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«Κόκκινο πανί» η λειτουργία των εστιατορίων στα 
ξενοδοχεία

Άλλη μια απόφαση ήρθε να δοκιμάσει τις αντοχές του 
ξενοδοχειακού κλάδου, αφού η γενική γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ανακοίνωσή της 
ενημέρωσε τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το κατα-
ναλωτικό κοινό ότι τα εστιατόρια των ξενοδοχείων κατά 
την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς δεν θα λειτουργήσουν. 

"Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων λειτουργούν νόμιμα μόνο για την εξυπηρέτηση των 
διαμενόντων σε αυτά και με συγκεκριμένους αυστηρούς όρους και κανόνες, τους 
οποίους απαρέγκλιτα οφείλουν να τηρούν και τους τηρούν." Αυτό σημειώνει σε 
ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων υπογραμμίζοντας, μεταξύ 
άλλων, ότι τα εστιατόρια δεν είναι δυνατόν να κλείσουν όσο τα ξενοδοχεία παραμέ-
νουν ανοικτά και σε λειτουργία, καθώς οι πελάτες που διαμένουν σε αυτά, πρέπει να 
εξυπηρετηθούν.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από την αρχή της πανδημίας, τήρησαν και συνεχί-
ζουν να τηρούν πιστά τα ιδιαίτερα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν 
προβλεφθεί για αυτές και αποδείχθηκαν από τους πλέον υγειονομικά ασφαλείς 
χώρους, σημειώνει στην ανακοίνωση της η ΠΟΞ και υπογραμμίζει: "Η επιβράβευση 
- «τιμωρία» για την ανωτέρω προσπάθειά μας ήταν, εν μέσω lockdown, να παραμεί-
νουν τα ξενοδοχεία μας ανοικτά - κλειστά στην ουσία, χωρίς έσοδα και εκτός των 
πρόσθετων μέτρων στήριξης που προβλέφθηκαν για τις κλειστές επιχειρήσεις. Τώ-
ρα φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούμαστε διότι οι επιχειρήσεις μας ίσως να έχουν 
πελάτες - διαμένοντες, επειδή δεν έχουν διακόψει μόνες τους τη λειτουργία τους." 
Η ΠΟΞ, τέλος, καλεί τις αρμόδιες αρχές να αποφασίσουν επιτέλους, όπως αναφέ-
ρει, "αν θέλουν να δεχόμαστε πελάτες «μόνο για ύπνο», διότι και αυτόν τον έχουμε 
χάσει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα". Πάντως ξενοδοχεία τα οποία δεν θα επι-
τραπεί να δέχονται πελάτες, δεν μπορούν να παραμείνουν ανοικτά, ούτε για αστείο", 
αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΞ στην ανακοίνωσή της.

Όχι στα διαβατήρια υγείας από το WTTC
Την ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης των διεθνών ταξιδιών, προκειμένου να αποφευ-
χθεί η κατάρρευση στον παγκόσμιο τουρισμό επισημαίνει WTTC, το οποίο ενώνει 
τις δυνάμεις του με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αεροδρομίων, ACI, το Παγκόσμιο Οι-
κονομικό Φόρουμ, WEF και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, ICC, αναφέροντας 
ότι ο κόσμος δε μπορεί να περιμένει την κυκλοφορία των εμβολίων. Το WTTC, σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς εντόπισε 4 μέτρα-κλειδιά τα οποία χρει-
άζεται να εφαρμοστούν για την αποκατάσταση της διεθνούς ασφάλειας ταξιδιών. 
Πρόκειται για τις αναγνωρισμένες πολιτικές τεστ πριν την αναχώρηση, τα κοινά 
πρωτόκολλα υγείας και υγιεινής που πληρούν τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα στά-
νταρ της ICAO, την πολιτική διαχείρισης κινδύνου και τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
ταξιδιωτικές κάρτες εισόδου. Το WTTC τάσσεται κατά της εισαγωγής των διαβατη-
ρίων υγείας καθώς αυτά θα καθυστερήσουν περαιτέρω την ανάκαμψη. Παράλληλα, 
αναγνωρίζει ότι η δημόσια υγεία είναι πρωτεύουσας σημασίας και χαιρετίζει την 
πρόσφατη κυκλοφορία των εμβολίων, τα οποία θα αλλάξουν τους όρους μακρο-
πρόθεσμα στη μάχη κατά του κορονοϊού και στην αποκατάσταση των διεθνών ταξι-
διών.

ΣΕΤΕ: ανάκαμψη 
των τουριστικών 
επιχειρήσεων από το 
2022

Το μέλλον 
του ελληνικού 
τουρισμού 
στην μετά 
Covid εποχή 
εξαρτάται από 
τη συνεργασία 
του δημόσιου 
και ιδιωτικού 
τομέα, σύμ-

φωνα με τα όσα αποτυπώθηκαν στο δι-
αδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε ο 
ΣΕΤΕ και η Marketing Greece. Μάλιστα 
σε έρευνα της MRB, που παρουσίασε 
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, 
Δημήτρης Μαύρος, στο πλαίσιο του 
συνεδρίου, το 2023 ή και αργότερα το-
ποθετείται η πλήρης ανάκαμψη του ελ-
ληνικού τουρισμού και των επιχειρήσε-
ων για το 60% των 143 επιχειρηματιών 
- μελών του ΣΕΤΕ, που συμμετείχαν 
στην έρευνα. Παράλληλα, το 32% των 
ερωτηθέντων είναι πιο αισιόδοξοι και 
βλέπουν την πλήρη ανάκαμψη το 2022, 
ενώ μόλις το 2% πιστεύει ότι ο κλάδος 
θα επανέλθει μέσα στο 2021. Σχετικά 
με το τζίρο των επιχειρήσεών τους το 
2021, το 55% εκτιμά ότι θα κυμανθεί 
σε επίπεδα άνω του 50% των εσόδων 
του 2019, το 33% ότι o τζίρος θα είναι 
μικρότερος του 50% αυτού του 2019, 
το 5% προσδοκά τζίρους στα επίπεδα 
του 2019, ενώ υπάρχει και ένα 1% που 
βλέπει υψηλότερο τζίρο τη νέα χρονιά 
από αυτόν του 2019. Επιπροσθέτως, 
ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θε-
οχάρης, αφού υπογράμμισε ότι τα 
δύσκολα πέρασαν για την χώρα και τον 
ελληνικό τουρισμό, σημειώνοντας ότι οι 
εμβολιασμοί θα φέρουν την απαραίτη-
τη αισιοδοξία, στάθηκε στην εξαιρετική 
συνεργασία που είχε το υπουργείο με 
τους επαγγελματίες του τουρισμού, 
με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταστεί 
υπόδειγμα στο άνοιγμα του τουρισμού 
το 2020. 
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Στην κορυφή των προτιμήσεων η Ελλάδα για τους 
Αμερικανούς

Τρεις νέες διακρίσεις στις ΗΠΑ φέρνουν 
για μία ακόμη φορά την Ελλάδα και την 
Σαντορίνη στο προσκήνιο της παγκόσμι-
ας τουριστικής αγοράς, παρά τη διεθνή 
τουριστική ύφεση που προκάλεσε η 
πανδημία. Στη διαδικτυακή διοργάνωση 
απονομής των βραβείων Global Traveller 
της FX Express 2020, η Ελλάδα ανα-
δείχθηκε για πρώτη φορά αγαπημένος 
τουριστικός προορισμός διεθνώς, από 
τους αναγνώστες του δικτυακού περιο-
δικού trazeetravel.com, τους λεγόμενους 

"Trazees". Παράλληλα έλαβε την δεύτερη θέση προτίμησης στην κατηγορία Καλύ-
τερος Γαμήλιος Προορισμός, μετά την Ταϊτή και πριν τα νησιά Cook. Στην ίδια διορ-
γάνωση η Σαντορίνη διακρίθηκε για 7η κατά σειρά φορά ως το καλύτερο νησί στην 
Ευρώπη και τιμήθηκε με το βραβείο Best Island in Europe των βραβείων Leisure 
Lifestyle Awards. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, 
οι νέες διακρίσεις της χώρας μας, αυτή τη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση της υψηλής θέσης προτίμησης που 
κατέχει η Ελλάδα ως προορισμός στο εξωτερικό. Είναι όμως και ένα ενθαρρυντικό 
σημάδι, ενόψει του 2021, έτος κατά το οποίο θα ξεκινήσει σταδιακά η ανάκαμψη του 
ελληνικού τουρισμού, σύμφωνα με τον κ. Φραγκάκη. Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνι-
στικό περιβάλλον, η χώρα μας θα προβάλλει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στις 
διεθνείς αγορές. Ειδικά οι ΗΠΑ αποτελούν μια πολύ σημαντική αγορά για την χώρα 
μας διαχρονικά, αλλά και ειδικά ενόψει της νέας σεζόν, ο ΕΟΤ ήδη επεξεργάζεται 
σχέδιο προβολής με αιχμή του δόρατος το γραφείο του Οργανισμού στις ΗΠΑ το 
οποίο ενισχύεται και αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο. Θέλω να ευχαριστήσω τους δι-
οργανωτές των βραβείων και το διεθνές κοινό που τίμησε την Ελλάδα για μία ακόμη 
φορά με την εμπιστοσύνη του, υπογραμμίζει ο κ. Φραγκάκης. 

Απλήρωτα τα ξενοδοχεία 
που μισθώθηκαν για 
Covid-19
Τα προβλήματα που υπάρχουν στη δια-
δικασία πληρωμής των ξενοδοχείων που 
μισθώθηκαν για τη διαμονή ασθενών από 
COVID 19 επισημαίνει η ΠΟΞ σε επιστο-
λή προς τον υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο, την οποία κοι-
νοποιεί και στην ηγεσία του Υπουργείου 
Τουρισμού, καθώς και στην ΑΑΔΕ. Συ-
γκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται: 
«Τα ξενοδοχεία που λειτούργησαν κατά 
τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών 
για την διαμονή των τουριστών που ήταν 
κρούσματα του COVID-19 επιτέλεσαν δη-
μόσιο έργο. Κατά τη διαδικασία πληρω-
μής τους από το Υπουργείο Τουρισμού 
αφαιρούνταν: τα υπόλοιπα ενεργών ρυθ-
μίσεών τους προς το Δημόσιο, τα υπό-
λοιπα των ενεργών ρυθμίσεων τους προς 
τον ΕΦΚΑ, όλος ο ΕΝΦΙΑ (που μπορεί να 
πληρωθεί σε 6 δόσεις) και όλος ο φόρος 
εισοδήματος (που ομοίως πληρώνεται σε 
6 δόσεις). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα 
συγκεκριμένα ξενοδοχεία, που δεν είχαν 
έσοδα από άλλη πηγή, να μην είναι σε 
θέση να πληρώσουν τους μισθούς του 
προσωπικού τους και τις υποχρεώσεις 
προς τους προμηθευτές τους. Δυστυχώς 
όμως, σύμφωνα με την ενημέρωση που 
έχουμε από μέλη μας, μέχρι σήμερα δεν 
έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμο-
γές στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. και στο TAXIS NET 
προκειμένου να μπορούν οι αρμόδιες 
ΔΟΥ να «βλέπουν» πως οι συγκεκριμένες 
πληρωμές αφορούν τα συγκεκριμένα ξε-
νοδοχεία και τη συγκεκριμένη αιτία, ώστε 
να μην προβαίνουν σε συμψηφισμό με 
οφειλές. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι 
πως τα ξενοδοχεία αυτά δεν έχουν μέχρι 
σήμερα πληρωθεί.

Ρόδος: επένδυση 25 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
του τουρισμού υγείας

Μια επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ που 
αφορά τον τουρισμό υγείας έχει δρομολο-
γηθεί στο νησί της Ρόδου. Πρόκειται για 
μια επένδυση στην περιοχή Άμαρτος της 
Κρητηνίας, που προβλέπει την κατασκευή 
πεντάστερου ξενοδοχείου, κέντρου αποθε-
ραπείας και αποκατάστασης, συνεδριακού 
κέντρου, αθλητικών εγκαταστάσεων και 
μικρής μαρίνας, που δίνει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης ενός νέου τουριστικού προϊό-
ντος που θα προσελκύσει επισκέπτες υψη-
λού εισοδήματος, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας και θα βάλει στο χάρτη 
της τουριστικής ανάπτυξης την περιοχή 
της Κρητηνίας.
Από το 2017 εκκρεμούσε η χωροθέτηση, 

η οποία εγκρίθηκε για τα 2/3 της επένδυσης με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού 
και με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στην προστασία αρχαιολογικών 
ευρημάτων, σε περίπτωση που υπάρξουν, ανέφερε ο υφυπουργός τουρισμού κ. Κόν-
σολας, υπογραμμίζοντας: "Η έγκριση της χωροθέτησης δίνει τη δυνατότητα να εκδο-
θούν οι οικοδομικές άδειες και να αρχίσουν τα έργα. Αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη 
δεν αποτελεί ασύμβατη έννοια με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία της πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς."

Τετάρτη 23 /12 /2020
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Νέοι όροι στα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού για τους 
επιβάτες της Aegean

Σε συνεργασία με την Βιοϊατρική και το Ιατρικό 
Κέντρο προχωρά η Aegean, δίνοντας στους 
επιβάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν το 
τεστ ανίχνευσης Covid-19 με ειδικούς όρους. 
Οι επιβάτες της AEGEAN με εισιτήρια σε μελ-
λοντική ημερομηνία, ηλεκτρονικά μέσω της 
ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας, θα έχουν 
τη δυνατότητα να κλείσουν και να αγοράσουν 

το τεστ ανίχνευσης, είτε πρόκειται για μοριακό τεστ είτε τεστ αντιγόνων, σε ειδικές 
τιμές και λαμβάνοντας τα αποτελέσματα εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 
Ειδικά για τα Miles+Bonus μέλη παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με εξαργύρωση 
μιλίων, ενώ όλοι όσοι κλείσουν μοριακό τεστ μέσω της νέας υπηρεσίας της AEGEAN 
κερδίζουν επιπλέον έκπτωση για μια επόμενη αγορά εισιτηρίου.

"Next Christmas": αισιόδοξο μήνυμα από τον 
Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης
«Όταν όλα θα έχουν περάσει η Θεσσαλονίκη θα είναι η πόλη που θα θέλεις να 
ταξιδέψεις! Με αυτά τα λόγια ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συνοδεύει 
το εορταστικό του βίντεο για να στείλει το μήνυμα αισιοδοξίας της πόλης. Μια 
παραγωγή που πραγματοποιήθηκε μέσα στις δύσκολες συνθήκες του lockdown, 
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, δίνοντας το στίγμα της πόλης και προβάλ-
λοντας τους ανθρώπους της. Το βίντεο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των 
περιοριστικών μέτρων τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Η γιορτινή 
παραγωγή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης "Next Christmas" είναι μία 
διασκευή της κλασσικής επιτυχίας των Wham "Last Christmas" και είναι και το ευχε-
τήριο μήνυμα που στέλνει η Θεσσαλονίκη σ' όλο τον κόσμο.

Πτώση 68,7% της επιβατικής κίνησης στα ελληνικά 
αεροδρόμια

Κατά 68,7% μειώθηκε η επιβατική κίνηση στα 
ελληνικά αεροδρόμια το εντεκάμηνο του 2020, 
απόρροια της πανδημίας της νόσου Covid-19 
και των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις 
που έχουν επιβληθεί παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο συνολικός 
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε 

τα 19,3 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας πτώση κατά 68,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019, όπου είχαν διακινηθεί 61,6 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφο-
ρά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, ανήλθαν στις 230.668, από τις οποίες 
112.717 ήταν εσωτερικού και 117.951 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση κατά 
45,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όπου είχαν πραγματοποιηθεί 
425.091 πτήσεις.
Για τον μήνα Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με την ΥΠΑ, προκύπτει ότι διακινήθηκαν 
στα αεροδρόμια της χώρας 442.578 επιβάτες, μείωση κατά 83% σε σχέση με το 
2019 όπου είχαν διακινηθεί 2.596.285 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων 
ανήλθε στις 10.094 καταγράφοντας πτώση κατά 57,5% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019, όπου είχαν πραγματοποιηθεί 23.774 πτήσεις. Όσον αφορά τις 
αφίξεις επιβατών εξωτερικού, ήταν 73.117 παρουσιάζοντας μείωση κατά 89,4% σε 
σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 687.711 επιβάτες.

Έρχεται στα ξενοδοχεία 
το ρομπότ UV της LG
Όπως δείχνουν όλες οι έρευνες σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, η τεχνολογία 
θα αποτελέσει βασικό παράγοντα, 
προκειμένου να ανακάμψει ταχύτερα ο 
ξενοδοχειακός κλάδος από τις μεγάλες 
απώλειες που προκάλεσε η πανδημία. 
Στο πλαίσιο αυτό, η LG, ξεκινώντας από 
τις ΗΠΑ, σκοπεύει να διαθέσει το ρομπότ 
UV σε συνεργάτες της από τον κλάδο 
του Τουρισμού στις αρχές του 2021.Το 
αυτόνομο ρομπότ υπεριώδους ακτινοβο-
λίας έρχεται σε μια εποχή που η υγιεινή 
είναι ύψιστης προτεραιότητας για τους 
επισκέπτες ξενοδοχείων. Οι πελάτες θα 
μπορούν να νιώσουν ασφαλείς, καθώς το 
ρομπότ LG UV θα συμβάλλει στη μείωση 
της έκθεσής τους σε πιθανώς επιβλαβή 
μικρόβια. Η επίσημη παρουσίασή του θα 
πραγματοποιηθεί στην Digital CES 2021 
και αναμένεται να θέσει νέα πρότυπα για 
την υγιεινή, συμβάλλοντας στην απολύ-
μανση περιοχών και επιφανειών κοινής 
και συχνής χρήσης. Λόγω του αυτόνομου 
σχεδιασμού του, το ρομπότ θα μπορεί να 
κινείται εύκολα γύρω από τα τραπέζια, 
τις καρέκλες και άλλα έπιπλα, εκπέμπο-
ντας ακτινοβολία σε επιφάνειες δωματίου 
που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 15 έως 30 
λεπτά, απολυμαίνοντας πολλές περιοχές 
με μία μόνο φόρτιση μπαταρίας.

Τετάρτη 23 /12 /2020
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Κίνδυνος για ξενοδοχεία «ζόμπι» στην 
Πελοπόννησο 

Την άμεση στήριξη των 
επιχειρήσεων ζητά ο Τουρι-
στικός Οργανισμός Πελο-
ποννήσου σε επιστολή του 
προς τον περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Παναγιώτη 
Νίκα και τους αρμόδιους 
αντιπεριφερειάρχες, καθώς 
πολλά είναι τα ξενοδοχεία 
στην Πελοπόννησο που κιν-
δυνεύουν να μετατραπούν 
σε ξενοδοχεία “ζόμπι”, εάν 
δεν στηριχθούν άμεσα. Τα 
ξενοδοχεία στην Πελοπόν-

νησο παρουσιάζουν τεράστιες ζημίες και συσσωρευμένες υπο-
χρεώσεις που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να καλυφθούν. 
Η εικόνα αυτή μάλιστα είναι ακόμα πιο δυσχερής για τις επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ορεινούς προορισμούς, 
καθότι η κυβερνητική απόφαση για παράταση των περιοριστι-
κών μέτρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εξάπλωσης της παν-
δημίας έβαλε οριστικό τέλος στην λειτουργία των ξενοδοχείων 
ορεινών-ημιορεινών προορισμών, που κατά την περίοδο των 
Χριστουγέννων πραγματοποιούν σχεδόν το 70% του ετήσιου 
τζίρου τους. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα ξενοδοχεία συ-
νεχούς λειτουργίας που από τον προηγούμενο Μάρτιο το μόνο 
που κάνουν είναι να συσσωρεύουν ζημίες λόγω των μηδενικών 
σχεδόν πληροτήτων.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΛΕΙΨΟΥΣ

Η Signify εγκατέστησε ηλιακά φωτιστικά στους Λειψούς, 
προστατεύοντας το περιβάλλον του νησιού και παράλλη-
λα ενισχύοντας την ασφάλεια σε μέρη που δεν υπήρχε 
επαρκής φωτισμός. Αυτή η βιώσιμη λύση φωτισμού 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμαρχο Λειψών. 
Τοποθετήθηκαν 28 αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά Philips 
SunStay solar luminaires. Το φωτιστικό Philips SunStay 
συνδυάζει στην κατασκευή του ένα φωτοβολταϊκό πίνα-
κα, ένα ελεγκτή φόρτισης, μια μπαταρία με μεγάλη διάρ-
κεια ζωής και μια πηγή φωτισμού LED σε ένα συμπαγές 
περίβλημα. Αυτό κάνει την εγκατάσταση εύκολη με σχε-
δόν μηδαμινή συντήρηση, χωρίς καμία καλωδίωση. Ο 
ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης (PIR) εγγυάται την 
ασφάλεια αυξάνοντας αυτόματα το επίπεδο φωτισμού 
όταν πλησιάζουν άτομα ή αυτοκίνητα και μειώνοντας 
στο 30% όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση. Αυτό μειώνει την 
κατανάλωση ενέργειας και αυξάνει την εφεδρική μπατα-
ρία. Ο ηλιακός φωτισμός προσφέρει υψηλής ποιότητας 
και αξιόπιστο φωτισμό με σχεδιασμό που ταιριάζει σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον με ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά την επένδυση και τη συντήρηση, ακόμη και όταν 
αφορά ένα μόνο φωτιστικό. Αυτό τον καθιστά ιδανικό 
για φωτισμό σημείων όπου δεν υπάρχει ή είναι περιορι-
σμένη η ηλεκτροδότηση, ή όπου είναι πολύ ακριβό να 
εγκαταστήσετε ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τετάρτη 23 /12 /2020
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Ευάγγελος Χατζηκέλης: νέα δεδομένα στην 
προβολή του ξενοδοχείου με Virtual Tour 360°
Σε μία κρίσιμη περίοδο για τον ξενοδοχειακό κλάδο, όπως αυτή που διανύουμε, 
η προβολή του ξενοδοχείου με τα κατάλληλα μέσα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 
Είναι ευρέως γνωστό πως η πλειοψηφία όσων αναζητούν κατάλυμα, πλέον χρησι-
μοποιεί κυρίως το κινητό, δίνει έμφαση στις προσφορές και επηρεάζεται κατεξο-
χήν από την εικόνα πριν πραγματοποιήσει την κράτηση. Επομένως, ο ξενοδόχος, 
προκειμένου να προσελκύσει τον ταξιδιώτη, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει μια 
συγκροτημένη και συνεκτική online εικόνα είτε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης 
είτε στα social media. Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις και με σωστή στρατηγική 
προώθησης μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά.
Ένας επαγγελματίας φωτογράφος που θα μπορούσε να αναδείξει το ξενοδοχείο 
μέσα από το φακό του, επιτυγχάνοντας εικόνες που εντυπωσιάζουν και τραβούν 
την προσοχή του αποδέκτη, είναι ο Ευάγγελος Χατζηκέλης. Ο γνωστός φωτογρά-
φος, που ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική φωτογραφία εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμες φωτογραφίσεις για την προώθηση 
ξενοδοχείων και πολυτελών κατοικιών, μεταξύ των οποίων και οι δύο ακριβότερες 
οικίες που έχουν διατεθεί προς πώληση στην Ελλάδα. Επίσης, συνεργάζεται με 
μεγάλα μεσιτικά γραφεία και τουριστικά πρακτορεία και δραστηριοποιείται σε όλη 
τη χώρα χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό.

Αυξήστε τις κρατήσεις με μια τρισδιάστατη περιήγηση στο χώρο
Εκτός από τις φωτογραφίσεις επαγγελματικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο Ευ-
άγγελος Χατζηκέλης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, φέρνει στα ξενοδοχεία 
μια νέα τεχνολογία που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην απεικόνιση. Πρόκει-
ται για την τρισδιάστατη σάρωση εσωτερικών χώρων, δηλαδή τη ρεαλιστική τρισ-
διάστατη περιήγηση στους χώρους του ξενοδοχείου, που αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο και την τελευταία τάση στο εξωτερικό για την προώθηση επιχειρήσεων, 
ξενοδοχείων και την καταγραφή μνημείων. 
Με τη νέα αυτή δυνατότητα, ο ξενοδόχος μπορεί να αναδείξει τα δωμάτια και τους 
κοινόχρηστους χώρους του καταλύματός του στο διαδίκτυο γρήγορα και αποτε-
λεσματικά. Ο Ευάγγελος Χατζηκέλης, χρησιμοποιώντας την εν λόγω τεχνολογία, 
σκανάρει τον χώρο και, πέραν της εικονικής περιήγησης, έχει την δυνατότητα να 
εξάγει φωτογραφίες και κατόψεις. Αποτελεί άλλωστε έναν πιστοποιημένο από την 
Google φωτογράφο, ο οποίος συνεργάζεται με την εταιρεία Matterport για την 
τρισδιάστατη σάρωση και εικονική περιήγηση 360 μοιρών σε κτίρια και εγκαταστά-
σεις.
Το Virtual Tour 360º θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ξεχωριστή εμπειρία, η 
οποία δίνει στον χρήστη την αίσθηση των διαστάσεων στον χώρο, με αποτέλεσμα 
να προσελκύει αυτόματα το ενδιαφέρον του. Είναι απόλυτα συμβατή σε υπολογι-
στές, tablets, κινητά και σε γυαλιά VR και σίγουρα αποτελεί το μέλλον όσον αφορά 
την προώθηση ξενοδοχείων και άλλων καταλυμάτων που συνδέονται με τη φιλοξε-
νία.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Virtual Tour 360º στο www.vhphotography.gr

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΕΣΤΟΥ

Πριν από μερικές δεκαετίες οι ξε-
νοδόχοι επέλεγαν συνήθως μαζικά 
παρασκευασμένες εικόνες για τα 
δωμάτια τους. Σήμερα όμως η τέχνη 
δε «γεμίζει» απλώς τους τοίχους, 
αλλά είναι φορέας συναισθημάτων 
που ταυτίζεται με την εμπειρία διαμο-
νής των πελατών. Για το λόγο αυτό, 
αρκετοί ξενοδόχοι έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για τα έργα του visual 
artist Άγγελου Προεστού, τα οποία 
απευθύνονται σε κάθε άτομο που 
έχει καλαισθησία, καλλιέργεια και 
παιδεία. Οι πίνακες συνδυάζουν υψη-
λή ποιότητα, design και φωτεινότητα 
και κάθε σχέδιο είναι φτιαγμένο με 
ιδιαίτερη τεχνική. Ο κάθε ξενοδόχος 
παίρνει στα χέρια του έργα απο-
κλειστικά φτιαγμένα για τη δική του 
επιχείρηση. Ο Άγγελος Προεστός 
αποτελεί έναν καλλιτέχνη με ξεχω-
ριστή ταυτότητα, που κατορθώνει 
να αποδίδει μέσα από την τέχνη του 
το αποτέλεσμα μιας φωτογραφίας 
υψηλής ανάλυσης. Υπήρξε από τους 
πρωτοπόρους της street art στην 
Αθήνα τη δεκαετία του 90′, ενώ το 
2013 δημιούργησε το μεγαλύτερο 
έργο street art στην παραλιακή ζώνη 
της Αθήνας. Ιδιαίτερη αίσθηση το 
2015 προκάλεσε το έργο που έφτιαξε 
για το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων για 
το πολύ ευαίσθητο θέμα του bullying. 
Ένα χρόνο νωρίτερα το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
του απένειμε διάκριση για την εμπο-
ρική δυναμική της δουλειάς του. Το 
2017, ξεκινάει ένα δικό του project 
με φουλάρια που έχει φιλοτεχνήσει 
ο ίδιος, με το όνομα Proestilo. Το 
project αυτό αναφέρθηκε στην βρε-
τανική Vogue και παρουσιάστηκε 
παράλληλα και από το site Packaging 
of the World. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
πέρσι ένα από τα σχέδιά του βρέθη-
κε ανάμεσα στα 100 πρώτα έργα πα-
γκοσμίως στον εικαστικό διαγωνισμό 
της Absolut με συμμετοχές από 19 
χώρες.

Τετάρτη 23 /12 /2020
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Μειώνεται το ενοίκιο στον τουρισμό για Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο
Για τον τουρισμό, το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα 
γυμναστήρια, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών 
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, μειώνεται το ενοίκιο για τον Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των υγειονομικών επιλογών την επόμενη περίο-
δο, αναφέρει σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Το υπουργείο Οικονομικών εξηγεί ακόμη ότι:
•  Το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα απο-

ζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν 
περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα, ενώ οι επιχειρήσεις θα πληρώ-
σουν μόνο το 20% του ενοικίου. Με αυτό τον τρόπο επιμερίζεται το κόστος του ενοι-
κίου κατά 60% στο κράτος, 20% στον εκμισθωτή και 20% στην επιχείρηση.

•  Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή 
μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, α-
νεξαρτήτως εάν λειτουργούν με το σύστημα παράδοσης εκτός ή με υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστί-
ασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων 
σε πακέτο από το κατάστημα, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού, αθλητισμού, 
τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία, καταλύ-
ματα και τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτε-
ρα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

«Ονειρικός» προορισμός η Σίφνος για το 2020
Στην κατηγορία με τους ονειρικούς προορισμούς του κόσμου για το 2020 τοποθετεί 
τη Σίφνο η βρετανική εφημερίδα Evening Standard, ανάμεσα σε ιδιαίτερες περιοχές 
από όλο τον κόσμο, όπως η Ανδαλουσία, το Κάπρι, η ακτογραμμή του Μεξικού και η 
Ζάμπια. «Με εξαιρετική κουζίνα, πανέμορφες εκκλησίες και μερικές από τις καλύτε-
ρες παραλίες των Κυκλάδων, είναι απορίας άξιον πώς κάποιος δεν έχει ακόμη επι-
σκεφτεί τη Σίφνο», αναρωτιέται η συντάκτρια του εκτενούς αφιερώματος για το νησί 
των Κυκλάδων. Στο άρθρο περιγράφονται οι δυνατότητες του προορισμού, όπως η 
περιήγηση και η επίσκεψη σε εκκλησίες, οικισμούς, εργαστήρια κεραμικής, μονοπά-
τια, αρχαία ιστορικά μνημεία και παραλίες. 
«Ο Τουρισμός είναι το οξυγόνο για την οικονομία του νησιού μας. Προσαρμοσμένοι 
στις συνθήκες της εποχής, ενεργοποιούμε τον κύκλο των φίλων του νησιού και συμ-
μετέχουμε σε εικονικές εκθέσεις και ψηφιακά τουριστικά workshops, ώστε μαζί με 
την επιτροπή τουρισμού να απευθυνόμαστε με σύγχρονα μέσα στις αγορές ενδιαφέ-
ροντός μας», δήλωσε σχετικά η δήμαρχος Σίφνου Μαρία Ναδάλη.

Θεοχάρης: 
επενδύσεις και 
μπουτίκ ξενοδοχεία 
εν μέσω πανδημίας
«Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 
επενδύσεων σε πολλούς τομείς της 
ελληνικής αγοράς και, κυρίως, στην 
αναβάθμιση και στην κατασκευή 
νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση 
ειδικών μορφών τουρισμού, στην 
κατασκευή μαρινών και θεματικών 
πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Του-
ρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας 
διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital 
Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι «παρά 
την πανδημία, στην Ελλάδα εγκρί-
θηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον 
τομέα του τουρισμού, με τη διαδι-
κασία του "fast-track", με ποσό που 
αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Περισσότερα 
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως 
μπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τε-
λευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθή-
νας είτε μέσω συμβάσεων μίσθωσης 
ακινήτων είτε μέσω πλήρους εξαγο-
ράς, αποδεικνύοντας τον δυναμισμό 
της τουριστικής αγοράς και πως οι 
επενδύσεις μπορούν να μεταμορ-
φώσουν την πόλη γύρω από την 
πλατεία Ομονοίας, την Πλάκα και 
την πλατεία Συντάγματος.»
Ο υπουργός Τουρισμού στάθηκε 
ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό του 
νομοθετικού πλαισίου για την προ-
σέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, 
τονίζοντας ότι «μετά από χρόνια 
καθυστέρησης, η επένδυση στο Ελ-
ληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής 
Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιμάται 
ότι θα προσελκύει εκατομμύρια του-
ρίστες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της 
περιοχής είναι η μοναδικότητα της 
ακτογραμμής που θυμίζει νησί αλλά 
και η κοντινή απόσταση από το αε-
ροδρόμιο και το κέντρο της πόλης.»

Τετάρτη 23 /12 /2020
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