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ΙΟΒΕ: ισχυρή ύφεση για το 2020 
Ισχυρή ύφεση για το 2020 λόγω των πρωτοφανών επιδράσεων της πανδημίας του 
νέου κορονοϊού εκτιμά το ΙΟΒΕ. Οι έντονες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στη 
διεθνή τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, καθώς και του lockdown την άνοιξη στην επι-
χειρηματικότητα, ιδίως αυτή της παροχής τελικών υπηρεσιών, την απασχόληση και 
τις επενδύσεις, είναι οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής δραστηριό-
τητας το τρέχον έτος.
Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, 
καθηγητής Νίκος Βέττας, στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας συνυπάρχουν 
τρεις ισχυρές τάσεις: πρώτον όσες προκαλούνται από την τρέχουσα κρίση, δεύτε-
ρον η δυναμική που έχει δημιουργηθεί μετά την προηγούμενη δεκαετή προσαρμογή 
και τα αντίστοιχα τρία προγράμματα και τρίτον, η προσδοκία της στήριξης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσα από το ειδικό ταμείο που δημιουργείται. 
Στον τουρισμό το πλήγμα είναι ιδιαίτερα βαρύ. Η ζήτηση και η αντίστοιχη κερδοφο-
ρία μειώνονται έντονα και για επιχειρήσεις σε μια σειρά άλλων κλάδων που πλήττο-
νται άμεσα από το υγειονομικό πρόβλημα, πρόσθεσε.

Γρ. Τάσιος: «στον 
αέρα» τα ξενοδοχεία 
συνεχούς λειτουργίας

Αγωνία επι-
κρατεί στους 
περισσότερους 
χειμερινούς 
τουριστικούς 
προορισμούς, 
καθώς οι ξενο-
δόχοι παρακο-

λουθούν την έξαρση των κρουσμάτων 
το τελευταίο διάστημα κάνοντας λόγο 
για επικείμενη χαμένη σεζόν και εκ-
φράζοντας φόβο για μια περίοδο Χρι-
στούγεννων ανάλογη με το Πάσχα του 
2020.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 
κ. Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας σε 
τηλεοπτικό σταθμό, «η εποχικότητα 
στη χώρα μας φτάνει στο τέλος της 
με ελάχιστα έσοδα. Οι εισπράξεις δεν 
αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 δις 
από 18 δις του 2019, με τα συνεχούς 
λειτουργίας ξενοδοχεία να βρίσκονται 
κυριολεκτικά “στον αέρα”, εξαιτίας του 
νέου κύματος της πανδημίας. Στόχος 
μας είναι η επιβίωση το 2020 και το 
2021, ενώ το μεγάλο στοίχημα είναι 
το επόμενο εξάμηνο, καθώς έχουμε 
μπροστά μας νέα επιδημιολογικά δεδο-
μένα», πρόσθεσε. Συμπλήρωσε ακόμα 
ότι «η έξαρση των κρουσμάτων στη 
Βόρεια Ελλάδα και τα πρόσθετα μέτρα 
που πάρθηκαν τα τελευταία εικοσιτε-
τράωρα, κράτησαν “άδεια” τα περισ-
σότερα ξενοδοχεία το 3ήμερο κοντά 
στην 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι 
οι Σέρρες, η Καστοριά και τα Γιάννενα. 
Πολλά ξενοδοχεία άλλωστε δεν έχουν 
μέχρι σήμερα επαναλειτουργήσει, ό-
πως σημειώνεται σε επιστολή της ΠΟΞ. 
Όσα δε ξενοδοχεία πήραν το ρίσκο να 
ανοίξουν, για να στηρίξουν τους προο-
ρισμούς στους οποίους δραστηριοποι-
ούνται και να δώσουν δουλειές στους 
εργαζομένους τους, είδαν τις ζημιές 
τους να μεγαλώνουν.

ΤΟ  NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
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Βασικά κριτήρια κράτησης τα πρωτόκολλα και η 
ασφάλεια
Νέες τάσεις στα ταξίδια σκιαγραφούν οι έρευνες των τελευταίων μηνών, με τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα και την ασφάλεια να μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Ανάλογα είναι 
και τα συμπεράσματα πρόσφατης έρευνας του The Points Guy, που φανερώνει πως 
θα κινηθούν όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν το προσεχές διάστημα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία και αναφορικά με τα αεροπορικά ταξίδια, το 30% δήλωσε 
ότι η αυστηρή συμμόρφωση μάσκας επί του σκάφους είναι υψίστης σημασίας, ενώ 
το 10% ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες ακολουθούν κατάλληλα πρωτόκολλα 
καθαρισμού και συχνότητα καθαρισμού αεροσκαφών. Το 10% θεωρεί σημαντικές τις 
αποστάσεις στο αεροπλάνο και το 6% αναζητά ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης. Σε 
αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, το κόστος στα ναύλα περνά σε δεύτερη μοίρα, 
αφού η ασφάλεια είναι αυτή που προέχει για την πλειοψηφία των ταξιδιωτών εν μέ-
σω κορονοϊού. Παράλληλα, όπως ήταν και αναμενόμενο, οι πρώτοι που σκοπεύουν 
να ταξιδέψουν το προσεχές διάστημα είναι οι νεότεροι σε ηλικία, καθώς οι ευάλωτες 
ομάδες εμφανίζονται πιο διστακτικές και επιθυμούν να προστατευτούν από μια πιθα-
νή έκθεση στον Covid-19. Generation Z (ηλικίας 18-23 ετών) και Millennials (ηλικίας 
24-39 ετών) είναι πιο πιθανό να ταξιδέψουν για την επερχόμενη περίοδο των διακο-
πών με 30% και 24% αντίστοιχα, σύμφωνα με την έρευνα. Ως προς τον τρόπο που 
θα ταξιδέψουν, τα οδικά ταξίδια ξεχωρίζουν. Το 90% απάντησε ότι πιθανότερο είναι 
να ταξιδέψει με αυτοκίνητο, το 42% με αεροπλάνο και το 18% με τρένο. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι οι περισσότεροι που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι δεν έχουν 
ταξιδέψει από τότε που ξέσπασε η πανδημία, αλλά ξεκίνησαν να προγραμματίζουν 
το τελευταίο διάστημα την πρώτη τους απόδραση.
Τέλος, τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνει και η έρευνα της μεγάλη ταξιδιωτικής 
πλατφόρμας Skyscanner. Οι ευέλικτες κρατήσεις θα αποτελέσουν το κλειδί στα 
ταξίδια το επόμενο διάστημα, είτε πρόκειται για πτήσεις, για ενοικίαση αυτοκινήτου 
ή ξενοδοχείο, με ευελιξία στις επιλογές αλλαγής κράτησης και ακύρωσης. Οι αερο-
πορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία και οι τουρ οπερέιτορ θα ενισχύσουν τις πρακτικές 
καθαριότητας και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν μάσκες, ενισχυμένες πρακτικές 
καθαριότητας και υπηρεσίες ασφαλούς check in θα κερδίσουν τις προτιμήσεις των 
περισσότερων ταξιδιωτών.
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Ξενοδόχοι Ηρακλείου: 
πλαφόν ενίσχυσης στα 
3 εκατ. ευρώ 
Τα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων 
Ηρακλείου επισκέφτηκε πρόσφατα ο 
Υφυπουργός Τουρισμού κ. Μανώλης 
Κόνσολας, όπου και συζητήθηκαν τα 
θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο εν 
μέσω πανδημίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
κατατέθηκαν από τους ξενοδόχους οι 
ακόλουθες προτάσεις:
•  Το πλαφόν από την επιστρεπτέα προ-

καταβολή να αυξηθεί από 800.000 
ευρώ σε 3.000.000 σύμφωνα με την 
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•  Επιδοτήσεις που έχουν εγκριθεί 

και εκπίπτουν της φορολογίας να 
εκπίπτουν και από τα ασφαλιστικά 
ταμεία.
•  Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

έχουν leasing δεν έχουν τα ευεργε-
τήματα που έχουν οι υπόλοιπες όσον 
αφορά τα δάνεια.
•   Αναβάθμιση Σχολών Τουριστικών Ε-

παγγελμάτων.
•  Παράταση αναστολών.
•  Για τα 12/μηνης λειτουργίας ξενοδο-

χεία, να γίνει πρόβλεψη για το προ-
σωπικό με δεδομένο ότι οι πληρότη-
τες και το χειμώνα προβλέπονται να 
κυμανθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
•  Να μην αφαιρούνται τα 534 ευρώ 

της αναστολής από την επιστρεπτέα 
προκαταβολή.
•  Είναι αδιανόητο να επιβαρύνεται 

ο ξενοδόχος τα επιδόματα και τα 
δώρα όταν δεν απασχόλησε τους 
εργαζόμενους και δεν εισέπραξε τα 
χρήματα αυτά από την δραστηριότη-
τα του. Να αναλάβει αυτό το κόστος 
το κράτος, όπως οφείλει στα πλαίσια 
της ρύθμισης των αναστολών.
•  Να μειωθεί ο Φ.Π.Α.
•  Αλλαγή νομοθεσίας για ναυαγοσώ-

στες.
•  Το όριο deminimis να αυξηθεί σε 

500.000 ευρώ από 200.000 που είναι 
σήμερα.
•  Δυνατότητα αναστολής δόσεων 

κεφαλαίων κίνησης έως τέλος του 
2021, με παράλληλη μείωση των τό-
κων.
•  Το 40% των μισθώσεων να επεκταθεί 

μέχρι τέλους 2020, και αναλόγως της 
πορείας της νέας τουριστικής περιό-
δου και μέχρι αρχάς του 2021. 

Insete: πτώση 80% στον οδικό τουρισμό
Τις επιπτώσεις της πανδημίας στον οδικό τουρισμό της Ελλάδας την φετινή περίοδο 
αποτυπώνει το στατιστικό δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων, Insete.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς οδικές 
αφίξεις, έναντι 10,3 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά -76,1%/-7,8 εκατ. Σε αυτό το 9μηνο, η μεγαλύτερη μείωση σε α-
πόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-2,1 εκατ./- 68,7%) με τις οδικές 
αφίξεις να ανέρχονται σε 951 χιλ. και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμ-
φαίας με μείωση -1,3 εκατ./-86,3%, όπου καταγράφηκαν μόλις 199 χιλ. οδικές αφί-
ξεις. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά -88,0%/-66 χιλ. σημειώθηκε στο σταθμό 
του Αγίου Κωνσταντίνου όπου καταγράφηκαν μόλις 9 χιλ. οδικές αφίξεις. Την περίο-
δο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2020 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές 
χώρες. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από 
την Βουλγαρία κατά -3,7 εκατ. /-74,2% ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες 
διαφορές καταγράφεται από τη Βόρεια Μακεδονία κατά –2,4 εκατ./-84,2 %. Τέλος, 
η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -986 χιλ./-66,9% και από την Τουρκία σε -666 
χιλ./-75,5%.

Σοκάρουν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού

Κατά 70% μειώθηκαν οι διεθνείς 
τουριστικές αφίξεις στον κόσμο τους 
οκτώ πρώτους μήνες του 2020 σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, 
συνεπεία της πανδημίας Covid-19, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
(UNWTO).
Πιο αναλυτικά, οι καλοκαιρινοί μήνες, 
περίοδος τουριστικής αιχμής για το 
βόρειο ημισφαίριο, ήταν καταστρο-
φικοί: -81% τουριστών τον Ιούλιο σε 
επίπεδο έτους, -79% τον Αύγουστο, 

σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα την Μαδρίτη.
Η πτώση αυτή αντιπροσωπεύει 700 εκατομμύρια λιγότερες αφίξεις τουριστών και 
απώλεια 730 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον παγκόσμιο τουριστικό τομέα, «δη-
λαδή οκταπλάσιες απώλειες σε σχέση με τις απώλειες που προκάλεσε η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2009», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τουρισμού. 
Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία επλήγη πρώτη από την πανδημία, έχει τις μεγα-
λύτερες απώλειες (-79%) και ακολουθούν η Αφρική και η Μέση Ανατολή (-69%), η 
Ευρώπη (-68%) και η αμερικανική ήπειρος (-65%).
Η πτώση των καλοκαιρινών αφίξεων στην Ευρώπη ήταν ελαφρώς λιγότερο ισχυρή 
σε σχέση με άλλες περιοχές (-72% τον Ιούλιο και -69% τον Αύγουστο), αλλά «αυτή η 
ανάκαμψη ήταν βραχείας διάρκειας, διότι νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί επέστρεψαν 
λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων», τονίζεται στην ανακοίνωση του UNWTO.
Για το σύνολο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει πτώση 
70% των τουριστικών αφίξεων σε επίπεδο έτους και δεν προβλέπει ανάκαμψη πριν 
από το τέλος του 2021. Το 20% των ερωτηθέντων ειδικών του τομέα θεωρούν ό-
τι η ανάκαμψη δεν θα έρθει «παρά το 2022». Για τον UNWTO, για την βουτιά του 
παγκόσμιου τουρισμού ευθύνεται η βραδύτητα ελέγχου της επιδημίας, η έλλειψη 
συντονισμένης απάντησης μεταξύ διαφορετικών χωρών για την εφαρμογή κοινών 
πρωτοκόλλων, καθώς και η επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας. Το 2019, ο 
παγκόσμιος τουρισμός είχε γνωρίσει αύξηση κατά 4% των αφίξεων. Πρώτος του-
ριστικός προορισμός στον κόσμο ήταν η Γαλλία και ακολουθούσαν η Ισπανία και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες.
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Κόνσολας: στόχος η ενίσχυση του brand της 
Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού
Δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό χαρακτήρισε το 2021 ο υφυπουργός τουρισμού 
κ. Μ. Κόνσολας, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση του brand της Ελλάδας ως ασφα-
λούς προορισμού. Αυτός ο στόχος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, μπορεί να επιτευ-
χθεί με 4 τρόπους, όπως ανέφερε:
•  Κοινά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για τον τουρισμό, τα τεστ, τις μεταφορές. Η ίδια η 

Ε.Ε. πρέπει να αντιληφθεί ότι η υιοθέτηση διαφορετικών κανόνων από κάθε χώρα 
υπονομεύει τον τουρισμό. 
•  Rapid test σε όσους ταξιδεύουν, αλλά και σε όσους εισέρχονται στη χώρα. Όσοι 

αρνούνται αυτό που λέμε έστω και στοιχειώδες υγειονομικό πιστοποιητικό, πρέπει 
να ξέρουν ότι αυτός που ταξιδεύει πλέον, αυτός που θέλει να κάνει διακοπές έχει 
ως πρώτο ζητούμενο την ασφάλεια.
•  Βελτίωση και επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, να αντλήσουμε συ-

μπεράσματα από τη φετινή χρονιά και να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές παρεμ-
βάσεις για το τι πρέπει να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε ή να προσθέσουμε στα 
υγειονομικά πρωτόκολλα.
•  Ενίσχυση ακόμα περισσότερο των δομών υγείας στις τουριστικές περιοχές.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Μάνος Κόνσολας: «Αυτή είναι η νέα πραγματικότη-
τα: το κριτήριο, πλέον, είναι η ασφάλεια. Μια χώρα που θα επιβάλλει κανόνες ασφά-
λειας για όλους, θα έχει πλεονέκτημα.»

«Παγώνουν» τα ταξίδια των Βρετανών μέχρι τις 2 
Δεκεμβρίου

Ακυρώνονται για ακόμα μια φορά τα 
σχέδια των Βρετανών για διακοπές, 
καθώς το νέο lockdown στην Αγγλία θα 
αρχίσει τα ξημερώματα της Πέμπτης και 
θα διαρκέσει ως τις 2 Δεκεμβρίου. TUI, 
Jet2 και easyJet ακυρώνουν τα προ-
γράμματά τους, αφού δεν θα επιτρέπε-
ται στους Βρετανούς να ταξιδεύουν στο 
εξωτερικό για αναψυχή, αλλά μόνο για 
επαγγελματικούς λόγους. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι μεγάλοι tour operators και οι α-
εροπορικές εταιρείες καλούνται να ανα-

διαμορφώσουν τα προγράμματα διακοπών τους για το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Η ανακοίνωση ενέτεινε τις ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου στη χώρα για 
τον αντίκτυπο αυτού του μέτρου μερικές εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.

Νέα διαδικτυακή 
πλατφόρμα για την 
προβολή της Αρχαίας 
Ολυμπίας
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προ-
βολή του άξονα Κατάκολου - Αρχαίας Ο-
λυμπίας κάνει η περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας, μέσω της δημιουργίας μιας δια-
δικτυακής πλατφόρμας. Η συγκεκριμένη 
διαδικτυακή πλατφόρμα θα στηρίζεται 
σε τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης 
τελικού προορισμού και όπως εκτιμάται, 
«πρόκειται να αποτελέσει ένα σύγχρο-
νο μέσο ανάδειξης των αρχαιολογικών 
μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των 
τουριστικών υποδομών και των αξιοθέ-
ατων της Ηλείας, μέσω ενός ολοκλη-
ρωμένου συστήματος με ειδικά διαμορ-
φωμένο περιβάλλον διεπαφής. Με την 
ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας 
διαχείρισης τελικού προορισμού, θα 
παρέχονται προηγμένες τεχνολογικά 
υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους 
δυνητικούς επισκέπτες, με σκοπό την 
ενημέρωσή τους για τα σημαντικότερα 
σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, την 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή τους, αλ-
λά και την ενεργό συμμετοχή τους στη 
δημιουργία μίας συλλογής ψηφιακού 
περιεχομένου με ιστορική αλληλουχία ή 
θεματική συσχέτιση, απεικονίζοντας έτσι 
την ιστορική εξέλιξη και το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών σχετικά με τα σημα-
ντικά σημεία της περιοχής. Μέσω της 
πλατφόρμας και των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται, ο επισκέπτης θα μπορεί με-
ταξύ άλλων, να περιηγηθεί στην ιστορία 
και στα μνημεία της περιοχής.

Στο «κόκκινο» Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη
Δυσκολεύει η κατάσταση για τους ξενοδόχους της Β. Ελλάδας, καθώς 14 περιφε-
ρειακές ενότητες της χώρας αλλάζουν επίπεδο συναγερμού. Θεσσαλονίκη, Λάρισα 
και Ροδόπη περνούν στο «κόκκινο», δηλαδή στο επίπεδο 4, στο «πορτοκαλί», δηλα-
δή επίπεδο 3 ανεβαίνουν οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Κα-
βάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας , Πιερίας και Χαλκιδικής, ενώ στο «κίτρινο», επίπεδο 
2 περνούν οι περιφερειακές ενότητες, Αρκαδίας και Μεσσηνίας.
Όσον αφορά στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ροδό-
πης ισχύουν τα μέτρα που προβλέπονται για το επίπεδο αυξημένου κινδύνου με 
μοναδική εξαίρεση, το ζήτημα των χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών συν-
δέσεων αλλά και μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αυτές, για πρακτικούς 
λόγους που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των πολιτών. Ωστόσο, στις επόμε-
νες ώρες, το ζήτημα των μετακινήσεων θα επαναξιολογηθεί συνολικά για όλες τις 
περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 4.

Τετάρτη 4 /11 /2020
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ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΟΙ 
ΒΡΕΤΑΝΟΙ

Tα ταξίδια στην παραλία προτίμησαν 
το Σεπτέμβρη οι Βρετανοί έναντι των 
city break προορισμών, με το ποσοστό 
των κρατήσεων κοντά στη θάλασσα 
να φτάνει το 54% έναντι του 38% που 
ήταν πέρσι. Ο τουρισμός πόλεων 
προς το παρόν, φαίνεται πως χάνει 
«έδαφος» έναντι των διακοπών παρα-
λίας, ενώ οι περιορισμοί στην εστίαση 
συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την 
αλλαγή. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 
όσοι Βρετανοί έκαναν διακοπές πριν 
το lockdown έτειναν να δαπανούν πε-
ρισσότερα για διακοπές σε πεντάστε-
ρα ξενοδοχεία σε προορισμούς όπως 
η Ελλάδα και η Τουρκία και η τάση για 
εξερεύνηση της τοπικής κουζίνας ως 
βασικός λόγος κράτησης σε city break 
προορισμούς μειώθηκε από 18% στο 
10%. Αντίθετα, τα ταξίδια στην θάλασ-
σα βρέθηκαν στο κέντρο των προτιμή-
σεων γιατί επιτρέπουν μια ψυχολογική 
απομάκρυνση από την αναστάτωση 
που προκαλεί ο κορονοϊός.

Eπιδότηση πετρελαίου των ξενοδοχείων σε 
ορεινούς όγκους ζητά η ΠΟΞ
Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών απέστειλε η ΠΟΞ, με την οποία οι ξενοδό-
χοι αιτούνται την επιδότηση του πετρελαίου για τα ξενοδοχεία που βρίσκονται 
σε ορεινούς όγκους. «Τα περισσότερα ξενοδοχεία στον ορεινό όγκο είναι μικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους 
ως κατοικία, απευθύνονται κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό και έχουν ως επί το 
πλείστον πελάτες τα Σαββατοκύριακα με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η μέ-
ση ετήσια πληρότητα στα ξενοδοχεία αυτά δεν ξεπερνά το 30%, ένα νούμερο που 
συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο τη δεκαετία της κρίσης, καθώς ο εσωτερικός 
τουρισμός περιορίστηκε περαιτέρω. Αναγκαστικά, λόγω των καιρικών συνθηκών 
και προκειμένου τα δωμάτια των πελατών, αλλά και οι κοινόχρηστοι χώροι, να 
βρίσκονται στη κατάλληλη θερμοκρασία, τα συστήματα θέρμανσης πρέπει να λει-
τουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ανεξάρτητα αν διαμένουν σε αυτά 
πελάτες ή όχι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη πως σε περιοχές όπως η Δράμα , η Κα-
στοριά, η Κοζάνη, η Φλώρινα κ.λπ. την περίοδο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου η μέση 
θερμοκρασία τη νύχτα αγγίζει τους -9 βαθμούς.

«Hot» προορισμός η Αράχωβα για τους Αθηναίους 
λόγω κορονοϊού
Ξεχωρίζει στις προτιμήσεις των Αθηναίων η Αράχωβα, αφού ο φόβος ενός νέου 
lockdown αλλά και η μείωση των ταξιδιών στο εξωτερικό λόγω της πανδημίας έχει 
αυξήσει αισθητά τη ζήτηση στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πληρότητα 
των προς ενοικίαση σπιτιών αυτή την περίοδο ξεπερνά το 70% με την τάση να δεί-
χνει ότι μπορεί να φτάσει και το 100% το επόμενο διάστημα, ενώ με 40% «τρέχει» 
η πληρότητα των ξενοδοχείων αυτή την περίοδο. 

Τετάρτη 4 /11 /2020

https://www.hoteliernews.gr
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ΥΠΑ: περιορισμοί στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων 
Νέες notam που αφορούν 
περιορισμούς επιβατικών 
πτήσεων από τον Κρατικό 
Αερολιμένα Ιωαννίνων 
“Βασιλεύς Πύρρος” 
και από τα δύο πεδία 
προσγείωσης ελαφρών 
αεροσκαφών, “Χορτερό” 
και “Εμμανουήλ Παππάς” 
στις Σέρρες ανακοίνωσε η 
Υπηρεσία Πολιτικής Προ-
στασίας με ισχύ έως τα 

μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2020.
Παράλληλα, η ΥΠΑ εξέδωσε συμπληρωματική notam για τα αεροδρόμια Κοζάνης 
“Φίλιππος” και Καστοριάς “Αριστοτέλης”. Όλες οι αεροπορικές οδηγίες εντάσσο-
νται στα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19. Ειδικότερα:
Η αεροπορική οδηγία για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων προβλέπει ότι επιτρέπονται οι 
πτήσεις προς τα Γιάννενα με επιβάτες, επίσης επιτρέπονται μόνο οι αναχωρήσεις 
χωρίς επιβάτες, δηλαδή οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους με το πλήρωμά του. 
Από τους περιορισμούς πτήσεων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων “Βασιλεύς Πύρρος” 
ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:
- Πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit)
- Πληρώματα και επιβάτες των εξής πτήσεων: οι κρατικές (state flights), οι υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος 
(humanitarian flights), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κα-
τάσταση (emergency flights) και οι στρατιωτικές πτήσεις (Military flights).

Ryanair: νέα σύνδεση από το Ηράκλειο προς τη 
Θεσσαλονίκη
H αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε μια νέα σύνδεση από το Ηράκλειο 
προς τη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα. Το νέο 
δρομολόγιο θα ξεκινήσει από τις 18 Δεκεμβρίου του 2020 στο πλαίσιο του χειμε-
ρινού προγράμματος πτήσεων του αερομεταφορέα. Με αφορμή την έναρξη του 
νέου δρομολογίου της, η Ryanair προσφέρει ναύλους από 32,99 ευρώ για ταξίδια 
από τις 18 Δεκεμβρίου έως τα τέλη Μαρτίου του 2021.

Υπογράφεται η ΚΥΑ για τη Μαρίνα Βουλιαγμένης
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποίαν υπογράφουν οι Υπουργοί Τουρισμού κ. 
Χάρης Θεοχάρης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και Πολι-
τισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη, αποφασίζεται η χωροθέτηση και εγκρί-
νονται οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στη Μαρίνα 
Βουλιαγμένης. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των λι-
μενικών και χερσαίων υποδομών, καθώς και στη συνολική λειτουργία της Μαρίνας 
Βουλιαγμένης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σύγχρονη Μαρίνα, δυναμικότητας 
59 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super και mega 
yachts). Η ολική αναδιαμόρφωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, μίας από τις πλέον 
προνομιούχες στην Αττική, εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυ-
ξης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η νέα Μαρίνα θα αναβαθμίσει ποιοτικά το τουριστικό 
προφίλ της περιοχής και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, προσελκύοντας του-
ρίστες υψηλού εισοδήματος. Η Μαρίνα βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της 
χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης. Περιλαμβάνει θαλάσσια ζώνη, επιφάνειας 
περίπου 110 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη, συνολικής έκτασης περίπου 52 στρεμ-
μάτων.

BARECA: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Την αντίθεσή του για το κλείσιμο των 
καταστημάτων εστίασης, υπογραμμίζει 
σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Επι-
χειρήσεων BARECA. Το σωματείο επι-
σημαίνει ότι τα μέλη του θα τηρήσουν, 
στο ακέραιο, τα μέτρα «σεβόμενα τους 
νόμους και τις επιταγές της πολιτείας, 
όπως κάνουν εδώ και δεκαετίες, παρά 
το γεγονός ότι η εστίαση αντιμετωπί-
ζονται ως ο "συνήθης ύποπτος" και 
"καθολικά ένοχος" και μονίμως "ορφα-
νός" κλάδος της οικονομίας που δεν 
εντάσσεται υπό την "ομπρέλα" κανενός 
συγκεκριμένου υπουργείου». Το σω-
ματείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του 
ότι ο κλάδος της εστίασης είναι στοχο-
ποιημένος κι ενώ η απόφαση για νέα 
μέτρα σε αυτό τον κλάδο αποτελεί μια 
απόφαση ευθυγράμμισης και συστοί-
χησης της χώρας μας με το αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό "πακέτο" μέτρων αυτή αφο-
ρά μόνο στο κομμάτι που αφορά στους 
υγειονομικούς όρους και όχι και στους 
οικονομικούς. «Τα νέα μέτρα στήριξης 
για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και 
εργαζομένους τα οποία ανακοίνωσε 
ο υπουργός Οικονομικών, (δύο νέους 
γύρους επιστρεπτέας προκαταβολής, 
επέκταση επιδόματος 534 ευρώ για 
τους εργαζομένους σε αναστολή εργα-
σίας, υποχρεωτική μείωση ενοικίου για 
επιχειρήσεις σε περιοχές αυξημένου 
κινδύνου) δεν επαρκούν για έναν "πα-
γωμένο" κλάδο που δεν έχει καταφέρει 
να κάνει απόψυξη και να σταθεί όρθι-
ος, ούτε καν από το πρώτο κύμα της 
πανδημίας» όπως σημειώνεται. Τέλος 
υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι το 
σωματείο αριθμεί 350 επιχειρήσεις ενώ 
απασχολούν 24.000 εργαζομένους.

Τετάρτη 4 /11 /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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Νέα Safety Travel Kit
H MasterFold A.E, σε συνέχεια της επι-
τυχημένης σειράς των πρώτων Safety 
Travel Kit, λάνσαρε στην αγορά 2 νέες 
σειρές σε οικονομικές τιμές κατάλληλες 
για τουριστικές επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα, οι επαγγελματίες της 
τουριστικής αγοράς αναζητούν λύσεις 
ώστε οργανωμένα να μπορούν να μοι-
ράσουν μέσα προστασίας και πρόληψης 
στους επισκέπτες τους. Η MasterFold 
εμπλούτισε τις ήδη 3 διαθέσιμες σε μέ-
γεθος συσκευασίες με 2 νέα Economy 
Kit’s και με τα μέσα προστασίας που επι-
θυμούν αλλά και την επιλογή να διαμορ-
φώσουν τη συσκευασία σύμφωνα με τις 
δικές τους ανάγκες. Η κάθε συσκευασία 
παράγεται με το δικό τους λογότυπο 
και την επιλογή των μέσων προστασίας: 
μάσκες, αντισηπτικά gel, αντισηπτικά 
μαντηλάκια, γάντια αλλά και ένα έντυπο 
σε μέγεθος τσέπης πλήρως προσω-
ποποιημένο για την επιχείρηση με την 
περιοχή που βρίσκεται και πληροφορίες 
για την αντιμετώπιση τυχών κρουσμά-
των Covid 19.
Στις επιλογές επίσης είναι και η προμή-
θεια του Λογοτυπημένου ΚΙΤ χωρίς την 
αγορά των μέσων πρόληψης ώστε να 
τοποθετήσουν τα δικά τους μέσα προ-
στασίας και φυσικά να μπορούν να ανα-
τροφοδοτούν το ΚΙΤ με υλικά που ο ίδιοι 
έχουν προμηθευτεί και αναζητούν μόνο 
μια συσκευασία με το brand της εταιρεί-
ας τους. Το προϊόν είναι μια ολοκληρω-
μένη λύση που δημιουργήθηκε με βάση 
της ανάγκες της εποχής με προϊόντα πι-
στοποιημένα σύμφωνα με τους κανόνες 
ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων.

Αναβαθμισμένη εμπειρία διαμονής με LG NanoCell 
Hotel TVs

Το επαγγελ-
ματικό τμήμα 
Business 
Solutions της 
LG Electronics 
(LG) διαθέτει 
μια ευρεία σει-
ρά ξενοδοχεια-
κών τηλεοράσε-
ων με NanoCell 
τεχνολογία, 
που αποδίδουν 
ζωντανές ει-
κόνες υψηλής 

ανάλυσης. Οι εξατομικευμένες λειτουργίες, το εύκολο στη χρήση μενού και η 
διαδραστική infotainment πλατφόρμα Pro:Centric Direct 4.0, συμβάλλουν σε μια 
μοναδική εμπειρία διαμονής που εντυπωσιάζει τόσο τους επαγγελματίες, όσο και 
τους επισκέπτες.
Οι NanoCell Hotel TVs της LG αναπαράγουν ρεαλιστικά χρώματα, εφαρμόζοντας 
νανοσωματίδια 1 nm. Με το Nano Accuracy προσφέρουν ομαλή κίνηση, με χαμη-
λή καθυστέρηση εισόδου σε ευρεία γωνία θέασης, ενώ χάρη στο μίνιμαλ πλαίσιο 
Nano Bezel, αποτελούν μέρος της διακόσμησης. Παράλληλα, ενσωματώνουν την 
αναβαθμισμένη πλατφόρμα webOs 5.0, που παρέχει γρήγορη και εύκολη μετά-
βαση σε μια ποικιλία υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να 
απολαύσουν περισσότερο περιεχόμενο, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Με 
το ανανεωμένο Quick Menu 4.0, συμπεριλαμβανομένων των Hotel Promotional 
Video Creation και Quick Manager, οι ‘έξυπνες’ τηλεοράσεις της LG γίνονται όλο 
και πιο ελκυστικές για τους ξενοδόχους, αφού μπορούν πλέον να καλωσορίζουν με 
προσωποποιημένο μήνυμα τους επισκέπτες τους. Στη νέα αναβαθμισμένη έκδοση 
της πλατφόρμας Pro:Centric Direct, οι ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειρι-
στούν αποδοτικά τους διαθέσιμους πόρους, διαφοροποιώντας την επιχείρησή τους 
με τη χρήση templates, από τις ρυθμίσεις αφύπνισης, τις πληροφορίες για τον και-
ρό μέχρι και σύγχρονων υπηρεσιών για τη μετάδοση μηνυμάτων. Oι χρήστες από 
την πλευρά τους, μπορούν να ελέγχουν όλες τις συνδεδεμένες με την τηλεόραση 
συσκευές IoT του δωματίου τους μέσω των φωνητικών εντολών που δίνουν στο 
χειριστήριο (Magic Remote Control). Η πλατφόρμα προσφέρει λειτουργίες SoftAP 
καθιστώντας πιο απλή τη διαδικασία της απαραίτητης παροχής Wi-Fi στα δωμάτια, 
καθώς επιτρέπει στις τηλεοράσεις να μεταδίδουν ένα δίκτυο WiFi, με τα υπάρχοντα 
δίκτυα σε δημόσιους χώρους να ενισχύουν μέσω του bridging mode την κάλυψη 
στα δωμάτια. Οι επαγγελματικές τηλεοράσεις της LG διαθέτουν, επίσης, το υψη-
λής ταχύτητας σύστημα φόρτωσης Instant On, με το οποίο οι φιλοξενούμενοι απο-
λαμβάνουν άμεσα το περιεχόμενο που επιθυμούν με το άνοιγμα της τηλεόρασης 
και με τη βελτιστοποιημένη απόδοση συγχρονισμού ήχου, μπορούν να ακούσουν 
μουσική στο κινητό από τα ηχεία της τηλεόρασης μέσω Bluetooth. Τέλος, ενσωμα-
τώνοντας το Pro:Idiom, είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο DRM (Digital Right 
Management), που αποτρέπει την παράνομη αντιγραφή περιεχομένου.
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