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Μειωμένη κατά 69% η επιβατική κίνηση τον 
Οκτώβριο 
Όπως έχουν δείξει και τα νούμερα των προηγούμενων μηνών, η κίνηση στο αερο-
δρόμιο της Αθήνας επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία COVID-19, κάτι που 
γίνεται φανερό και στις μετρήσεις του Οκτώβριου. Πιο αναλυτικά, η επιβατική κίνηση 
του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» ανήλθε στις 719 χιλιάδες επιβάτες περίπου, μει-
ωμένη κατά 68,8%, σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019. Οι επιβάτες, τόσο 
των πτήσεων εσωτερικού όσο και των διεθνών πτήσεων, κατέγραψαν μείωση της 
τάξης του 60,2% και 72,2% αντίστοιχα. Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ο-
κτωβρίου, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο των 7,6 εκατ. επιβατών, 
σημειώνοντας πτώση της τάξης του 66% σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας κατά την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου. Η διε-
θνής κίνηση μειώθηκε κατά 69,3%, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν πτώση 
της τάξης του 58,4%.

ΠΟΞ: αναστολή 
των φορολογικών 
και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων των 
ξενοδοχείων
Επιστολή προς το Υπουργείο Οι-
κονομικών απέστειλε η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ξενοδόχων με την οποία 
ζητά την αναστολή των φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 
ξενοδοχείων, που παραμένουν ανοι-
χτά εν μέσω lockdown.
Αναλυτικά, «η απόφαση της κυβέρ-
νησης να κρατήσει σε λειτουργία τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν μέσω 
lockdown αποτελεί για εμάς και τους 
εργαζομένους μας μια ακόμα έμπρα-
κτη επιβράβευση των προσπαθειών 
μας να διατηρήσουμε τα ξενοδοχεία 
μας ασφαλή. Μια αναγνώριση των οι-
κονομικών, και όχι μόνο, θυσιών μας 
για να τηρήσουμε με απόλυτη συνέ-
πεια τα ιδιαίτερα αυστηρά υγειονομι-
κά πρωτόκολλα που προβλέφθηκαν 
για τον κλάδο μας.
Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε και 
εσείς, αν και οι επιχειρήσεις μας δια-
τηρούν το δικαίωμα να παραμείνουν 
ανοιχτές, επί της ουσίας, λόγω των 
υπόλοιπων περιορισμών που έχουν 
επιβληθεί, στερούνται αντικειμένου 
δραστηριότητας και οι περισσότερες 
εξ αυτών θα υποχρεωθούν να διακό-
ψουν τη λειτουργία τους.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να 
επεκταθούν και στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις τα μέτρα που βάσει των 
εξαγγελιών του Υπουργείου σας προ-
βλέπονται μόνο για τις επιχειρήσεις 
που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λει-
τουργία τους (αναφερόμαστε στην α-
ναστολή των φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων και σε οποία 
άλλη ρύθμιση τυχόν προβλεφθεί).
Πιστεύουμε πως το αίτημα μας αυτό, 
το οποίο για τις επιχειρήσεις του 
κλάδου μας είναι ζωτικής σημασίας, 
είναι δίκαιο και θα πρέπει να γίνει 
δεκτό».
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«Στον πάτο» οι τιμές των δωματίων στα ανοιχτά 
ξενοδοχεία της Αθήνας

Σε καθολικό lockdown βρί-
σκεται η χώρα για δεύτερη 
φορά μέχρι τις 30 Νοεμ-
βρίου, σύμφωνα με τα νέα 
μέτρα που ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα, με τη διαφορά 
ότι τα ξενοδοχεία παραμέ-
νουν ανοιχτά. 
H κυβέρνηση αυτή τη φο-
ρά δεν τα «έκλεισε» όπως 
στην περίοδο του πρώτου 

lockdown, αλλά τα άφησε να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει πως τα 
ξενοδοχείο δεν αποτελούν πηγή μαζικής διασποράς του κορωνοϊού και ότι οι ξενο-
δόχοι έκαναν σημαντική δουλειά στη διαχείριση της επιδημιολογικής κρίσης και της 
προστασίας των επισκεπτών τους. Παρόλα αυτά, σε περίοδο lockdown που απα-
γορεύονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, που η κίνηση από το εξωτερικό έχει 
σχεδόν μηδενίσει, τα ανοικτά ξενοδοχεία σημαίνει ότι είναι «ανοικτά αλλά θα είναι 
σαν να είναι κλειστά». Η κατάσταση για ακόμα μια φορά παρουσιάζεται δραματική, 
καθώς τα ξενοδοχεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Τα καταλύματα που παραμέ-
νουν ανοιχτά, κυρίως στην Αθήνα, έχουν αναγκαστεί να ρίξουν τις τιμές σε πολύ 
χαμηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Trivago. Πιο 
αναλυτικά, για το Νοέμβριο οι τιμές στα ξενοδοχεία της Αθήνας καταγράφουν πτώ-
ση 11%, με τη μέση on-line τιμή ανά διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο να διαμορ-
φώνεται στα 78 ευρώ έναντι 87 ευρώ το 2019.
Σύμφωνα με την Trivago, οι χαμηλότερες τιμές στα ξενοδοχεία ανά διανυκτέρευση 
για αυτό το μήνα εντοπίζονται στη Μόσχα (47 ευρώ), στην Κωνσταντινούπολη (56 
ευρώ) και τη Βαρσοβία (59 ευρώ). Οι ακριβότερες πόλεις για ξενοδοχειακή διαμονή 
είναι η Ζυρίχη (172 ευρώ), το Λονδίνο (159 ευρώ) και το Παρίσι (153 ευρώ). 
Σημειώνεται ότι μειωμένες κατά 24% εμφανίστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία, και 
τον Οκτώβριο του 2020 οι τιμές των ξενοδοχείων της Αθήνας, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019, με τη μέση on-line τιμή ανά διανυκτέρευση σε δίκλινο δω-
μάτιο στην Αθήνα να διαμορφώνεται στα 81 ευρώ.
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Ε.Ξ. Σκιάθου:  
ο δήμος εμποδίζει την 
τουριστική ανάπτυξη
Η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου σε σχε-
τική ανακοίνωση ανέφερε ότι ο δήμος 
τοποθετείται κατά της τουριστικής 
ανάπτυξης του νησιού, θεωρώντας ότι 
είναι κορεσμένο από ξενοδοχεία. Ανα-
λυτικά, «με μεγάλη μας έκπληξη παρα-
κολουθήσαμε στο τελευταίο Δημοτικό 
Συμβούλιο, διάφορους Δημοτικούς 
Συμβούλους να τοποθετούνται κατά 
της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού 
μας. Ακούσαμε δηλώσεις όπως: «Η 
Σκιάθος είναι κορεσμένη από ξενοδο-
χεία», «Δεν χρειαζόμαστε άλλα ξενο-
δοχεία» κλπ. Πρόκειται για δηλώσεις, 
οι οποίες μας θλίβουν. Πιστεύαμε πως 
όλοι γνώριζαν ότι ο τουρισμός είναι η 
σημαντικότερη πηγή εισοδήματος στο 
νησί, πως τα ξενοδοχεία μας, προσφέ-
ρουν θέσεις εργασίας και έσοδα στην 
τοπική κοινωνία και οικονομία. Ακόμα 
και αν κάποιος είναι για τους δικούς 
του λόγους αντίθετος στην τουριστική 
ανάπτυξη, οι επενδύσεις υλοποιούνται 
βάσει συγκεκριμένων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, οι οποίες θέτουν τους 
σχετικούς όρους και προϋποθέσεις 
και στις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραβλέ-
πει. Τις ρυθμίσεις αυτές πρέπει να ε-
φαρμόζει ο Δήμος, ενεργώντας πάντα 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Ως 
Ένωση Ξενοδόχων είναι υποχρέωση 
μας, να προασπίζουμε τα νόμιμα δι-
καιώματα των ξενοδόχων - μελών μας. 
Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχουμε 
γίνει μάρτυρες ενός άδικου πολέμου 
που υφίσταται ορισμένοι συνάδελφοι 
μας, τον οποίο δεν μπορούμε παρά 
να καταδικάσουμε. Απειλές και εκφο-
βισμοί είναι πέρα της λογικής μας. 
Καλούμε, για μια ακόμα φορά, τον 
Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβού-
λους του νησιού να επαναξιολογήσουν 
την στάση τους απέναντι μας.»

Με αρνητικό τεστ 72 ωρών όσοι ταξιδεύουν από το 
εξωτερικό

Αρνητικό τεστ PCR πρέπει να διαθέτουν υπο-
χρεωτικά οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερι-
κού αλλά και όσοι εισέρχονται από τα χερσαία 
σύνορα που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες 
πριν, σύμφωνα με τον υπουργό πολιτικής 
προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Απ' όλες τις πύ-
λες εισόδου το τεστ PCR πρέπει να είναι 72 
ώρες από τη λήψη του σχετικού δείγματος, 
με το παραπάνω μέτρο να ξεκινά να εφαρμό-
ζεται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Ακόμη, 
παραμένει υποχρεωτική η συμπλήρωση της 
φόρμας PLF και η επίδειξη του QR code για 
όλους όσοι έρχονται από το εξωτερικό, ενώ 
ξεκινώντας από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου όλοι 
οι Έλληνες που ταξιδεύουν προς χώρες του 
εξωτερικού θα πρέπει να συμπληρώσουν τη 

φόρμα PLF στη σελίδα travel.gov.gr., 24 ώρες πριν το ταξίδι. Στη φόρμα περιλαμβά-
νονται τα στοιχεία προέλευσης του ταξιδιώτη, τα στοιχεία διαμονής στη χώρα προ-
ορισμού καθώς και τα στοιχεία των μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί. Μια 
φόρμα ανά οικογένεια είναι αρκετή.

FedHATTA: αναγκαίο το στρατηγικό πλάνο στον 
ελληνικό τουρισμό

Την αναγκαιότητα ενός στρα-
τηγικού πλάνου για τον ελλη-
νικό τουρισμό, το οποίο θα 
αντιμετωπίζει τα "συμπτώματα" 
της υγειονομικής κρίσης, 
ανοίγοντας νέες προοπτικές 
για την Ελλάδα στο διεθνή 
ανταγωνισμό, στο πλαίσιο της 
πανευρωπαϊκής προετοιμα-
σίας για την επόμενη ημέρα 
στον τουρισμό και τα ταξίδια, 
τονίζει σε ανακοίνωσή της η 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Του-

ριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος FedHATTA.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Λύσανδρος Τσιλίδης: «Η Ομοσπον-
δία, από την πρώτη ημέρα της κρίσης είχε το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη 
ημέρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε να κοπάσει η πανδημία αλλά, α-
ντίθετα, πρέπει τώρα να χαράξουμε την στρατηγική του τουρισμού μας. Γι' αυτό και 
δεν σταματήσαμε λεπτό να σχεδιάζουμε συνέργειες με τουριστικούς φορείς στην 
Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία. Λόγω τεχνογνωσίας επάνω στο αντικείμενο, 
αλλά και κατάρτισης στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέτουμε εαυτούς αρωγούς της πο-
λιτείας. Είμαστε εδώ για να καταθέσουμε άμεσα και εμπεριστατωμένα τις απόψεις 
αλλά και τις προτάσεις μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός θα 
βγει δυνατός από αυτή την πρωτοφανή κρίση. Μετά την ανακοίνωση και νέων μέ-
τρων αυτές τις ημέρες σε ευρωπαϊκές χώρες, η ανάγκη να βρεθούν λύσεις ανάκαμ-
ψης εντείνεται. Ένα στρατηγικό πλάνο για τη χώρα μας και τον ελληνικό τουρισμό, 
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μεν τα συμπτώματα, αλλά και το ίδιο το πρόβλημα 
σφαιρικά». Επίσης, ο κ. Τσιλίδης σημειώνει: «Η Ομοσπονδία μέσα από τις Ενώσεις 
της, από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης εργάστηκε σκληρά σε συνεργα-
σία με την ECTAA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Τουριστικών Γραφείων και Δι-
οργανωτών) και τις επιμέρους εθνικές Ενώσεις που είναι μέλη της. Η διαχείριση της 
πρωτοφανούς κατάστασης που διαμορφώθηκε ήταν και παραμένει απαιτητική.
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Περισσότερες πληροφορίες: www.logitech.com/meetup

Σας παρουσιάζουμε την

Logitech MeetUp 

«Η ικανότητα της Logitech σε ήχο-βίντεο για επικοινωνίες 
σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με το all-in-one 
σχεδιασμό της MeetUp, καθιστά πολύ εύκολο για τους 
πελάτες να επεκτείνουν τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης.»
Wainhouse Research 2017

Την κορυφαία ConferenceCam της 
Logitech, σχεδιασμένη για μικρές 
αίθουσες συνεδριάσεων (έως 8 θέσεις). 
Με οπτικό πεδίο 120° που καλύπτει 
όλη την αίθουσα, οπτική τεχνολογία 
ανάλυσης 4K  και εξαιρετική απόδοση 
ήχου, η MeetUp εξασφαλίζει αξεπέραστη 
εμπειρία τηλεδιασκέψεων. Logitech MeetUp

ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
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Το 36% των millennials σχεδιάζει διακοπές 
ευεξίας μετά την καραντίνα
Εξαιρετικής σημασίας για τη σταδιακή ανάκαμψη του ξενοδοχειακού κλάδου μετά 
την πανδημία είναι, σύμφωνα με έρευνες, η γενιά των millennials, οι οποίοι επιλέγουν 
κυρίως προορισμούς και καταλύματα που παρέχουν τη δυνατότητα χαλάρωσης και 
επαφής με τη φύση.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 36% των millennials σχεδιάζει διακοπές ευεξίας, 
έχοντας την ανάγκη να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους μετά από μήνες καραντί-
νας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι μάρκες ευεξίας θα έχουν ιδιαίτερη ζήτηση όταν 
ξεκινήσουν τα ταξίδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι προορισμοί και τα ξενοδοχεία να 
πρέπει να αναλάβουν δράση, φέρνοντας την ευεξία στο επίκεντρο του ταξιδιού, αν 
επιθυμούν να προσελκύσουν αυτό το κοινό.
Σημειώνεται ότι οι millennials προτιμούν να ταξιδεύουν πολλές φορές το χρόνο για λι-
γότερες ημέρες, παρά να επισκέπτεται ένα ξενοδοχείο μια φορά το χρόνο στη διάρ-
κεια της καλοκαιρινής άδειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνονται σταδια-
κά από την πολυτέλεια και να αναζητούν κυρίως εμπειρίες που δίνουν τη δυνατότητα 
να κατανοήσουν την κουλτούρα του προορισμού και να αισθανθούν την ιδιαιτερό-
τητα του τόπου. Παράλληλα, έχουν την τάση να επιλέγουν ξενοδοχείο με βάση την 
εικόνα του στα social media και θεωρούν σημαντικές τις online κριτικές που γράφουν 
οι πελάτες των ξενοδοχείων. Οι περισσότεροι millennials «κλείνουν» ξενοδοχεία που 
προσφέρουν πιο παραδοσιακές γαστρονομικές εμπειρίες και δίνουν την δυνατότητα 
να κανονίσουν εύκολα δραστηριότητες ή εκδρομές σε συμφέρουσες τιμές.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η αναγκαστική διάθεση 
τουριστικών καταλυμάτων

Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 
2020 η δυνατότητα να διατάσσεται, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας, η αναγκα-
στική διάθεση στο Δημόσιο για 
κάλυψη αναγκών δημοσίας υγείας, 
κύριων και μη κύριων τουριστικών 
καταλυμάτων για την κάλυψη έκτα-
κτων αναγκών δημόσιας υγείας που 
συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφο-
ρετικό τρόπο. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και εκτελείται κατά του φορέα εκμε-
τάλλευσης των επιχειρήσεων των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων. 
Με την απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευ-
όμενες ποσότητες εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης, ο τρόπος αποζημίωσης 
των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία εγκαταστάσεων 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Χαλάρωση και 
γαστρονομία θα 
κυριαρχήσουν στα 
ταξίδια του 2021
Τους τύπους ταξιδιών που θα κυριαρ-
χήσουν την επόμενη χρονιά, ως απο-
τέλεσμα της υγειονομικής κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία, φανερώνει πρό-
σφατη έρευνα της Booking.com.
Πιο αναλυτικά, τα ατομικά ταξίδια, η χα-
λάρωση στις διακοπές, η επανασύνδεση 
της οικογένειας, οι σύντομες αποδρά-
σεις και οι γαστρονομικές απολαύσεις 
αποτελούν τάσεις που θα κυριαρχήσουν 
το 2021. Όπως έχουν δείξει και οι πε-
ρισσότερες έρευνες της περιόδου, τα 
οδικά ταξίδια Σαββατοκύριακου αποτε-
λούν δυνατή τάση εν μέσω κορονοϊού, 
καθώς ένα σημαντικό ποσοστό τουρι-
στών σε παγκόσμιο επίπεδο τα θεωρεί 
πιο ασφαλή. Με πολλούς ταξιδιώτες να 
φοβούνται ότι τα μελλοντικά ταξιδιωτικά 
σχέδια θα μπορούσαν να διαταραχθούν 
ξανά, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ένα 
γρήγορο ταξίδι. Πάνω από τους μισούς 
ταξιδιώτες (53%) θέλουν να κάνουν πε-
ρισσότερα σύντομα διαλείμματα το 2021 
από ότι το 2019. Παράλληλα, πριν την 
πανδημία μόνο το 17% ταξίδευε χωρίς 
παρέα, το ποσοστό όμως αναμένεται να 
φτάσει το 30%, ενώ η γαστρονομία μπαί-
νει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, 
κυρίως για τους νεότερους σε ηλικία 
επισκέπτες.

Στήριξη στους επαγγελματίες του τουρισμού μετά 
τις ζημιές στη Σάμο
Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης σε επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο 
της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, ενημερώθηκε αναλυτικά για τα προβλήματα και 
τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισμό των 6,7 Ρίχτερ. Ο υπουρ-
γός δεσμεύτηκε για την αμέριστη στήριξη και παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα προς 
τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα στη Σάμο. Ακολούθως ο κ. Θεοχάρης 
συνόψισε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της υγειονομι-
κής κρίσης λέγοντας ότι «από τις πρώτες ημέρες που ξέσπασε η παγκόσμια επιδη-
μία του Covid-19, η ελληνική κυβέρνηση εργάστηκε εντατικά και συντονισμένα. 

Τετάρτη 11 /11 /2020
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«Πρωταγωνιστούν» στις χριστουγεννιάτικες 
κρατήσεις Αράχωβα και Μέτσοβο

Μετά από ένα δύσκολο κα-
λοκαίρι λόγω της πανδημίας 
του νέου κορονοϊού κάποιοι 
πολίτες ξεκίνησαν από νωρίς 
να προετοιμάζονται για την 
εορταστική περίοδο των Χρι-
στουγέννων με την ελπίδα ότι 
θα είναι εφικτό να τηρήσουν 
κάποιες από τις παραδόσεις 
των προηγούμενων ετών. Οι 
κρατήσεις σε χειμερινούς 
προορισμούς ήταν ήδη ψηλά 
από τις αρχές Οκτωβρίου και 
δεν ακυρώθηκαν τις τελευ-

ταίες ημέρες λόγω του νέου lockdown καθώς υπάρχει η ελπίδα ότι θα αρθεί η 
οριζόντια αναστολή των δραστηριοτήτων κατά την εορταστική περίοδο και ότι οι 
μετακινήσεις θα είναι εφικτές. Λόγω της κατάστασης όμως επιλέγουν εγχώριους 
προορισμούς. Η ζήτηση είναι αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τό-
σο λόγω του ότι πολλοί επέλεξαν να μην ταξιδέψουν εκτός των συνόρων εν μέσω 
πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα επειδή αρκετοί δεν πραγματοποίησαν καλοκαιρινές 
διακοπές τη φετινή χρονιά. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας που νιώ-
θουν πιεσμένοι με τα δεδομένα που διανύουμε λόγω κορονοϊού, καθώς και λόγω 
της τηλεργασίας που αρκετοί εργαζόμενοι έχουν "περιοριστεί" στα σπίτια τους. 
Πρωταγωνιστής της φετινής χρονιάς μπορεί να χαρακτηριστεί η Αράχωβα με τις 
πληρότητες ακόμη και 1,5 μήνα πριν την ημέρα των Χριστουγέννων να έχουν "χτυ-
πήσει" κόκκινο, ενώ υψηλή ζήτηση παρατηρείται στο Μέτσοβο, στα Καλάβρυτα και 
στο Καρπενήσι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΎ 
ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ

Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη λύση 
για την επανεκκίνηση στην μετα-Covid 
εποχή, αλλά και το πλεονέκτημα σε 
περιοχές λιγότερο δημοφιλείς, σύμ-
φωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Του-
ρισμού της ΠΑΜ-Θ κ. Θανάση Τσώνη.
Το δάσος της Δαδιάς και το Απολιθω-
μένο δάσος του Φυλακτού, το Δέλτα 
του Έβρου, τα στενά του Νέστου, το 
όρος Φαλακρό, το Σπήλαιο του Αγγίτη, 
το Παγγαίο και άλλα πολλά αποτελούν 
ήδη πόλο έλξης για τους γείτονες και 
μπορούν να δώσουν την «ανάσα» σε 
μια εποχή που οι άνθρωποι αναζητούν 
νέες διεξόδους. Τα παραπάνω ανέ-
φερε κ.Τσώνης, με αφορμή την πρό-
σφατη συνάντηση θεσμικών φορέων 
του Έβρου και της Σαμοθράκης με τον 
υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα 
στην Κάλυμνο και τις επαφές με τον 
υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη 
στην Αθήνα, με επίκεντρο συζήτησης 
τις θεματικές μορφές Τουρισμού. 

Τετάρτη 11 /11 /2020
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Στην «κόκκινη» λίστα η Ελλάδα για τους 
Βέλγους τουρίστες 
Στη λίστα με τις «κόκκινες» χώρες περιλαμβάνει πλέον και την Ελλάδα 
το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου λόγω της επιδημιολογικής κα-
τάστασης που διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα, μαζί με τις Λετο-
νία, κάποιες περιοχές της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της 
Ισπανίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αποθαρρύνει τους πολίτες, χωρίς 
να απαγορεύει όμως, να πραγματοποιούν ταξίδια προς αυτούς τους 
προορισμούς. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αναμενόμενη, καθώς πλέον η 
Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς γενικού lockdown.

Γ. Ρέτσος: απαραίτητη η θέσπιση ενιαίων 
κανόνων στα ταξίδια

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ.Ρέτσος 
τόνισε ότι είναι αναγκαία η ύπαρ-
ξη συντονισμένης δράσης στα 
ταξίδια και η θέσπιση ενιαίων κα-
νόνων τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. «Πρέπει μπαίνοντας πλέ-
ον στο 2021, να αποφασιστεί κατ' 
αρχήν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επί-
πεδο ότι δεν έχει πλέον δικαίωμα 
η κάθε χώρα να θέτει τους δικούς 
της κανόνες, να βάζει τις καρα-
ντίνες έτσι όπως το κρίνει κ.λπ., 
αλλά να υπάρχει ένας ενιαίος 
κανόνας ο οποίος μπορεί να είναι 
και αυστηρός. Κατ' αρχήν, για πα-

ράδειγμα υποχρεωτικό τεστ, ακόμα και στο αεροδρόμιο, αλλά αν δεν 
γίνει και αν δεν παρθεί μια τέτοια απόφαση, με αυτό το σκεπτικό, δεν 
μπορούμε να περιμένουμε οποιαδήποτε μορφή σοβαρής ανάκαμψης 
για το 2021», επεσήμανε.

Στην Κίνα η Ελλάδα μέσα από το φακό της 
Polaroid
Με μία καμπάνια-πρόσκληση, οι μοναδικές ομορφιές της Ελλάδας προ-
βλήθηκαν στην Κίνα, προσαρμοσμένες στο φωτογραφικό format της 
Polaroid, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Αφορμή για την 
online καμπάνια Polaroid Traveler, ήταν η πανδημία. Και το σκεπτικό 
της, η «ονειροπόληση». Η διάρκεια της ήταν δύο μήνες, τον περασμένο 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, και συγκέντρωσε πάνω 4.313.000 views. 
Πρόκειται για μια συνεργασία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας με την εται-
ρεία Polaroid, την εταιρεία P.R. Global Match και με τον δημοφιλή Κι-
νέζο blogger, Qi Juan Juan, ο οποίος ταξίδεψε σε πάνω από 80 χώρες 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Qi Juan Juan παρείχε το οπτικοα-
κουστικό υλικό των προορισμών για τις ανάγκες της καμπάνιας. Πραγ-
ματοποιήθηκαν διάφορες αναρτήσεις προσαρμοσμένες στο format της 
Polaroid με φωτογραφίες/βίντεο του blogger και υλικό της Υπηρεσίας 
ΕΟΤ Κίνας. Η καμπάνια «έτρεξε» στους λογαριασμούς της Polaroid 
στις δικτυακές πλατφόρμες WEIBO, WECHAT, TIKTOK, LITTLE RED 
BOOK, TOUTIAO, BILIBILI, QIONGYOU καθώς και στα Social Media της 
Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας. Εκτός από την Ελλάδα, στην καμπάνια Polaroid 
Traveler συμμετείχαν επίσης η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ιρ-
λανδία, το Βέλγιο και η Μάλτα.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ITB BERLIN 2021

Αποκλειστικά ψηφιακά και από τις 9 έως τις 
12 Μαρτίου 2021 θα διεξαχθεί η μεγαλύτερη 
Διεθνής Τουριστική Έκθεση στον κόσμο, ITB 
Berlin 2021, όπως ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός 
Οργανισμός του Βερολίνου, ο οποίος αντι-
προσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο. Η επιβολή των νέων περιοριστικών 
μέτρων στη Γερμανία και στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης, οδήγησαν τους διοργα-
νωτές στην απόφαση να πραγματοποιήσουν 
την έκθεση μόνο ψηφιακά και να αλλάξουν 
το διάστημα διοργάνωσής της, από 10 με 14 
Μαρτίου 2021 που ήταν αρχικά, σε 9 με 12 
του μηνός. Σε σχετική ανακοίνωση σημει-
ώνεται ότι η ITB Berlin 2021 αποτελεί έναν 
αξιόπιστο δείκτη εξέλιξης των μεγεθών του 
τουριστικού κλάδου και μια απαραίτητη πλατ-
φόρμα δικτύωσης για μια από τις μεγαλύτε-
ρες βιομηχανίες στον κόσμο, στην οποία η 
Ελλάδα πρωταγωνιστεί. H ITB Berlin 2021 θα 
ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για 
τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις 16 
Νοεμβρίου.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΎΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΎΡΙΣΜΟ

Έξι νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζομέ-
νους και τους εργοδότες στον τουρισμό και 
όσους απολύθηκαν σε περιοχές που επλήγη-
σαν από τον "Ιανό" προβλέπει τροπολογία την 
οποία κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας, Γιάν-
νης Βρούτσης.
Αναλυτικά, προβλέπεται:
•  Η αποζημίωση ης τάξεως των 534 ευρώ για 

τους εργαζομένους στον τουρισμό και τους 
οδηγούς τουριστικών λεωφορείων για το μή-
να Οκτώβριο

•  Η καταβολή αποδοχών και επιδόματος αδεί-
ας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους

•  Η κάλυψη του 80% μισθών και εισφορών σε 
ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας με πάνω 
από 50 άτομα προσωπικό

•  Η τετράμηνη καταβολή εργοδοτικών εισφο-
ρών σε τουριστικές επιχειρήσεις 12μηνης 
λειτουργίας με "ρήτρα" τζίρου

•  Η επιδότηση επιχειρήσεων στον πολιτισμό 
για διατήρηση θέσεων απασχόλησης και -Η 
τριμηνιαία αποζημίωση στους απολυμένους 
λόγω "Ιανού"

Τετάρτη 11 /11 /2020
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Στήριξη της αγοράς 
της Αθήνας με τη 
συνεργασία του ΕΟΤ
Την πρόθεση του ΕΟΤ να θέσει όλα τα 
εργαλεία και τις δυνατότητες που δια-
θέτει στην προσπάθεια για τη στήριξη 
και την τουριστική προβολή του κέντρου 
της Αθήνας και της τοπικής αγοράς, 
εξέφρασε η πρόεδρος του Οργανισμού 
Άντζελα Γκερέκου, σε συνάντηση εργα-
σίας που είχε στα γραφεία του Οργανι-
σμού με εκπροσώπους του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ). Στη συνάντηση 
συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Σταύ-
ρος Καφούνης, ο διευθυντής, Σωτήρης 
Αντωνίου, καθώς και τα μέλη της επιτρο-
πής τουρισμού Θόδωρος Βλάρας και 
Γιάννης Μιχαλόπουλος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
συμφωνήθηκε η έναρξη σταθερής συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, 
που θα περιλαμβάνει τόσο την αξιο-
ποίηση από τον ΕΟΤ του προωθητικού 
υλικού που έχει δημιουργήσει ο ΕΣΑ, 
όσο και την ανάληψη κοινών δράσεων 
συνδιαφήμισης. Ακόμα εξετάστηκε η δυ-
νατότητα διοργάνωσης κοινών δραστη-
ριοτήτων στην περιοχή του Γραφείου 
Πληροφοριών του ΕΟΤ στην Ακρόπολη, 
καθώς και προωθητικών ενεργειών κατά 
τη θερινή περίοδο. Τέλος, συμφωνήθη-
κε η συνεργασία ΕΟΤ και ΕΣΑ να λάβει 
σταθερό χαρακτήρα σε μηνιαία βάση, 
λόγω και των έκτακτων συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά εξαιτίας της 
πανδημίας Covid-19.

Η LG λανσάρει το νέο Therma V IWT
Το τμήμα LG Business 
Solutions της LG 
Electronics (LG) ανακοινώ-
νει τη νέα μονάδα Therma 
V Integrated Water Tank 
(IWT), μια ολοκληρωμένη 
και φιλική προς το πε-
ριβάλλον λύση για θέρ-
μανση, ψύξη και παροχή 
ζεστού νερού με κομψό 
σχεδιασμό.
Η πρόσφατη Integrated 
Water Tank μονάδα της 
LG αποτελεί ένα ολοκλη-
ρωμένο προϊόν, όπου η 
εσωτερική μονάδα έχει εν-
σωματωμένη μια δεξαμενή 
παραγωγής και αποθήκευ-
σης ζεστού νερού καθώς 

και υδραυλικά εξαρτήματα, όπως σωλήνες και κυκλοφορητές για τη θέρμανση και 
τη ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
Η εγκατάσταση του Therma V IWT επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς χρησιμοποιεί το νέο, οικολογικό R32 ψυκτι-
κό μέσο που συμβάλει στη μείωση κατά 68% στο Global Warming Potential (GWP) 
σε σύγκριση με το συμβατικό τύπο R410A. Ο R1 συμπιεστής της LG συνδυάζεται 
με το ψυκτικό μέσο R32 για ακόμη υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, εξασφαλίζο-
ντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Η πρωτοποριακή τεχνολογία της LG που 
είναι ενσωματωμένη στον R1 συμπιεστή ελαχιστοποιεί την κλίση του συμπιεστή 
κατά τη λειτουργία, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνοντας πα-
ράλληλα την αντοχή και την αξιοπιστία του. Σύμφωνα με την οδηγία για την Ενερ-
γειακή Σήμανση προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια – (ErP) η αντλία θερμότη-
τας LG THERMA V IWT κατατάσσεται ως A+++ ενεργειακής κλάσης για θέρμανση 
χώρου και ως A+ για θέρμανση νερού. Το LG Therma V IWT δεν απαιτεί πρόσθετη 
εγκατάσταση δεξαμενής νερού, αφού η κύρια εσωτερική μονάδα περιέχει ήδη μία 
που μπορεί να χωρέσει έως και 200 λίτρα. Επιπλέον, είναι 19% μικρότερη σε όγκο 
και 39% ελαφρύτερη σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα. Με λιγότερο αποτύπωμα 
και απλές σωληνώσεις, καθιστά γρήγορη και εύκολη την εγκατάσταση, ενώ με τις 
εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες να συνδέονται μόνο με σωλήνες ψυκτικού, δεν 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης παγωμένων σωλήνων σε περιόδους με πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. Τέλος, η THERMA V IWT μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή LG 
ThinQ™ όπου οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν εξ’ απο-
στάσεως τις συμβατές LG συσκευές και να έχουν πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις 
διαθέσιμες λειτουργίες που βρίσκονται στο χειριστήριο Therma V. Μέσω της εφαρ-
μογής, μπορούν επίσης να ρυθμίσουν την ιδανική θερμοκρασία από οποιαδήποτε 
τοποθεσία και να επιστρέψουν σε ένα ζεστό εσωτερικό περιβάλλον. Ένα ακόμα 
πλεονέκτημα είναι η εύκολη πλοήγηση και ο έλεγχος μέσω του Χειριστηρίου RS3 
που διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD και ‘έξυπνη’ και φιλική εμπειρία χρήσης.

Τετάρτη 11 /11 /2020
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