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Στην «κορυφή» του παγκόσμιου τουρισμού η 
Ελλάδα για το 2020

Νίκη για την Ελλάδα αποτελεί η βράβευση του υ-
πουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ ως «Κορυφαίου 
Φορέα Τουρισμού Παγκοσμίως» στη διοργάνωση 
World Travel Awards (WTA) 2020.
Πιο συγκεκριμένα, η κατάκτηση της υψηλότερης 
διάκρισης στον φετινό διαγωνισμό -κάτω από ιδι-
αίτερες προκλήσεις- αναδεικνύει την Ελλάδα ως 
οικουμενικό σημείο αναφοράς για την τουριστική 

βιομηχανία. Διεκδικώντας το βραβείο για τον κορυφαίο φορέα τουρισμού διεθνώς, 
το υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας και ο ΕΟΤ αντιμετώπισαν τους καλύτερους 
ταξιδιωτικούς και τουριστικούς οργανισμούς από κάθε σημείο του πλανήτη. Υποδε-
χόμενος το βραβείο, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Με μεγάλη 
χαρά και υπερηφάνεια αποδεχόμαστε εκ μέρους της πατρίδας μας την υψηλότερη 
διάκριση των βραβείων WTA, ένα βραβείο που για πρώτη φορά κερδίζει η χώρα μας. 
Η Ελλάδα δικαιούται απόλυτα τον τίτλο του Κορυφαίου Φορέα Τουρισμού Παγκο-
σμίως. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τη σκληρή και μεθοδική προσπάθειά μας, 
τη φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια που καταφέραμε να προσφέρουμε σε 
εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι φιλοξενήθηκαν το φετινό καλοκαίρι στην Ελλά-
δα, την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι αλλά 
και όλοι όσοι εμπλέκονται στην τουριστική διαδικασία. Το βραβείο WTA είναι μία 
σπουδαία διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το επιτυχές άνοιγμα της Ελλάδας στον 
τουρισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δείχνει πως η χώρα μας, με σύνεση, σο-
βαρότητα και πνεύμα αλληλεγγύης, αντιμετώπισε κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο την περιπέτεια του COVID-19, ένα φαινόμενο που θεωρείται ως η μεγαλύτερη 
πρόκληση για τον παγκόσμιο τουρισμό, τουλάχιστον κατά την τελευταία 20ετία.»
Η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Άντζελα Γκερέκου, ανέφερε ότι 
«είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο βραβείο. Ως πρόεδρος του ΕΟΤ, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τη διοργάνωση WTA για την υποστήριξη. Σήμερα, περισσότερο 
από ποτέ άλλοτε, εναπόκειται σε εμάς η μεγάλη ευθύνη να επιτύχουμε την ταχύτερη 
δυνατή και βιώσιμη ανάκαμψη του τουρισμού. Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλους 
τους ήρωες και τις ηρωίδες της τουριστικής βιομηχανίας. Ελπίζω και εύχομαι το 
2021 να σημάνει την απαρχή ενός καλύτερου μέλλοντος.»

Ελάχιστη η πιθανότητα μετάδοσης κορονοϊού 
στους ταξιδιώτες
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στους ταξιδιώτες εκτιμάται ότι είναι 
χαμηλότερος απ’ ότι στον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Αναλυτικά, τα μέτρα που έχουν ήδη 
τεθεί σε εφαρμογή για τις αεροπορικές μεταφορές ελαχιστοποιούν την πιθανότητα 
μετάδοσης της νόσου κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Στην τρέχουσα επιδημιολο-
γική κατάσταση, το ECDC και ο EASA δεν συνιστούν γενικευμένα μέτρα, όπως οι 
διαγνωστικές εξετάσεις ή η καραντίνα των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικώς. 
Αντ’ αυτού, οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν ένθερμα να παρέχονται στους 
ταξιδιώτες πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στη χώ-
ρα προορισμού τους, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται στους αε-
ρολιμένες και εντός των αεροσκαφών για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου.

Τουρίστες νεαρής 
ηλικίας υποδέχτηκε 
φέτος η Άνδρος
Την ταξιδιωτική συμπεριφορά εν μέσω 
πανδημίας κατέγραψε με σχετική έρευ-
να ο δήμος Άνδρου. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που προέκυψαν, οι επισκέπτες 
από Ελλάδα κατέχουν μεγαλύτερο 
ποσοστό επί του συνόλου των αφίξεων 
σε σχέση με το 2019, ενώ δυνάμεις 
κράτησαν και κάποιες ευρωπαϊκές α-
γορές όπως για παράδειγμα η Ιταλία, η 
Μ. Βρετανία και η Γαλλία. Παράλληλα, 
οι νεαρότερες ηλικίες αυξήθηκαν στο 
σύνολο σε σχέση με πέρυσι, ενώ όσο 
μεγαλύτερο το ηλικιακό στρώμα τόσο 
μεγαλύτερες ήταν και οι μειώσεις στα 
ποσοστά τους. Οι μεμονωμένοι ταξι-
διώτες αυξήθηκαν σημαντικά σε σύ-
γκριση με τις διακινήσεις των γκρουπ. 
Επίσης, η παραμονή στο νησί για 2-3 
και 4-6 διανυκτερεύσεις εμφάνισε τα 
υψηλότερα ποσοστά. Στα κυριότερα 
κίνητρα επίσκεψης της Άνδρου κατα-
τάσσονται η μικρή απόσταση από την 
Αθήνα, το αίσθημα ασφάλειας στον 
προορισμό, οι παραλίες και η χαλάρω-
ση. Τέλος, το εύρος υπηρεσιών και η 
τήρηση των αυστηρών κανόνων υγιει-
νής και καθαριότητας βρέθηκαν στην 
κορυφή των κριτηρίων προτίμησης των 
καταλυμάτων.

Τετάρτη 9 /12 /2020



2 

Ανθεκτικός ο θρησκευτικός τουρισμός στη μετά 
Covid εποχή

Μετά τις ολέθριες επιπτώσεις που προ-
κάλεσε η πανδημία στον τουρισμό, το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε μορφές 
που στην πάροδο του χρόνου έχουν απο-
δειχτεί ανθεκτικές. Ο θρησκευτικός και 
προσκυνηματικός τουρισμός, όπως έχουν 
δείξει τα δεδομένα, δεν σταματούν παρά 
τις αντίξοες συνθήκες που μπορεί να επι-
κρατούν ανά περιόδους στους διάφορους 
προορισμούς. Όπως ανέφερε ο κ. Χρή-
στος Πετρέας, εμπειρογνώμων Τουριστι-
κής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλος 

της Διοικούσας Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και ειδικός σύμβουλος του υπουργού Τουρισμού, «οι 
περιοχές για εκδρομές που επιλέγονται από τα Τουριστικά Γραφεία - άρα ζητούνται 
από τους επισκέπτες - σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% είναι η Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, που είναι συγχρόνως γνωστοί τουριστικοί προορισμοί, αλλά συνδυάζουν 
και θρησκευτικά μνημεία και ενδιαφέροντα. Άλλωστε και στις δύο πόλεις υπάρχουν 
σημαντικά προσκυνήματα, ενδεικτικά ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη και ο 
Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, Αττικής. Από την άλλη, η ζήτηση για τα Μετέωρα, την 
Κέρκυρα, την Τήνο και τη Ρόδο ήταν γύρω στο 70%. Οι πρώτες τρεις περιοχές λόγω 
της θρησκευτικής σημαντικότητας, η τελευταία κυρίως λόγω γενικότερης τουριστι-
κής αναγνωρισιμότητας. Τέλος, σε ποσοστό περίπου 60% ήταν η ζήτηση για γνωστά 
προσκυνήματα όπως η Ζάκυνθος και η Πάτμος αλλά και για τη Χαλκιδική, που συν-
δυάζει τον τουρισμό με θρησκευτικά μνημεία. Ο θρησκευτικός τουρισμός πρέπει να 
συνδυαστεί με άλλα μοντέλα τουρισμού και σε συνδυασμό με ένα πλάνο μέτρων για 
τη διασφάλιση της υγείας, να δημιουργηθεί ένα νέο ενδεχομένως προϊόν. Την ίδια 
ώρα, στη βόρεια Ελλάδα, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μια από τις προτεραιότη-
τες στην προετοιμασία της επόμενης μέρας.

Η ενίσχυση της 
ρευστότητας 
των τουριστικών 
επιχειρήσεων 
στο επίκεντρο 
τηλεδιάσκεψης
Η ενίσχυση της ρευστότητας των του-
ριστικών επιχειρήσεων βρέθηκε στο 
επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που πραγ-
ματοποίησαν ο υφυπουργός Τουρισμού, 
Μάνος Κόνσολας, και ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Νίκος Παπαθανάσης. 
Ο υφυπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε 
ως άριστη και εποικοδομητική τη συ-
νεργασία με τον κ. Παπαθανάση. Όπως 
δήλωσε, υπήρξε ταύτιση απόψεων για 
την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης 
θεσμικής παρέμβασης στον αναπτυξιακό 
νόμο που, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει:
•  Αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξι-

ακού προτύπου των νησιών, για την ενί-
σχυση των τοπικών οικονομιών και από 
άλλους κλάδους εκτός του τουρισμού. 

Η ενέργεια, η πράσινη και γαλάζια α-
νάπτυξη, ο πρωτογενής τομέας, η με-
ταποίηση και ο τουρισμός μπορούν να 
αποτελέσουν αιχμή του δόρατος για την 
ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας.
•  Αλλαγή του μοντέλου τουριστικής 

ανάπτυξης, στροφή στην ποιότητα με 
στόχο την προσέλκυση επισκεπτών 
υψηλού εισοδήματος, την ανάπτυξη νέ-
ων τουριστικών προϊόντων και την ανα-
βάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων.

Επιπροσθέτως, συζητήθηκε η πιθανή 
αλλαγή στο πλαίσιο του νέου χάρτη πε-
ριφερειακών ενισχύσεων των ποσοστών 
ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου για 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. 
Κόνσολας έθεσε, επίσης, το ζήτημα της 
διαφοροποίησης των κινήτρων για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις, προτείνοντας 
την αντικατάσταση του μέτρου των φορο-
απαλλαγών με αυτό της άμεσης επιχορή-
γησης, καθώς και το ζήτημα της ενίσχυ-
σης της ρευστότητας επιχειρήσεων που 
έχουν καταθέσει προτάσεις ένταξης στον 
αναπτυξιακό νόμο, αλλά και της αύξησης 
του ορίου ενίσχυσης για τις μικρές επι-
χειρήσεις. Συζητήθηκε, επίσης, το ζήτημα 
της θέσπισης μεταβατικών διατάξεων, 
στο πλαίσιο των αλλαγών που επιφέρει 
το νέο χωροταξικό, για επιχειρήσεις που 
έχουν ήδη υποβάλει φάκελο στον ανα-
πτυξιακό νόμο ή έχει εγκριθεί ο φάκελός 
τους ή οι μελέτες είναι έτοιμες.

Γρ. Τάσιος: «Οικονομική «ασφυξία»  
απειλεί τον ξενοδοχειακό κλάδο»

Για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα 
ελληνικά ξενοδοχεία, εξαιτίας του δεύτε-
ρου κύματος της πανδημίας και των περι-
οριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν μίλησε 
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Ξενοδόχων, κ. Γρηγόρης Τάσιος. 
Σύμφωνα με τον κ. Τάσιο «η ζημιά είναι τε-
ράστια. Τώρα έχει αρχίσει να φαίνεται ξε-
κάθαρα το αποτέλεσμα της κρίσης και στα 
ξενοδοχεία που αφορούν το άλλο κομμάτι 
της εποχικής κίνησης, τον χειμερινό τουρι-
σμό. Μέχρι να έρθει το δεύτερο lockdown 
τα ξενοδοχεία της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης δεν ξεπέρασαν το 10% σε πληρό-
τητα. Τώρα η κατάσταση είναι στο μηδέν 
διότι δεν έχουμε μετακίνηση ανάμεσα σε 

νομούς. Ουσιαστικά είμαστε ανοιχτά- κλειστά και δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο 
λόγος να μην εντασσόμαστε και εμείς στα μέτρα αναστολής πληρωμών» ανέφερε σε 
συνέντευξή του o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. 
Ο τουρισμός φέτος ήταν ο κλάδος με τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω της πανδημίας 
όπως μαρτυρούν και τα επίσημα στοιχεία τόσο του INSETE όσο και της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι αερο-
πορικές αφίξεις ήταν μειωμένες κατά 67% και 66,8% αντίστοιχα.
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Στα υψηλά βαλάντια στοχεύει το υπουργείο 
Τουρισμού

Η ολική αναβάθμιση του τουρισμού μέσω της έμ-
φασης στην ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα του 
υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τα όσα ανέφε-
ρε ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης στο συνέδριο του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Ελλη-
νο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου.
«O τουρισμός πολυτελείας κορυφαίου επιπέδου 
αποτελεί κύριο στόχο στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού. Με χρονι-
κό ορίζοντα το 2030 σχεδιάζουμε και υλοποιούμε 

δράσεις που ενισχύουν τον πολυτελή τουρισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στην ανάδειξη αυθεντικών εμπειριών για τους τουρίστες, με σεβασμό 
στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Στη συνέχεια ο υπουργός Τουρισμού 
παρουσίασε τις βασικές δράσεις του υπουργείου για την ανάπτυξη του τουρισμού 
υψηλής ποιότητας:
Πρώτον, τον ορισμό του πλαισίου για τον κανονισμό λειτουργίας των μακροχρόνιων 
μισθώσεων ιδιοκτησιών στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας («condo hotels»).
Δεύτερον, τον εκσυγχρονισμό των προδιαγραφών για τα γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα.
Τρίτον, τη δημιουργία των προδιαγραφών και του σήματος «Glamping» 
(«Glamourous Camping») για την πολυτελή διαμονή στη φύση. 
Τέταρτον, τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη, την ανάδειξη και την 
προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα.
Πέμπτον, τη χωροθέτηση νέων τουριστικών λιμένων και την παραχώρηση μαρίνων 
σε ιδιώτες, με στόχο την ολική αναμόρφωσή τους ώστε να λειτουργήσουν ως πόλος 
έλξης τουριστών υψηλής ποιότητας.
Έκτον, την αναγνώριση 12 ιαματικών πηγών και τη διαμόρφωση ειδικού σχεδίου για 
την αξιοποίηση των φυσικών πηγών αυτού του είδους, στην κατεύθυνση του πολυτε-
λούς τουρισμού ευεξίας.» 

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΟΤ με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας
Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διεξαγωγή σύγχρονων και αναλυτικών ερευνών και 
τη διαμόρφωση ανάλογων δράσεων στον τομέα του τουρισμού, υπέγραψαν ο ΕΟΤ 
και το εργαστήριο οικονομικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού του τμή-
ματος οικονομικών επιστημών (ΤΟΕ) του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος της 
συνεργασίας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι η ουσιαστική υποστήρι-
ξη της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας σε ερευνητικό και σχεδιαστικό επίπεδο, 
καθώς και η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για την περαιτέρω ενδυνάμωση 
της προώθησης και της προβολής του ελληνικού τουρισμού στο εσωτερικό αλλά 
και τις διεθνείς αγορές.

Ξεκίνησε η αδειοδότηση του υδατοδρόμιου 
Ιεράπετρας
Ένα ακόμη φιλόδοξο εγχείρημα του δημοτικού λιμενικού ταμείου μπαίνει σε τροχιά 
υλοποίησης, καθώς υπεγράφη η σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την αδειοδότηση 
του υδατοδρομίου Ιεράπετρας. «Μία νέα εποχή αναμένεται να ξεκινήσει, που θα 
επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην Ιεράπετρα δημιουργώντας ένα καινούριο τουριστικό 
προϊόν, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων. Σκοπός μας είναι η Ιεράπετρα, μέσω και της καινούριας μορφής 
συγκοινωνίας που θα κατέχει, να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πυλώνα ανάπτυ-
ξης της ευρύτερης περιοχής της νότιας Κρήτης», ανέφερε ο προέδρος του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, κ. Γεώργιους Ασπραδάκης.

Νέο "χτύπημα" για τα 
ξενοδοχεία ορεινών 
προορισμών
Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να δέ-
χεται "χτυπήματα" από τα μέτρα για τον 
κορονοϊό και πλέον φαίνεται ότι ακόμη 
και οι ξενοδόχοι των ορεινών όγκων, που 
είχαν κάποιες κρατήσεις για τα Χριστού-
γεννα, δεν θα μπορέσουν να τις εκμεταλ-
λευτούν.
Οι νέες απαγορεύσεις που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, 
μεγεθύνουν το πρόβλημα για τα ξενοδο-
χεία και ενισχύουν την ανάγκη για μέτρα 
στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Όπως υπογράμμισε και σε πρόσφατη α-
νακοίνωση της η πανελλήνια ομοσπονδία 
ξενοδόχων, με αφορμή τηλεδιάσκεψη 
των μελών της, "η διασφάλιση της απα-
ραίτητης ρευστότητας είναι τεράστιας 
σημασίας για τους ίδιους και τις οικο-
γένειές τους, ώστε να καταφέρουν να 
καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις, όσο και την ίδια την επιβίωσή τους".
Ειδικά για την επόμενη μέρα, εφόσον 
επανακάμψει η τουριστική δραστηριότη-
τα που σήμερα εξαιτίας της πανδημίας 
πλήττεται σφοδρά από το δεύτερο κύμα 
του κορονοϊού, οι επιχειρηματίες ζητούν 
κίνητρα με γενναίες επιδοτήσεις που θα 
φτάνουν έως και το 80%, για να προχω-
ρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των 
υποδομών τους. Επιδιώκουν ακόμη, να 
υπάρξει εθνικό στρατηγικό σχέδιο δο-
μημένο και επικεντρωμένο αποκλειστικά 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, τον ορεινό 
τουρισμό και τα outdoor activities, ώστε 
να «χτιστεί» ένα ελκυστικό και ανταγωνι-
στικό προϊόν που θα εντάξει δυναμικά τις 
περιοχές τους στον τουριστικό χάρτη.
Τέλος, οι εκπρόσωποι της ορεινής ξε-
νοδοχειακής κοινότητας, υπενθυμίζουν 
το αίτημα για επαναφορά του θεσμού 
της Λευκής Εκπαιδευτικής Εβδομάδας, 
προκειμένου να τονωθούν οι τοπικές οι-
κονομίες και να συνδεθεί η νέα γενιά με 
τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Τετάρτη 9 /12 /2020
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Αυξημένη ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα 
δείχνουν τα στοιχεία των αεροπορικών 
Στον κρίσιμο ρόλο της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας μας με 
τις διεθνείς αγορές αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης 
στη Διεθνή Έκθεση «Routes Reconnected 2020», ενώ από την πλευρά τους 
οι επικεφαλής των αεροπορικών εταιρειών επιβεβαίωσαν την ισχυρή τάση 
για ταξίδια που καταγράφεται ήδη ανάμεσα στους πολίτες, λέγοντας ότι 
«πρέπει άμεσα να τεθούν σε εφαρμογή ενιαίοι ταξιδιωτικοί κανόνες, απλοί 
και ξεκάθαροι, ώστε να ξεκινήσει η ανάκαμψη του παγκόσμιου τουρισμού». 
Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεσογειακές χώρες και ιδιαίτερα η Ελλάδα πα-
ρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση σύμφωνα με τα στοιχεία ταξιδιωτικών αναζη-
τήσεων και την πρόθεση ταξιδιού που έχουν στα χέρια τους οι αεροπορικές 
εταιρείες.

Αξιοσημείωτες τουριστικές αφίξεις στην 
Ελαφόνησο παρά την πανδημία 
Μικρές απώλειες της τάξεως του 13,7% στις τουριστικές αφίξεις σημείωσε 
φέτος η Ελαφόνησος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το λι-
μεναρχείο Νεάπολης στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου 2020. Παράλληλα, 
ακόμα πιο περιορισμένη, και συγκεκριμένα στο 8,85%, καταγράφηκε η μεί-
ωση στο δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου συγκριτικά με το αντίστοιχο του 
περσινού χρόνου, πράγμα που καταδεικνύει και τη σταθερή τάση του προο-
ρισμού για διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, παρά τις αντιξοότητες που 
προκάλεσε η πανδημία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Μας χαροποιεί που τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις προσπάθειες όλων 
μας, δήλωσε η δήμαρχος Έφη Λιάρου. «Τα στοιχεία των αφίξεων αποτε-
λούν αδιάψευστο μάρτυρα ότι όλα λειτούργησαν όπως είχαμε προγραμμα-
τίσει και εφαρμόσει με συνέπεια και συνέχει», σημείωσε.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

Στον κρίσιμο ρόλο της αεροπορικής συνδεσι-
μότητας της χώρας μας με τις διεθνείς αγο-
ρές αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού Χά-
ρης Θεοχάρης στη Διεθνή Έκθεση «Routes 
Reconnected 2020», ενώ από την πλευρά 
τους οι επικεφαλής των αεροπορικών εται-
ρειών επιβεβαίωσαν την ισχυρή τάση για τα-
ξίδια που καταγράφεται ήδη ανάμεσα στους 
πολίτες, λέγοντας ότι «πρέπει άμεσα να τε-
θούν σε εφαρμογή ενιαίοι ταξιδιωτικοί κανό-
νες, απλοί και ξεκάθαροι, ώστε να ξεκινήσει 
η ανάκαμψη του παγκόσμιου τουρισμού». Σε 
αυτό το περιβάλλον, οι μεσογειακές χώρες 
και ιδιαίτερα η Ελλάδα παρουσιάζουν αυξη-
μένη ζήτηση σύμφωνα με τα στοιχεία ταξιδιω-
τικών αναζητήσεων και την πρόθεση ταξιδιού 
που έχουν στα χέρια τους οι αεροπορικές 
εταιρείες. Το «Routes Reconnected 2020» 
συγκέντρωσε περισσότερους από 1.600 
αερομεταφορείς, αεροπορικές εταιρείες, 
αεροδρόμια και προορισμούς, με σκοπό την 
αντιμετώπιση του αντίκτυπου του COVID-19 
στον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας και 
την ανάκαμψή του.

Τετάρτη 9 /12 /2020
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Πάνω από 20.000 επισκέψεις στην πρώτη online 
διοργάνωση του 100% Hotel Show

Ολοκληρώθηκε η πρώτη 
online διοργάνωση του 100% 
Hotel Show σημειώνοντας 
μεγάλη επιτυχία και συγκε-
ντρώνοντας πάνω από 20.000 
επισκέψεις στο ειδικά δια-
μορφωμένο περιβάλλον της 
Έκθεσης, με τις εταιρείες να 
έχουν πραγματοποιήσει μερι-
κές εκατοντάδες συναντήσεις 
συζητώντας για τα σχέδιά 

τους ενόψει του 2021. Αν και η αγορά παραμένει σε αδράνεια προς το παρόν, λόγω 
και των σχετικών lockdowns, το μήνυμα των συναντήσεων παραμένει αισιόδοξο, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ιδιαίτερα θετική πρόθεση από πλευράς των επαγγελματιών 
του κλάδου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για νέες επενδύσεις αλλά και λύσεις για την επερ-
χόμενη σεζόν, καθώς και για το πώς έχει αναδιαμορφωθεί η αγορά με το πέρασμα της 
πανδημίας.
Το 100% Hotel Show ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό για τον Νοέμβριο του 2021 
στο MEC Παιανίας, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια Follow Up συνάντη-
ση με την Ξενοδοχειακή Αγορά τον ερχόμενο Μάρτιο, με ένα νέο Εκθεσιακό Concept 
που θα εστιάζει στις νέες ανάγκες της Ξενοδοχειακής Αγοράς, μετά και από την Παν-
δημία του COVID-19.

Aegean: νέες απευθείας πτήσεις με έκπτωση 50%
Νέες απευθείας πτήσεις από Ηράκλειο, Μύκονο, Σαντορίνη, Κέρκυρα, και Ρόδο με έκ-
πτωση 50% ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Aegean. Πρόκειται για απευθείας πτή-
σεις από 01/04/2021 μέχρι και 30/10/2021, που έχουν ως εξής:
•  Από Ηράκλειο προς Γενεύη, Ζυρίχη, Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι, Βρέστη, Μπορντώ, 

Ντοβίλ, Λυών, Μασσαλία, Νάντη, Τουλούζη, Φρανκφούρτη, Μόναχο, Βερολίνο, Ντί-
σελντορφ, Στουτγάρδη, Πράγα, Βαρσοβία, Βιέννη

•  Από Μύκονο προς Ζυρίχη, Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία, Νάπολη, Μαδρίτη, Παρίσι, Λυών
•  Από Σαντορίνη προς Ζυρίχη, Λονδίνο, Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία, Παρίσι, Μόναχο, Μα-

δρίτη
•  Από Κέρκυρα προς Λονδίνο, Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία, Παρίσι, Λυών, Μόσχα
•  Από Ρόδο προς Ζυρίχη, Παρίσι, Λυών, Μασσαλία, Φρανκφούρτη, Μόναχο

Baggagement: η υπηρεσία που «απελευθερώνει» τους 
επισκέπτες από τη βαλίτσα
Μια υπηρεσία που «απελευθερώνει» τους επισκέπτες από την ταλαιπωρία της βαλίτσας 
προσφέρει η ελληνική startup Baggagement, η οποία αναλαμβάνει την παραλαβή, τη φύ-
λαξη αλλά και την παράδοση των αποσκευών από οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, του 
Αεροδρομίου, του Λιμανιού του Πειραιά και των Ξενοδοχείων. Με τον τρόπο αυτό ο επισκέ-
πτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα χωρίς το άγχος 
των αποσκευών, που περιορίζουν συστηματικά τις επιλογές του, ιδιαίτερα την πρώτη και 
τελευταία μέρα του ταξιδιού. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, καθώς ο ενδιαφερόμενος 
απλώς πραγματοποιεί μια online κράτηση δηλώνοντας την ημερομηνία, την ώρα και την το-
ποθεσία της παραλαβής και της παράδοσης. Κάθε αποσκευή ασφαλίζεται και αποθηκεύε-
ται στις πλήρως εξοπλισμένες με συναγερμό και κάμερες παρακολούθησης εγκαταστάσεις 
της Baggagement. 
Πρόκειται για μια υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης αποσκευών στην Ελλάδα, που 
λειτουργεί στην περιοχή της Αθήνας και στοχεύει να δώσει αξία στον πολύτιμο χρόνο των 
διακοπών, βελτιώνοντας την εμπειρία και την ικανοποίηση κάθε σύγχρονου ταξιδιώτη.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

«Με την ενίσχυση των υποδομών 
και τις μεταρρυθμίσεις, η χώρα 
μας μπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες κάθε ηλικίας, τουρί-
στες με την κλασική έννοια ή και 
πιο μακροχρόνιας διαμονής και 
βέβαια και τους επισκέπτες με-
γαλύτερης ηλικίας» επεσήμανε η 
γενική γραμματέας Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βίκυ 
Λοΐζου, μιλώντας στο «Greek 
Economic Summit» του Ελλη-
νο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου. 
Εξειδικεύοντας την πολιτική και 
τις δράσεις, η κα Λοϊζου τόνισε 
τα εξής:
•  Δίνουμε έμφαση στην προσβα-

σιμότητα. 
•  Προτεραιότητα είναι και η 

ανάπτυξη του ιαματικού τουρι-
σμού, τόσο επιταχύνοντας τις 
διαδικασίες αναγνώρισης των 
ιαματικών πηγών στη χώρα, 
όσο και με ένα νέο μοντέλο α-
νάπτυξής τους, που θα μπορεί 
να προσελκύσει επενδύσεις 
και να βελτιώσει τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες στον τομέα 
αυτόν.

•  Συνολικά, ο τουρισμός υγείας, 
δηλαδή ο τουρισμός ευεξίας, 
συνδυαστικά με τον ιαματικό 
τουρισμό αλλά και ο ιατρικός 
τουρισμός, είναι προτεραιό-
τητα, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια 
χώρα με εξαιρετικό επιστημο-
νικό προσωπικό.

•  Οι κινήσεις περιλαμβάνουν 
επίσης το θαλάσσιο τουρισμό 
με το σχέδιο για την ανάπτυξη 
των τουριστικών λιμένων, το 
γαστρονομικό τουρισμό και 
άλλες ειδικές μορφές, όπως ο 
θρησκευτικός ή ο πολιτιστικός 
τουρισμός, που θα λειτουργή-
σουν συμπληρωματικά στην 
προσέλκυση του ολοένα και 
αυξανόμενου κοινού των μεγα-
λύτερων ηλικιών.

Τετάρτη 9 /12 /2020
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Μειωμένες κατά 87% οι διεθνείς 
τουριστικές αφίξεις στην Ισπανία
Με μεγάλες απώλειες έχουν έρθει αντιμέτωποι οι επαγγελμα-
τίες στον τουρισμό και στην Ισπανία, που αποτελεί μια από τις 
κύριες-ανταγωνίστριες χώρες για την Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, 
οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Ισπανία ήταν μειωμένες 
κατά 87% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, αφού οι αρχές επέβαλαν 
νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για να ανακόψουν την εξά-
πλωση της πανδημίας του κορονοϊού. 
Τους πρώτους 10 μήνες του έτους, περίπου 17,9 εκατ. του-
ρίστες επισκέφθηκαν την Ισπανία, περίπου 76% λιγότεροι σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όπως ανακοίνωσε 
η εθνική στατιστική υπηρεσία INE.
Οι τουρίστες δαπάνησαν 90% λιγότερα χρήματα τον Οκτώ-
βριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με 
την INE.

Σε πεζοπόρους και ποδηλάτες 
«ποντάρει» η Σκόπελος
Με το ενδιαφέρον στραμμένο στο 2021, η Σκόπελος σχεδιάζει 
νέα τουριστικά «προϊόντα» και υπηρεσίες, στοχεύοντας στην 
υλοποίηση νέων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών. Το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 θα ολοκληρωθεί μελέτη για το έργο 
σηματοδότησης και βελτίωσης της πρόσβασης σε περιπατη-
τικές διαδρομές συνολικού μήκους περίπου 100χλμ. Οι νέες 
διαδρομές θα διασχίζουν ένα μεγάλο μέρος του νησιού και θα 
συνδυάζουν, χωριά, μοναστήρια, φυσικές γωνιές, εκκλησάκια, 
αγροτικά τοπία, δάση, ακτογραμμή προστατευμένης περιοχής 
του δικτύου NATURA 2000, δημοφιλή μέρη αλλά και καλά 
κρυμμένα μυστικά. 
Επιπλέον η Σκόπελος, νησί με έντονο ορεινό ανάγλυφο απο-
τελεί ιδανικό προορισμό για την απόλαυση της εμπειρίας της 
οδήγησης με ποδήλατα βουνού, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση από την αρχή, 
τεσσάρων νέων διαδρομών ορεινής ποδηλασίας, θα ολοκλη-
ρωθεί και δεύτερη μελέτη το επόμενο διάστημα. Σκοπός είναι 
να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε όλες τις ηλικίες χωρίς 
περιορισμούς, ώστε οικογένειες, παρέες και άτομα με μικρή ή 
μεγάλη εμπειρία, να μπορούν να απολαύσουν την ορεινή πο-
δηλασία στο πανέμορφο τερέν της Σκοπέλου που συνδυάζει 
κάθε βαθμό δυσκολίας. 
Η τρίτη δράση περιλαμβάνει την καταγραφή ποδηλατικών δι-
αδρομών, ειδική φωτογράφιση και απεικόνιση χάρτη σε ειδική 
μορφή, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ομάδα στη δημοφι-
λή αθλητική εφαρμογή STRAVA.

Πτώση 60% στα ταξίδια εντός 
Ευρώπης το 2020
Μειωμένα κατά 60% ήταν τα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη 
το 2020 σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2019, σύμφωνα με 
έρευνα της Phocuswright. Με την ανακοίνωση της διάθεσης 
των εμβολίων όμως, η ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει 
γρήγορα, με πρόβλεψη αύξησης σχεδόν 50% για το 2021. Η 
ασφάλεια και η προστασία παραμένουν οι δύο βασικές ανη-
συχίες, και έτσι τόσο οι προορισμοί όσο και οι ξενοδοχειακές 
μονάδες πρέπει να επικοινωνούν συχνά και να συντονίσουν 
τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προστασία των επι-
σκεπτών. Το ίδιο ισχύει επίσης για τις πολιτικές ακύρωσης και 
επιστροφής χρημάτων, καθώς πολλοί καταναλωτές διστάζουν 
να κάνουν κράτηση, εκτός εάν είναι πολύ σαφές υπό ποιες 
συνθήκες θα λάβουν επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση 
μιας συνεχιζόμενης κρίσης. Μετά το 2021, το μέλλον φαίνεται 
ακόμη πιο ενθαρρυντικό, υπογραμμίζει η έρευνα. Παρόλο που 
θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ανάκαμψη των 
προορισμών μεγάλων αποστάσεων, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες 
φαίνονται έτοιμοι να ταξιδέψουν και η Ελλάδα διαθέτει όλα τα 
εχέγγυα ως βασικός προορισμός για το 2022 και μετά. 

«Άνοιγμα» στην αγορά του Βελγίου 
για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
Στοχεύοντας στην προβολή της Θεσσαλονίκης και της Χαλ-
κιδικής στην αγορά του Βελγίου, οι αντίστοιχοι Οργανισμοί 
Τουρισμού συμμετείχαν στο Virtual Greek Alternative Tourism 
& Gastronomy Workshop 2020 που πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, της πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο και 
του Διαπολιτισμικού Ομίλου για την UNESCO. Ο Οργανισμός 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο workshop πραγμα-
τοποιώντας μία σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με travel 
agents. Σε αυτές παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του 
προορισμού «Θεσσαλονίκη», χρησιμοποιώντας το αδιαμφισβή-
τητο ατού της γαστρονομίας καθώς και τις πολλές μορφές 
εναλλακτικού τουρισμού. Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδι-
κής, μετά την παρουσία του στη Διεθνή έκθεση του Λονδίνου 
WTM 2020, συνεχίζει την προβολή της Χαλκιδικής, αυτή τη 
φορά στη βελγική αγορά. Το workshop ολοκληρώθηκε με τις 
Β2Β διαδικτυακές συναντήσεις του ΤΟΧ με ταξιδιωτικούς πρά-
κτορες και Tour Operator της βελγικής αγοράς. Πραγματοποι-
ήθηκαν 26 προκαθορισμένα ραντεβού, όπου παρουσιάστηκαν 
οι δυνατότητες που προσφέρει η Χαλκιδική στους Βέλγους 
επισκέπτες, δίνοντας έμφαση στη γαστρονομία σε συνδυασμό 
με τον πολιτιστικό της πλούτο και το φυσικό της περιβάλλον. 
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