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Ξενοδόχοι Καστοριάς: «Ο κορονοϊός μας 
ισοπέδωσε» 
Τον «κώδωνα του κινδύνου» κρούουν οι ξενοδόχοι της Καστοριάς, μετά τα νέα μέ-
τρα που τέθηκαν σε εφαρμογή. Η Καστοριά πέρασε στο επίπεδο 4, γεγονός που 
πλήττει ανεπανόρθωτα τα ξενοδοχεία της περιοχής, με βάση τα όσα ανέφερε σε 
τηλεοπτική εκπομπή ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δυτικής Μακεδονίας Ιορ-
δάνης Μιχαηλίδης.
Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, «έχουμε φτάσει στα όρια μας. Τα ξενοδοχεία μετά 
τον κορονοϊό είτε ήταν ανοιχτά ή κλειστά ήταν το ίδιο πράγμα. Δεν αντέχουμε να συ-
νεχίσουμε. Δυστυχώς η δυτική Μακεδονία είναι η μοναδική περιφέρεια της Ελλάδας 
που δεν έχει επαφή με θάλασσα, κάτι που σημαίνει ότι εμείς ήμασταν έξω από τα 
αλλεπάλληλα ρεκόρ που είχε η Ελλάδα με τους επισκέπτες από το εξωτερικό. Εμείς 
δουλεύαμε κυρίως με εσωτερικό τουρισμό, και από την αρχή της κρίσης έχουμε 
πληγεί ιδιαίτερα. Την τελευταία χρονιά αρχίσαμε να έχουμε εισροή επισκεπτών και 
ξαφνικά ήρθε ο κορονοϊός και μας ισοπέδωσε. Είχαμε εξαιρετικές κρατήσεις και για 
το Σαββατοκύριακο και το πλήγμα είναι μεγάλο.»

Πάγωμα των 
τρεχουσών 
υποχρεώσεων των 
ξενοδοχείων ζητά η 
ΠΟΞ
Πάγωμα των τρεχουσών υποχρεώσεων 
των ξενοδοχείων ζητά η ΠΟΞ σε επι-
στολή της προς το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης. Σύμφωνα με την επιστολή: «Πολλά 
ξενοδοχεία δεν έχουν μέχρι σήμερα 
επαναλειτουργήσει με αποτέλεσμα να 
στερούνται εσόδων για περίοδο 6 έως 
12 μηνών. Όσα δε ξενοδοχεία πήραν 
το ρίσκο να ανοίξουν, για να στηρίξουν 
τους προορισμούς στους οποίους δρα-
στηριοποιούνται και να δώσουν δου-
λειές στους εργαζομένους τους, είδαν 
τις ζημιές τους να μεγαλώνουν. Και 
στις δύο περιπτώσεις το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι αυτό της ρευστότητας. 
Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν 
να λάβουν την απαραίτητη για την ε-
πιβίωσή τους δανειοδότηση μέσω του 
ΤΕΠΙΧ, λόγω των τραπεζικών κριτηρίων 
που εφαρμόζονταν και δεν μπορούσαν 
να πληρούν. Μόνη πηγή χρηματοδότη-
σής για αυτές ήταν η επιστρεπτέα προ-
καταβολή. Ακόμα όμως και οι επιχειρή-
σεις που μπόρεσαν να λάβουν δάνεια 
μέσω του ΤΕΠΙΧ, απλώς μεγάλωσαν τις 
υποχρεώσεις τους. Ο χειμώνας που έρ-
χεται θα είναι, όπως φαίνεται βάσει των 
επιδημιολογικών δεδομένων, εξαιρετι-
κά δύσκολος. Είναι απαραίτητο, προ-
κειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν 
οι επιχειρήσεις μας, να τους δοθεί η 
απαραίτητη «οικονομική ανάσα» και αυ-
τό μπορεί να γίνει μόνο αν παγώσουν 
οι τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Κρί-
νεται, λοιπόν, αναγκαίο:
•  Να επεκταθεί η ρύθμιση της επιδό-

τησης των τόκων των δανείων μέχρι 
τουλάχιστον την 31/5/2021 και
•  Να ανασταλεί η καταβολή των χρεο-

λυσίων των υφιστάμενων ενήμερων 
δανείων μέχρι την 31/12/2021, με 
ισόχρονη επιμήκυνση του χρόνου α-
ποπληρωμής τους.

ΤΟ  NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
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Εκπτώσεις και προσφορές αναζητούν οι τουρίστες 
στα ξενοδοχεία

Παρά το γεγονός ότι η διάθεση 
για ταξίδια παραμένει ισχυρή, 
το 53% των ταξιδιωτών δε νιώ-
θει ασφάλεια χωρίς το εμβόλιο 
του κορονοϊού, σύμφωνα με τα 
στοιχεία πρόσφατης έρευνας.
Πιο αναλυτικά, με βάση παγκό-
σμια έρευνα της Booking.com, 
οι ταξιδιώτες από εδώ και στο ε-
ξής θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 
στις τιμές των καταλυμάτων, θα 
αναζητούν συστηματικά εκπτώ-

σεις και προσφορές, ενώ οι ευνοϊκές πολιτικές ακύρωσης θα αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα για να πραγματοποιήσουν κράτηση. Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, οι κο-
ντινοί προορισμοί παίζουν «ψηλά» στις προτιμήσεις και θα συνεχίσουν στο προσεχές 
διάστημα, με το 42% να προτιμά ταξίδια εντός των συνόρων μεσοπρόθεσμα, εντός 
των ερχόμενων 7 έως 12 μηνών, και το 34% μακροπρόθεσμα, εντός των ερχόμενων 
12 μηνών και άνω. Το 44% επιθυμεί να εξερευνήσει νέους ταξιδιωτικούς προορι-
σμούς στη δική τους περιοχή ή χώρα και το 40% επιθυμεί να δαπανήσει χρόνο στη 
φύση ανακαλύπτοντας τις ομορφιές του τόπου του. Ιδιαίτερα προσεκτικοί παρουσι-
άζονται οι Γερμανοί, καθώς το 55% σκοπεύει να πάρει περισσότερα μέτρα, έχοντας 
την ίδια απαίτηση και από την τουριστική βιομηχανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
51% θα κάνει κράτηση μόνο σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο που είναι γνωστό ότι τηρεί 
κατά γράμμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το 58% προτιμά καταλύματα με αντιβα-
κτηριδιακά προϊόντα και αντισηπτικά. Το 53% έχει την προσδοκία ότι η ταξιδιωτική 
βιομηχανία θα προσφέρει πιο βιώσιμες προσφορές και οι ταξιδιώτες τείνουν να προ-
γραμματίζουν ταξίδια σε εναλλακτικούς προορισμούς προκειμένου να αποφύγουν 
την υψηλή σεζόν (43%) και τους προορισμούς με πολυκοσμία (46%). Για ένα σημα-
ντικό ποσοστό οι τουριστικοί προορισμοί που παραδοσιακά συγκέντρωναν πολλούς 
τουρίστες δε βρίσκονται μέσα στις πρώτες επιλογές.
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Συναντήσεις του 
υφυπουργού Μ. 
Κόνσολα με τους 
τομεάρχες τουρισμού
Με στόχο την αναζήτηση ενός κοινού 
τόπου συνεννόησης και συναίνεσης σε 
σχέση με τις μεγάλες αλλαγές που προ-
ετοιμάζονται στις δομές τουριστικής 
εκπαίδευσης του υπουργείου Τουρι-
σμού, ο υφυπουργός, Μάνος Κόνσο-
λας, ξεκίνησε διαδοχικές συναντήσεις 
με τους εκπροσώπους των κομμάτων 
προκειμένου να τους ενημερώσει για 
το περιεχόμενο και τη στόχευση της 
νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα 
αναλάβει η κυβέρνηση. Οι συναντήσεις 
του κ. Κόνσολα ξεκίνησαν με τον τομε-
άρχη Τουρισμού του ΚΙΝ.ΑΛ. και πρώην 
υπουργό, Γιώργο Νικητιάδη, καθώς και 
τον βουλευτή και τομεάρχη Τουρισμού 
του ΚΚΕ, Κατσώτη Χρήστο, ενώ ακο-
λουθούν συναντήσεις με την Νοτοπού-
λου Κατερίνα (βουλευτή και τομεάρχη 
Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ), τον Λιάπη 
Δημήτρη (τομεάρχη Τουρισμού του 
ΜέΡΑ 25) και την κα. Αθανασίου Μαρία 
(βουλευτή και τομεάρχη Τουρισμού της 
Ελληνικής Λύσης). Σε δήλωσή του, ο κ. 
Κόνσολας ανέφερε: «Σταθερή πεποίθη-
σή μου είναι ότι ο τουρισμός αποτελεί 
πεδίο σύγκλισης και συνεννόησης ανά-
μεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Ξεκινήσα-
με ένα κύκλο επαφών και συναντήσεων 
με τους εκπροσώπους των κομμάτων 
προκειμένου να τους ενημερώσουμε για 
το περιεχόμενο, αλλά και τη στόχευση 
μιας ολοκληρωμένης νομοθετικής πα-
ρέμβασης που αναβαθμίζει την τουρι-
στική εκπαίδευση. Επιδίωξη μας είναι να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση 
σε αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπά-
θεια που έχει ως σημείο αναφοράς το 
μέλλον.»

ΥΠΑ: παράταση αεροπορικών οδηγιών έως τις 8 
Νοεμβρίου
Στην παράταση αεροπορικών οδηγιών (Notams) έως την Παρασκευή 6 και την Κυ-
ριακή 8 Νοεμβρίου 2020, προχώρησε η ΥΠΑ.
Ειδικότερα:
•  Ανακοινώθηκε η παράταση έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2020, 

των αεροπορικών οδηγιών που αφορούν περιορισμούς επιβατικών πτήσεων, από 
και προς τα αεροδρόμια Κοζάνης «Φίλιππος» και Καστοριάς «Αριστοτέλης».
•  Παρατάθηκαν οι αεροπορικές οδηγίες που αφορούν την αναστολή πτήσεων μετα-

ξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μεταξύ της Ελλάδας και της περιοχής της Καταλονί-
ας στην Ισπανία, έως τις 8/11/2020 τα μεσάνυχτα.
•  Παρατάθηκε έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 η notam που προβλέπει ότι όσοι 

ταξιδεύουν προς Ελλάδα από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μάλτα, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδο-
νία, θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19.
•  Επεκτάθηκε η αεροπορική οδηγία, έως τις 8/11/2020, που προβλέπει απαγόρευση 

εισόδου στην χώρα μη ευρωπαίων πολιτών (Non EU Citizens). Από την συγκεκριμέ-
νη nοtam εξαιρούνται οι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 9 χωρών.

ΙΝΣΕΤΕ: κατακόρυφη πτώση σε αφίξεις και 
εισπράξεις

Την κατακόρυφη πτώση των τουριστικών μεγεθών της 
Ελλάδας την φετινή περίοδο αποτυπώνει το στατιστικό 
δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, σημειώνοντας ότι την περίοδο Ιανου-
αρίου-Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 13,8 εκατ. λι-
γότερες αεροπορικές αφίξεις σε σχέση με πέρυσι, όταν 
είχαν φτάσει τις 18,8 εκατομμύρια αφίξεις. Φέτος, αυτές 
ανήλθαν σε μόλις 5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
και κατέγραψαν ποσοστό μείωσης 73,4%.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 
εμφάνισαν μείωση κατά 79,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και 
διαμορφώθηκαν στα 2, 684 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους 
των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1, 410 δισ. ευρώ, μειωμένες 
κατά 75,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης 
του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 77,2% και διαμορφώθηκαν στα 339 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -73,9% και διαμορφώθη-
καν στα 530 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 71,9% και 
διαμορφώθηκαν στα 233 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 
-77,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώ-
θηκαν στα 427 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 91,5% 
και διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 
96,4% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ. Σταχυολογώντας τα στοιχεία του 
και παραμένοντας στην αεροπορική κίνηση, την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
2020, πέντε αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αε-
ροπορικές αφίξεις. Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 
1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3,5 εκατ. η αλλιώς 
πτώση 67,3%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 757 
χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 2,2 εκατ. αφίξεις και πτώ-
ση 74,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 455 χιλ. διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,7 εκατ. και ποσοστιαία μείωση 78,7% ενώ στο α-
εροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 621 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
παρουσιάζοντας μείωση -1,3 εκατ. και ποσοστιαία πτώση 66,9%. Στο αεροδρόμιο 
της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση 74,3% των αφίξεων. Την ίδια στιγμή στο αερο-
δρόμιο των Χανιών σημειώθηκε μείωση κατά 82,7% ενώ καταγράφηκαν μόλις 180 
χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στα αεροδρόμια της Κω και της Ζακύνθου 
καταγράφηκαν μειώσεις 76,5% και 77,0% αντίστοιχα.
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TUI: 1 εκατομμύριο τουρίστες φέτος στην Ελλάδα
Σε καλά επίπεδα κινούνται οι προκρατήσεις τουριστικών πακέτων του ομίλου TUI 
για την Ελλάδα το 2021, όπως τονίστηκε σε διαδικτυακή συνέντευξη, με το μέλος 
της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου και υπεύθυνο ξενοδοχείων, κρουαζιέρας 
και δραστηριοτήτων, Sebastian Ebel να τονίζει μεταξύ άλλων, ότι o μεγαλύτερος 
διοργανωτής ταξιδιών, θα διακινήσει συνολικά στην Ελλάδα φέτος περί το ένα εκα-
τομμύριο τουρίστες.
Αφού τονίστηκε ότι η Ελλάδα παρά τη δύσκολη συγκυρία, διαχειρίστηκε με επιτυχία 
την υγειονομική κρίση και το πεδίο του τουρισμού, ειδική αναφορά έγινε και στην 
πολύ καλή συνεργασία της TUI με την ελληνική τουριστική ηγεσία. Μάλιστα και για 
το 2021 εκφράστηκε η εκτίμηση ότι θα υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα, πάντα 
με οδηγό την καλή συνεργασία ανάμεσα στα δυο μέρη. Αναφορικά με την εξέλιξη 
του 2021 ο Sebastian Ebel επεσήμανε ότι είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις κα-
θώς όλα εξαρτώνται από την επιδημιολογική κατάσταση των μεγάλων τουριστικών 
αγορών και της Ευρώπης γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα είναι σημαντική 
αγορά για την TUΙ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τουριστικές ροές προς τη χώρα 
τα επόμενα χρόνια.
Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους επισκέπτες της 
TUI από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο όμιλος εκπροσωπείται στη χώρα για περισ-
σότερα από 40 χρόνια και προσφέρει πάνω από 1.500 ελληνικά ξενοδοχεία. 

Νέες πτήσεις από τη Βρετανία για Σαντορίνη και 
Κρήτη
Νέες πτήσεις από τη Βρετανία για Σαντορίνη και Κρήτη για την περίοδο των διακο-
πών half term προγραμμάτισε η Ryanair. Οι Βρετανοί που θα ταξιδέψουν στα ελλη-
νικά νησιά θα πρέπει να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή φόρμα Passenger Locator 
Form τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη στην Ελλάδα. Οι τιμές πακέτων την 
εφετινή περίοδο half term στη Βρετανία για διακοπές στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα 
χαμηλές.

Στον «αέρα» ο γαμήλιος τουρισμός λόγω 
κορονοϊού
Τα μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στον κλάδο διοργανωτών κοι-
νωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα επισημαίνει η Ελληνική Ένωση 
Διοργανωτών Εκδηλώσεων Προορισμού (Greek Destination Planners Association 
GDPA), σε σχετική επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα όχι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό αλλά δυ-
ναμικά ανερχόμενο κλάδο του τουρισμού στην χώρα μας που προβάλει τα αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας ως ελκυστικό προορισμό. Ενδεικτικά για το 
2019 ο κλάδος δημιούργησε σωρευτικά έσοδα της τάξεως των 200 εκατομμυρίων 
ευρώ επιμεριζόμενα σε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, αγορές σε καταστήματα, 
ενοικιάσεις χώρων, αμοιβές προμηθευτών κ.ά. Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη κάθε 
καλεσμένου είναι τετραπλάσια της μέσης δαπάνης των επισκεπτών αναψυχής ενώ 
καταγράφηκαν πλέον των 260.000 διανυκτερεύσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των επισκεπτών προέρχεται από ανώτερα και ανώτατα οικονομικά στρώματα και 
από δυναμικές στον τομέα του τουρισμού χώρες προέλευσης όπως οι Η.Π.Α. η 
Αυστραλία οι Αραβικές χώρες το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. Ο συντριπτι-
κός αριθμός των προγραμματισμένων γάμων και κοινωνικών εκδηλώσεων από 
το εξωτερικό ακυρώθηκε ενώ και αυτές που πραγματοποιήθηκαν έγιναν με βάση 
τους ισχύοντες περιορισμούς του ΕΟΔΥ και της Πολιτείας ως προς τον αριθμό 
των συμμετεχόντων. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην επιστολή προς τον κ. 
Βεσυρόπουλο «λόγω της φύσης της συγκεκριμένης εργασίας τίθεται εν αμφιβόλω 
και η επόμενη σεζόν καθότι είθισται οι εν λόγω εκδηλώσεις να προγραμματίζονται 
κατ’ ελάχιστον έξι-εννέα μήνες νωρίτερα».

Στοχευμένες δράσεις 
για την τουριστική 
ανάδειξη της Νάουσας
Σε μια περίοδο που όπως φαίνεται η 
πανδημία του νέου κορονοϊού οδηγεί 
τους ανθρώπους σε εξορμήσεις στη 
φύση και στους ανοιχτούς χώρους, ο 
δήμος Νάουσας επενδύει, με στοχευ-
μένες δράσεις, στην ανάδειξη του φυ-
σικού πλούτου της περιοχής. Σ' αυτό το 
πλαίσιο και με τη συνδρομή εθελοντών, 
περιπατητών, της δασικής υπηρεσίας και 
αθλητικών σωματείων, ο δήμος προχω-
ρά στη διάνοιξη και σήμανση των μονο-
πατιών του Βερμίου και την τοποθέτηση 
πινακίδων με χρήσιμες πληροφορίες. 
Στόχος του εγχειρήματος είναι η ανάδει-
ξη του ορεινού όγκου του Βερμίου.

Άμεση πληρωμή των 
ξενοδοχείων καραντίνας 
ζητά η Ε.Ξ. Κέρκυρας

Την παρέμβαση 
του υπουργού 
Τουρισμού, ώστε 
να πληρωθούν οι 
ξενοδόχοι που έ-
καναν τις μονάδες 
τους ξενοδοχεία 

καραντίνας ζητά σε επιστολή της η Ένω-
ση Ξενοδόχων Κέρκυρας. Σύμφωνα με 
την επιστολή, «έχουμε τονίσει την ανά-
γκη στήριξης των ξενοδοχείων γιατί το 
2020 φεύγει και το 2021 είναι εδώ, όπως 
εδώ είναι και η πανδημία. Μέχρι και σή-
μερα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ και 
η κατάσταση πολλών συναδέλφων είναι 
τραγική. Ζητάμε να πράξετε τα δέοντα 
για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Παλεύουμε 
χρόνια τώρα με την ασυνέπεια των μεγά-
λων τουριστικών πρακτορείων του εξω-
τερικού, που καθεστώς τους είναι να μας 
εξοφλούν μετά από ενενήντα μέρες και 
ενίοτε χρεοκοπούν και δεν λαμβάνουμε 
τίποτα. Κύριε Υπουργέ, μη δημιουργείτε 
την εντύπωση στην ελληνική ξενοδοχία 
ότι και η ελληνική πολιτεία δρα με τον 
ίδιο τρόπο. Κινδυνεύουμε από αυτή την 
ασυνέπεια να μην βρούμε ξενοδοχεία 
καραντίνας για το 2021.Παρακαλούμε 
δώστε άμεσα λύση στο ζήτημα της πλη-
ρωμής των ξενοδοχείων αυτών. Έχουμε 
την πεποίθηση ότι θα υπερβάλλετε εαυ-
τόν για τη λύση αυτού του προβλήματος

Τετάρτη 28 /10 /2020
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Δυναμική προβολή της Αθήνας και του Πηλίου 
στη γαλλική αγορά
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι δράσεις για την πολυδιάστατη προβολή 
του εμπλουτισμένου ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές, εν 
όψει του 2021. Αυτή τη φορά, η Αθήνα ως ιδανικός city break προορισμός με την 
ανανεωμένη πολιτιστική και γαστρονομική φυσιογνωμία της και το Πήλιο με τη 
μοναδική φύση, ιστορία, πολιτιστική παράδοση και γαστρονομία βρέθηκαν στο 
επίκεντρο δύο δημοσιογραφικών ταξιδίων (press trips), που διοργάνωσε η υπηρε-
σία ΕΟΤ Γαλλίας με εκπροσώπους των κορυφαίων γαλλικών περιοδικών «Version 
Femina» και «Le Figaro Magazine».

Μανδρίνος: «Σκέφτονται το λουκέτο οι ξενοδόχοι 
στη Θεσσαλονίκη»
Τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη 
Θεσσαλονίκη εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έθεσε η 
κυβέρνηση παρουσίασε σε ραδιοφωνική εκπομπή ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενο-
δόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος.
Πιο αναλυτικά, ο κ. Μανδρίνος ανέφερε ότι "τα μεγάλα ξενοδοχεία δουλεύουν 
περίπου με το 20% - 25% του προσωπικού τους. Τα μικρά με λίγο περισσότερο 
του 30%. Η πληρότητα αυτό το διάστημα είναι γύρω στο 25%, με σαφή καθοδική 
πορεία. Δεν είναι βιώσιμο. Απλά μικραίνει τη ζημία. Έχουμε μια πτώση της τάξεως 
του 80%. Υπάρχουν ξενοδόχοι που σκέφτονται το λουκέτο μέχρι να βελτιωθεί η 
υγειονομική εικόνα." Σχετικά με την πορεία του κλάδου εκτίμησε ότι και το 2021 θα 
είναι μια προβληματική χρονιά για τη Θεσσαλονίκη τονίζοντας: «Δεν είναι όπως η 
Αθήνα που απλώς θα αποκατασταθούν οι συνδέσεις με ξένες πρωτεύουσες. Για 
όλη την Ελλάδα είναι δύσκολα αλλά ειδικά για τη Θεσσαλονίκη είναι ακόμη πιο 
δύσκολα στο να "τραβήξει” πτήσεις. Η επαναφορά στα επίπεδα του 2019 θα διαρ-
κέσει τουλάχιστον τρία χρόνια.»

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Με στόχο τη μείωση της καραντίνας 
και την ενεργοποίηση των ασφαλών 
αεροπορικών ταξιδιών εν μέσω παν-
δημίας, τέθηκε σε εφαρμογή το ψη-
φιακό διαβατήριο υγείας σε πτήσεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, και πιο 
συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Χί-
θροου προς τις ΗΠΑ. Οι επιβάτες που 
χρησιμοποιούν το διαβατήριο υγείας 
θα πρέπει να κάνουν τεστ Covid-19 
έως 72 ώρες πριν από την πτήση και 
να συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο 
για την υγεία τους. Τα αποτελέσμα-
τα καταγράφονται σε μια εφαρμογή 
smartphone που μπορεί να σαρωθεί 
από το προσωπικό των αεροπορικών 
εταιρειών χωρίς να χρειάζονται πολλά 
έγγραφα. Το σύστημα, που ονομάζεται 
CommonPass, υποστηρίζεται από το 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) 
και έχει σχεδιαστεί για να δημιουργή-
σει ένα παγκόσμιο πλαίσιο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από χώρες για να 
αποδείξει ότι οι επιβάτες είναι ασφα-
λείς στο ταξίδι

Τετάρτη 28 /10 /2020
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Στο μικροσκόπιο του 
ΕΟΤ οι Αυστραλοί 
τουρίστες 
Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις 
να προσελκύσει περισσότερους ταξι-
διώτες από την Αυστραλία, γι’ αυτό ο 
ΕΟΤ εξετάζει το ενδεχόμενο επανατο-
ποθέτησης στην περιοχή, με την ίδρυ-
ση υπηρεσίας ΕΟΤ εξωτερικού, στην 
Μελβούρνη. Στόχος, η ενίσχυση των δε-
σμών με τους Έλληνες της διασποράς 
και η ενεργή υποστήριξη των επιχειρη-
ματιών του τουρισμού, όπως και όλων 
των Αυστραλών πολιτών, που επιλέγουν 
την Ελλάδα για τις διακοπές τους. 
Αυτό επεσήμανε ο γενικός γραμματέ-
ας ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, στην 
τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα, 19/10/20, στο πλαίσιο της 
σειράς ελληνοαυστραλιανών διαλόγων 
(Greek Australian Dialogue Series).
 Ο Δημήτρης Φραγκάκης συμμετείχε, 
μετά από πρόσκληση του Paul Nicolaou, 
διευθυντή του Business Leaders Council 
του Αυστραλιανού Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου, και της 
Κάτιας Γκίκιζα, συμβούλου στο Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της Ελλάδας, στο Σίδνεϋ.
Ο γγ ΕΟΤ συνομιλώντας με φορείς της 
αγοράς, αναφέρθηκε στην πρόθεση του 
ΕΟΤ για στενότερη συνεργασία με την 
Αυστραλία, ενώ δέχτηκε συγκεκριμένες 
προτάσεις και προσφορές από την ελ-
ληνική ομογένεια για συνέργειες, στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος. 
Επίσης, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης για ασφαλές άνοιγμα του 
ελληνικού τουρισμού το καλοκαίρι, 
καθώς και για τα μέτρα στήριξης των 
επιχειρήσεων.

Γκερέκου: «Ψηφιακή η επόμενη μέρα στον 
τουρισμό»

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ και Πρέσβειρα πλέον του ICC WOMEN HELLAS για τον 
Τουρισμό κ. Άντζελα Γκερέκου σε ομιλία της έκανε μία σύντομη αναδρομή σε όσα 
ταλάνισαν αλλά και σε όσα οδήγησαν σε μεγάλες επιτυχίες τον ελληνικό τουρισμό. 
Στην συνέχεια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επόμενη μέρα μετά την κρίση λόγω 
της πανδημίας η οποία «θα είναι ψηφιακή», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Η προβο-
λή της Ελλάδας θα περάσει μέσα από νέους διαύλους του σύγχρονου κόσμου ό-
πως αναδύεται μέσα από το διαδίκτυο και τα social media. Είμαι έτοιμη να στηρίξω 
ακόμη περισσότερο τις τόσες πολλές και δυναμικές γυναίκες οι οποίες ηγούνται 
ή εργάζονται ως στελέχη στον τουρισμό ώστε να πετύχουμε από κοινού με το ICC 
WOMEN HELLAS την αρμονία που απαιτείται για νέα επιτεύγματα στον τομέα-ναυ-
αρχίδα της οικονομίας μας.»

Προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στη Σουηδία

Εκδήλωση για την προβολή των εναλλα-
κτικών μορφών τουρισμού που προσφέ-
ρουν η Κεντρική Ελλάδα και η Δυτική 
Μακεδονία σε εκπροσώπους των σημαντι-
κότερων τουριστικών πρακτορείων καθώς 
και τα εγκυρότερα τουριστικά-ταξιδιωτικά 
ΜΜΕ της Σουηδίας διοργάνωσε η υπηρε-
σία ΕΟΤ Σκανδιναβίας στη Στοκχόλμη. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο 
προϊστάμενος της υπηρεσίας ΕΟΤ Σκαν-
διναβίας, Παύλος Μούρμας, παρουσίασε 

επίσης τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η χώρα μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και τα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόσθηκαν με στόχο την ασφάλεια των επισκε-
πτών, όπως επίσης και τις δυνατότητες της Ελλάδας ως ιδανικού και ασφαλούς 
προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Μετά την εκδήλωση, εξετάστηκαν οι προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα για 
το 2021, ενώ στις επαφές του με τους δημοσιογράφους διερευνήθηκαν οι δυνατό-
τητες υλοποίησης ταξιδιών εξοικείωσης το επόμενο διάστημα.

Τετάρτη 28 /10 /2020
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Καταρρέει ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ισπανία
Τη στιγμή που ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας έχει έρθει αντιμέτωπος με 
πρωτοφανή προβλήματα, αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην ανταγωνιστική 
για τη χώρα μας Ισπανία, με τις κρατήσεις να παίρνουν την κατιούσα και το Σε-
πτέμβριο.
Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των κρατήσεων από τουρίστες σε ισπανικά ξενοδοχεία 
κατάγραψε βουτιά 78% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μή-
να καθώς οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έπληξαν την κρίσιμη τουριστική βιομηχανία, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία INE. Τα 
στοιχεία του Σεπτεμβρίου ήταν χειρότερα από την πτώση κατά 64% του Αυγού-
στου. Παρά τη μικρή αύξηση στη δραστηριότητα μετά από την έξοδο της Ισπανίας 
από το αυστηρό lockdown τον Ιούνιο, οι συνολικές κρατήσεις στα ξενοδοχεία 
τους πρώτους εννέα μήνες του έτους έχουν μειωθεί κατά 71% συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, συμφώνα με την INE. Ο τουρισμός, που αντιστοιχεί 
περίπου στο 12% του ισπανικού ΑΕΠ, έχει αποδεκατιστεί καθώς η πανδημία ‘πά-
γωσε’ τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκε μια 
ακτίνα ελπίδας καθώς η Αγγλία και η Γερμανία ήραν τις ταξιδιωτικές τους προειδο-
ποιήσεις για τα ταξίδια στα Κανάρια Νησιά, ενδεχομένως διασώζοντας μέρος της 
χειμερινής περιόδου για το αρχιπέλαγος.

Πυροπροστασία στο Robinson Club Ierapetra από 
την εταιρεία Ζαριφόπουλος

Η εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε ανέλαβε και 
υλοποίησε την εγκατάσταση των συστημά-
των Πυρανίχνευσης, κατάσβεσης σε Control 
Room και ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, 
κατάσβεσης σε χώρους κουζίνας, καθώς 
και την προμήθεια Πυροσβεστικών Φωλιών, 
Πυροσβεστικών Σταθμών και λοιπών πυρο-
σβεστικών μέσων της θυγατρικής της εται-
ρείας ACON, στο 5άστερο Robinson Club 

Ierapetra.
Πιο αναλυτικά, το νεότερο δημιούργημα της TUI/Robinson στην Ελλάδα, άνοιξε τις 
πόρτες του το καλοκαίρι του 2020 και απλώνεται σε μια παραθαλάσσια έκταση 150 
περίπου στρεμμάτων, ανατολικά της πόλης της Ιεράπετρας. Διαθέτει 340 δωμάτια 
και σουίτες, εστιατόρια, εγκαταστάσεις spa, αίθουσες συνεδρίων κ.ά.
Το σύστημα πυρανίχνευσης, λόγω του πλήθους και της μεγάλης έκτασης στην 
οποία βρίσκονται οι «γειτονιές» του ξενοδοχείου, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα απαι-
τητικό έργο, το οποίο υλοποιήθηκε με υλικά του οίκου Advanced UK. Αποτελείται 
από δίκτυο δεκατεσσάρων διευθυνσιοδοτούμενων πινάκων πυρανίχνευσης, με 
πάνω από 900 περιφερειακές συσκευές ανίχνευσης και συναγερμού (ανιχνευτές, 
μπουτόν, φαροσειρήνες κ.ά.). Στους κρίσιμους χώρους του ξενοδοχείου, μελε-
τήθηκε και εγκαταστάθηκε σύστημα ολικού κατακλυσμού με αέριο NOVEC 1230 
στους χώρους των servers, ενώ στους λοιπούς ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, 
εγκαταστάθηκαν συστήματα κατάσβεσης με aerosol του οίκου Unimarsafe. Τέλος, 
στις χοάνες των κουζινών του ξενοδοχείου, εγκαταστάθηκαν συστήματα τοπικής 
εφαρμογής τύπου iRFS.
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ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Τις προτιμήσεις των τουριστών για 
τις φετινές χειμερινές διακοπές 
σκιαγραφεί η πρόσφατη έρευνα 
Travelocity 2020 Holiday Outlook, η 
οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
καταγράφοντας τις επικρατέστερες 
τάσεις που διαμορφώνονται εν μέσω 
πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που συγκεντρώθηκαν, το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των ταξιδιωτών (43%) 
σκοπεύει να επιλέξει ένα ξενοδοχείο 
ή ενοικιαζόμενα καταλύματα για τις 
φετινές διακοπές, με τα ξενοδοχεία 
να προηγούνται όσον αφορά στη 
δημοτικότητα. Παράλληλα, τα οδικά 
ταξίδια, όπως είναι αναμενόμενο εν 
μέσω κορονοϊού, προηγούνται στις 
προτιμήσεις έναντι των αεροπορικών, 
καθώς το 80% του δείγματος φαίνε-
ται να τα προτιμά για το 2020, ενώ οι 
κοντινοί προορισμοί αποτελούν άλλη 
μια κυρίαρχη τάση για τις χειμερινές 
διακοπές. Επίσης, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της έρευνας, πάνω από το 
μισό, περίπου το 53%, των ταξιδιωτών 
αναψυχής σχεδιάζουν να επωφελη-
θούν από τα μεγάλα Σαββατοκύριακα, 
προγραμματίζοντας διαμονή από μια 
έως τέσσερεις ημέρες.
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