοιξαν μετά το πέρας του lockdown. 
Κατά την έρευνα του ΙΤΕΠ διαπιστώνεται ότι, η μέση ποσοστιαία πληρότητα με ανα-
γωγή στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας για τους μήνες Ιούλιο, 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο ανήλθε σε ποσοστό 23,1%, η δε Μέση Τιμή για την ίδια 
περίοδο άγγιξε τα 86 ευρώ. Ενδεικτικό της δυσκολίας των μηνών που έρχονται είναι 
ότι 717 ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας που άνοιξαν, θα ξανακλείσουν μέσα στο 
2020.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου της Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός, σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή το 
ΞΕΕ μέσα από τις έρευνες πεδίου που ανέθεσε στο ΙΤΕΠ, υπογραμμίζει τις εξαιρετι-
κά δυσοίωνες προοπτικές της φετινής χρονιάς. Ήταν και παραμένει ξεκάθαρο πως 
δεν υπήρχε θετικό σενάριο για φέτος με οποιοδήποτε παραδοσιακό δείκτη. Η μόνη 
φετινή επιτυχία είναι αυτή που καταφέραμε όλοι μαζί. Η επαγγελματική αντιμετώπι-
ση της κρίσης από τα ελληνικά ξενοδοχεία αφήνει μια δυναμική παρακαταθήκη για 
την επόμενη σεζόν. Χρέος της πολιτείας είναι να παράσχει σειρά συμπληρωματικών 
μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων μέχρι το 
επόμενο καλοκαίρι», σημείωσε ο κ. Βασιλικός.
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Υπηρεσίες χωρίς επαφή ζητούν στα ξενοδοχεία οι 
Αμερικανοί
Διακοπές σκοπεύει να κάνει το 2021 το 70% των Αμερικανών σύμφωνα με τα στοι-
χεία έρευνας του Travel Leaders Group που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC). Στα ξενοδοχεία μάλιστα 
επιθυμούν περισσότερες υπηρεσίες χωρίς επαφή και εξατομικευμένο καθαρισμό 
δωματίων.
Πιο αναλυτικά, το 45% των ερωτηθέντων έχουν ήδη κάνει σχέδια για τις επόμενες 
διακοπές τους, το 23% ανέφερε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει μέχρι το τέλος του 
2020, το 70% ότι θα ταξιδέψει το 2021 και μόλις το 18% τοποθέτησε ως χρόνο του 
ταξιδιού το 2022. Ένα σημαντικό ποσοστό ανησυχεί ότι μπορεί να μολυνθεί σε τα-
ξίδι με αεροπλάνο και για το ενδεχόμενο να μη λάβουν τα χρήματα που πλήρωσαν 
σε περίπτωση ακύρωσης.
Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας και η αυξημένη καθαριό-
τητα στα ξενοδοχεία, θα συμβάλουν καθοριστικά στη λήψη της απόφασης να ταξι-
δέψουν. Σχεδόν το 60% είπαν ότι η απαίτηση για αρνητικό τεστ PCR πριν από την 
άφιξη σε έναν προορισμό δεν θα επηρεάσει την απόφαση για ταξίδια, ενώ το 40% 
θεωρεί ότι το υποχρεωτικό τεστ λειτουργεί αποτρεπτικά στη διάθεση για ταξίδι. 
Όσον αφορά τους προορισμούς, καρυφαίοι σε προτίμηση είναι η Ευρώπη (38%), η 
Καραϊβική (34%) και το Μεξικό (15%).

Αυξάνονται οι πτήσεις για Ρόδο
Δέκα πτήσεις προς τη Ρόδο προσθέτουν η Jet2.
com και η Jet2holidays. Οι πτήσεις θα αναχωρήσουν 
το Σάββατο στις 7 και 14 Νοεμβρίου από το Μπέρ-
μιγχαμ, το Λιντς Μπράντφορντ και το Μάντσεστερ. 
Οκτώ επιπλέον πτήσεις έχουν προστεθεί και στη Μα-

δέρα, τα Σάββατα 24 Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, 7 Νοεμβρίου και 14 Νοεμβρίου 
από το Λιντς Μπράντφορντ, καθώς και τις Κυριακές 25 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου, 8 
Νοεμβρίου και 15 Νοεμβρίου από το Μάντσεστερ. Ο Steve Heapy, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Jet2.com και της Jet2holidays είπε ότι οι προσθήκες πτήσεων γίνονται 
για να καλυφθεί η ζήτηση στους δυο αυτούς προορισμούς.

WTTC: σχέδιο διάσωσης 
του παγκόσμιου 
τουρισμού
Σχέδιο για τη διάσωση του παγκόσμιου 
τουρισμού, που στηρίζεται στη συνερ-
γασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
παρουσίασε το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) στους 
υπουργούς Τουρισμού των 20 μεγαλύτε-
ρων οικονομιών του κόσμου (G20).Από 
το δημόσιο τομέα, το σχέδιο του WTTC 
απαιτεί:
•  Κοινά διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα
•  Πρωτόκολλα για τα τεστ COVID-19 και 

προγράμματα ανίχνευσης επαφών, ώ-
στε να εξαλειφθούν η καραντίνα και οι 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί
•  Τη διαμόρφωση αεροπορικών δια-

δρόμων από τις κυβερνήσεις, που θα 
συνδέουν περιοχές, που παρουσιάζουν 
παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα

Από τον ιδιωτικό τομέα, το σχέδιο ζητεί:
•  Τη θέσπιση τυποποιημένων υγειονομι-

κών πρωτοκόλλων, που θα τηρούνται 
από το σύνολο των επιχειρήσεων, 
ώστε να παρέχεται μια σταθερά ασφα-
λής ταξιδιωτική εμπειρία
•  Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για 

την καλύτερη διαχείριση της ροής των 
επισκεπτών
•  Ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων και 

προσφορών για να ενθαρρυνθεί η ζή-
τηση

Η επανεκκίνηση των διεθνών ταξιδιών 
είναι το κλειδί για την παγκόσμια οικονο-
μική ανάκαμψη, τονίζει το WTTC, καθώς, 
όπως δείχνει έκθεσή του, ο τουρισμός 
υποστηρίζει 1 στις 10 θέσεις εργασίας 
(συνολικά 330 εκατομμύρια θέσεις), α-
ντιπροσωπεύει το 10,3% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ και δημιουργεί το 25% όλων των 
νέων θέσεων εργασίας.

Ηράκλειο: στόχος η ανάδειξη σε city break 
προορισμούς
Ο Δήμος Ηρακλείου υλοποιεί στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ που στηρίζεται 
σε ένα νέο «αφήγημα», «Heraklion, where Crete Begins» - «Ηράκλειο, εδώ που ξε-
κινάει η Κρήτη», το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει περιγραφή των ταξιδιωτι-
κών εμπειριών που θα αποκομίσει ο επισκέπτης της πόλης και επιχειρηματολογία 
για τους λόγους που αξίζει να επισκεφτεί κανείς το Ηράκλειο.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου, με το να αναδείξει το Ηράκλειο όλο 
τον πλούτο επιλογών που μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες του, ουσιαστικά 
ωριμάζει ως προορισμός για city breaks και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω 
ανάπτυξή του.
«Η σύγχρονη πλευρά του Ηρακλείου δεν περιορίζεται σε μία στενά τουριστική-τα-
ξιδιωτική θεματολογία, ούτε εξαντλείται στο μνημειακό πλούτο της πόλης. Η συ-
ζήτηση για το Ηράκλειο εμπλουτίζεται με το lifestyle που πρεσβεύουν το Ηράκλειο 
και η Κρήτη, δηλ. τον ιδιαίτερο τρόπο και στάση ζωής των Κρητικών που θα βιώ-
σουν και οι επισκέπτες της πόλης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Το σύνολο του υπό έκδοση επικοινωνιακού υλικού θα διατεθεί σε τουριστικούς 
πράκτορες, ενώ αποτελεί υλικό που ταξιδεύει το Ηράκλειο ανά τον κόσμο με τους 
απλούς επισκέπτες ή συμμετέχοντες σε συνέδρια, ή εκπαιδευτικά προγράμματα 
αλλά και τους επίσημους προσκεκλημένους του δήμου.

Τρίτη 21 /10 /2020
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ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Στη λίστα ασφαλών ταξιδιών πρόσθε-
σε η βρετανική κυβέρνηση την Κρήτη, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι αφιχθέ-
ντες στην Βρετανία από το ελληνικό 
νησί δεν θα χρειάζεται πλέον να τε-
θούν σε καραντίνα. Την ίδια στιγμή το 
Λονδίνο αφαίρεσε από την εν λόγω 
λίστα την Ιταλία, με όσους φτάνουν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη χώρα 
αυτή να πρέπει να απομονωθεί για 14 
ημέρες. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από 
την Κυριακή στις 4 το πρωί (06:00 ώρα 
Ελλάδας).

Ματαιώνεται η διοργάνωση Navarino Challenge
Ματαιώνεται τελικά και η βραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού Navarino 
Challenge. Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις τρέχουσες 
υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και παρά τη σχεδίαση και 
έγκριση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων, ανακοίνωσε τη μεταφορά της 
διοργάνωσης στις 15 με 17 Οκτωβρίου του 2021. Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι 
οι εγγεγραμμένοι αθλητές και συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική επικοινωνία με 
email από τη διοργάνωση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μαθαίνουν άμεσα 
νέα και ανακοινώσεις από τα κανάλια επικοινωνίας του Navarino Challenge. Να 
σημειωθεί πως το Navarino Challenge έχει λάβει την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και τη στήριξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Έχει ενταχθεί 
στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2020 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Με Έλληνα εκπρόσωπο το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ECTAA
Νέο ΔΣ ανέδειξε η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Διοργανωτών Ταξιδιών της 
Ευρώπης, ECTAA (European Travel Agents & Tour Operators Association), στις 
αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 121ου Semi Annual Meeting της (7-9 Οκτωβρίου 
2020) στην ελληνική πρωτεύουσα.
Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της ECTAA μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, 
η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο με φυσική παρουσία των μελών της όσο και μέσω 
διαδικτυακής σύνδεσης.
Πρόεδρος επανεξελέγη ο Pawel Niewiadomski, (Πολωνία), ενώ ο αντιπρόεδρος 
του ΗΑΤΤΑ, Μάριος Καμμένος, εξελέγη ταμίας.
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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 
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Στον τουριστικό χάρτη η Στερεά Ελλάδα
Το υπουργείο Τουρισμού στηρίζει την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας προκειμέ-
νου να μπει δυναμικά στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης, το επόμενο διάστημα 
όπου και θα υπάρχουν τα εργαλεία για να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά και επιχει-
ρηματικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού», τόνισε ο υφυπουργός Τουρισμού κ. 
Μάνος Κόνσολας.
Σε συνέχεια της επίσκεψής του στους Δελφούς το προηγούμενο διάστημα, ο υφυ-
πουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι το ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέ-
τει η περιοχή, συνιστά ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορεί να υποστηρί-
ξει ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης με:
•  Επένδυση και στροφή στην ποιότητα με τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊό-
ντος.
•  Προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.
•  Πράσινη τουριστική οικονομία.
•  Ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων.
•  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας.
Επιπλέον, στάθηκε ιδιαίτερα στην ισχυρή σύνδεση του Γαλαξιδίου με τη θάλασσα 
και τόνισε ότι ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί μια νέα μορφή τουρισμού που μπο-
ρεί να αναπτυχθεί στην περιοχή, μετά και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

THOMAS COOK: ΠΡΩΤΗ ΣΕ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

«Η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή 
για την εταιρεία μας τον προορισμό 
με τις περισσότερες πωλήσεις», ανα-
φέρει ο επικεφαλής της νέας Thomas 
Cook, Alan French, απευθύνοντας 
παράλληλα κάλεσμα για συνεργασία 
στους Έλληνες ξενοδόχους και στις 
τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας 
μας, κατά την πρώτη συνέντευξή του 
μετά την επανέναρξη των λειτουρ-
γιών της εταιρείας υπό την κινεζική 
Fosun Tourism.
Η εταιρεία απαλλαγμένη από τα οικο-
νομικά βάρη του παρελθόντος, όπως 
τονίζεται, και με εγγύηση την οικο-
νομική ευρωστία του νέου ιδιοκτήτη, 
ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες 
την ολική επανεκκίνησή της με λει-
τουργίες αποκλειστικά στο διαδίκτυο, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στους τα-
ξιδιώτες να σχεδιάζουν το ταξίδι τους 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες τους, ενώ 
θα προσφέρονται επιπλέον υπηρεσί-
ες όπως μεταφορές, ενοικίαση αυτο-
κινήτου, πάρκινγκ αεροδρομίου και 
ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τονίζεται ότι η Fosun Tourism, θυγα-
τρική του ομίλου Fosun, ιδιοκτησίας 
του Κινέζου δισεκατομμυριούχου 
Guo Guangchang, απέκτησε το brand 
της Thomas Cook τα διαδικτυακά πε-
ριουσιακά στοιχεία της τον Νοέμβριο 
του 2019. 

X. Θεοχάρης: ο ΕΟΤ ετοιμάζει νέα στρατηγική για 
το 2021
«Εργαζόμαστε πυρετωδώς για το επόμενο καλοκαίρι, έχοντας ως όπλο τα γρήγο-
ρα τεστ αντιγόνου, καθώς η αγορά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς ορι-
ζόντιες απαγορεύσεις και χωρίς καραντίνα», επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού κ. 
Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. «Μπορούμε να έχουμε πιο 
γρήγορες διαδικασίες αν τεστάρουμε στις πύλες εισόδου ή πριν την είσοδο στο α-
εροπλάνο. Μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ταχύτητα. 
Η χώρα μας βρίσκεται στην πρωτοπορία και με το σύστημα εισόδου - κωδικό EVA. 
Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για τη «μεγάλη αγωνία που είχαμε τον περασμένο Ιούνιο, 
για να μπορέσουμε να ανοίξουμε, συντονίζοντας όλες τις δυνάμεις του τουρισμού 
ώστε να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Ολοκληρώνο-
ντας, αναφέρθηκε και στην επόμενη χρονιά, λέγοντας ότι «για το 2021 η Ελληνική 
Κυβέρνηση δουλεύει κεντρικά και εντατικά με το «Repositioning Greece». Ο ΕΟΤ 
ετοιμάζει για τη στρατηγική του 2021 νέες διαδικασίες και νέα παραγωγή με σλό-
γκαν και βίντεο. Όλα αυτά θα επιτρέψουν στη χώρα μας να ξανασυστηθεί στον 
κόσμο σε αυτό το επίπεδο».

Χωρίς τουρίστες φέτος το χωριό του Άγιου Βασίλη
Τις ολέθριες επιπτώσεις της πανδημίας καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σημαντικοί 
τουριστικοί προορισμοί των Χριστουγέννων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χω-
ριό του Άγιου Βασίλη στη βόρεια Φινλανδία. Η Φινλανδία έχει υιοθετήσει μερικούς 
από τους αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Ευρώπη, γεγονός 
που σημαίνει ότι οι περισσότεροι ξένοι δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα και 
εκείνοι που μπορούν υποχρεούνται σε καραντίνα δύο εβδομάδων. Το βόρειο τμή-
μα της Φινλανδίας έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από τη μείωση του αριθμού των 
επισκεπτών. Τον Αύγουστο του 2020 ο αριθμός των ξένων επισκεπτών ήταν κατά 
78% μειωμένος σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της βιο-
μηχανίας τουρισμού από τον δημόσιο οργανισμό Business Finland. Το τουριστικό 
πρακτορείο Safarctica εκτιμά ότι οι κρατήσεις θα μειωθούν αυτό τον χρόνο κατά 
50% με 80%. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και 
απασχολούν περίπου το 8% των κατοίκων της περιοχής έχουν ήδη ξεκινήσει τις α-
πολύσεις και πολλοί δεν θεωρούν ότι η εορταστική περίοδος μπορεί να σωθεί αν η 
κυβέρνηση δεν άρει σύντομα κάποιους από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Τρίτη 21 /10 /2020
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Pro:Centric Direct: νέα χαρακτηριστικά στο Hotel 
Management από την LG
Το επαγγελματικό τμήμα LG Business Solutions της LG Εlectronics, παρουσίασε 
μια νέα έκδοση της αξιόπιστης πλατφόρμας διαχείρισης ξενοδοχειακών τηλεορά-
σεων, την Pro:Centric Direct 4.0. Η νέα έκδοση, βασίζεται στην υπάρχουσα επιτυ-
χημένη δομή της πλατφόρμας, ενώ εισάγει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, εξελίσ-
σοντας περαιτέρω τη διαχείριση περιεχομένου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
Το σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από πλήθος ξενοδόχων, έχει στόχο την 
απλοποίηση της επικοινωνίας με τους επισκέπτες. Βασισμένη στις ξενοδοχειακές 
τηλεοράσεις, η πλατφόρμα παρέχει απομακρυσμένη διαχείριση για να προσφέρει 
στους επισκέπτες προσαρμοσμένες πληροφορίες και τη δυνατότητα επικοινωνίας 
με τη ρεσεψιόν μέσω των τηλεοράσεων. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, αναβαθμίζονται 
χάρη στη νέα Pro:Centric Direct 4.0 πλατφόρμα.

Internet of Things
H πλατφόρμα LG Pro:Centric Direct 4.0 απλοποιεί τις διαδικασίες, επιτρέποντας 
στους επισκέπτες να ελέγχουν τα φώτα, τις κουρτίνες, ακόμη και την κλειδαριά 
της πόρτας μέσω της τηλεόρασης του ξενοδοχείου που διαμένουν. Επιπλέον, 
χρησιμοποιώντας το δημοφιλές πρωτόκολλο Zigbee, επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση 
συσκευών IoT στο σύστημα της τηλεόρασης. 

Φωνητικές Εντολές
Πολλοί, συνηθίζουν να χρησιμοποιούν στο σπίτι τους ψηφιακούς βοηθούς όπως 
η Siri, η Alexa και η Cortana. Με την Pro:Centric Direct 4.0, οι ξενοδόχοι μπορούν 
πλέον να προσφέρουν την ίδια ευκολία μέσω του ενσωματωμένου συστήματος 
φωνητικών εντολών, ενώ οι επισκέπτες μπορούν χρησιμοποιώντας τη φωνή τους 
να ελέγχουν την τηλεόραση και τις IoT συσκευές. 

Wi-Fi για επισκέπτες και ξενοδόχους
H Pro:Centric Direct 4.0 προσφέρει λειτουργίες SoftAP καθιστώντας πιο απλή τη 
διαδικασία της απαραίτητης παροχής Wi-Fi στα δωμάτια των επισκεπτών. Η δυνα-
τότητα SoftAP επιτρέπει στις τηλεοράσεις webOS να μεταδίδουν ένα δίκτυο WiFi, 
ενώ τα υπάρχοντα δίκτυα σε δημόσιους χώρους μπορούν μέσω του bridging mode 
να ενισχύσουν την κάλυψη στα δωμάτια χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον ε-
πένδυση για σημεία πρόσβασης μέσα στο δωμάτιο. Δεν χρειάζονται αναμεταδότες 
για την παροχή ξεχωριστών VLAN, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια τόσο για το 
ξενοδοχείο όσο και για τους επισκέπτες μέσω απομονωμένων δικτύων ανά δωμά-
τιο. Μέσω του Pro:Centric Direct 4.0, ή μέσω του ελεγκτή πρόσβασης διαφόρων 
παρόχων υλικού της HSIA, οι ξενοδόχοι μπορούν να αλλάξουν από απόσταση τον 
κωδικό πρόσβασης ή το όνομα, να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν το δί-
κτυο και να αξιολογήσουν την ισχύ του καναλιού.

Αναβάθμιση δημοφιλών λειτουργιών
Εκτός από τις νέες πρωτοποριακές δυνατότητες η πλατφόρμα Pro:Centric Direct ε-
ξακολουθεί να προσφέρει αξιόπιστη απομακρυσμένη διαχείριση και εξατομικευμέ-
νες λύσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα πρότυπα Full HD είναι πλέον ενσωματωμένα 
σε ολόκληρο το interface της πλατφόρμας.

Μόνο η Ελλάδα 
ασφαλής προορισμός 
στην Ευρώπη για τους 
Γερμανούς
Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η μο-
ναδική από τις ευρωπαϊκές χώρες για 
την οποία η γερμανική κυβέρνηση δεν 
έχει εκδώσει ταξιδιωτική προειδοποίη-
ση λόγω έξαρσης της πανδημίας του 
κορονοϊού. Με την επικαιροποίηση 
των σχετικών οδηγιών, το γερμανι-
κό υπουργείο Εξωτερικών συστήνει 
στους πολίτες να αποφεύγουν τα «μη 
αναγκαία» ταξίδια προς όλες τις χώ-
ρες της Ευρώπης, ή περιοχές τους 
όπου σημειώνεται ιδιαίτερη αύξηση 
των κρουσμάτων μόλυνσης από τον 
κορονοϊό. Οι αποφάσεις, όπως διευ-
κρινίζεται, λαμβάνονται με βάση τα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Ινστι-
τούτου Ρόμπερτ Κοχ. Ενδεικτικά, ως 
χώρες «αυξημένου κινδύνου» στο 
σύνολό τους θεωρούνται -μεταξύ άλ-
λων- η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, 
το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Σλο-
βακία και η Μάλτα, ενώ «επικίνδυνες» 
θεωρούνται περιοχές της Πολωνίας, 
της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Δανίας 
και της Βουλγαρίας. Ειδική περίπτωση 
αποτελεί η Νορβηγία, για την οποία 
ισχύει γενική προειδοποίηση, όχι όμως 
λόγω αύξησης των κρουσμάτων, αλλά 
επειδή το Όσλο έχει συμπεριλάβει την 
Γερμανία στις «περιοχές κινδύνου» 
κι επιβάλλει καραντίνα σε όποιον επι-
στρέφει από εκεί. Σε ό,τι αφορά στην 
Ελλάδα, το γερμανικό υπουργείο Εξω-
τερικών επισημαίνει ότι παρά την αύ-
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