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Αισιοδοξία στον ξενοδοχειακό κλάδο μετά την έναρξη 
του εμβολιαστικού προγράμματος

Την ελπίδα στον ξενοδοχειακό κλάδο φέρνει η έναρξη 
του εμβολιαστικού προγράμματος, με τους ξενοδόχους 
να προσμένουν την σταδιακή ανάκαμψη από τις μεγάλες 
απώλειες που προκάλεσε η πανδημία, σύμφωνα με όσα 
δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γρη-
γόρης Τάσιος.
Αναλυτικά, ο κ. Τάσιος ανέφερε: «Ο εμβολιασμός είναι το 
όπλο μας στην καταπολέμηση της πανδημίας προκειμένου 
να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, τις δουλειές μας, τα ταξί-
δια μας, τις συναναστροφές μας. Το εμβόλιο δημιουργεί 

τη ρεαλιστική ελπίδα για ανάκαμψη όχι μόνο του τουρισμού αλλά συνολικά της οικονομί-
ας. Γι’ αυτό και ευχή όλων μας είναι να πάνε καλά τα εμβολιαστικά προγράμματα στην Ε.Ε, 
να ξεπεραστούν γρήγορα τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην επάρκεια των ποσοτήτων 
για την κάλυψη των αναγκών κάθε χώρας και να γίνει το 2021 αφετηρία της μετά-Covid 
εποχής». Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΞ μίλησε για τις προτεραιότητες του τουριστι-
κού κλάδου το 2021 τονίζοντας «προτεραιότητα για κάθε ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή είναι 
η επιβίωση. Αυτή είναι η μάχη που καλούμαστε να δώσουμε και να κερδίσουμε το 2021 με 
δεδομένο πως το πρώτο εξάμηνο θα είναι χαμένο τουριστικά. Όλοι οι διεθνείς αναλυτές, 
συνεκτιμώντας και τους ρυθμούς του εμβολιασμού, συμφωνούν πως στην καλύτερη περί-
πτωση μόνο μετά τον Μάιο θα μπορούμε να δούμε μια ανάκαμψη στα ταξίδια. Μάλιστα ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι ακόμη πιο αυστηρός στην πρόβλεψή του, τοπο-
θετώντας την ανάκαμψη του τουρισμού στο τρίτο τρίμηνο του 2021. Συνεπώς έχουμε μια 
δύσκολη μάχη, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, πρέπει να αντέξουμε ώστε να μπορούμε 
να μιλάμε για επιτυχίες από το 2022 και μετά». Σχετικά με τους προορισμούς ο κ. Τάσιος 
δήλωσε: «Η πανδημία έφερε όλους τους προορισμούς στο σημείο “μηδέν”. Άρα ξεκινάμε 
για όλους σχεδόν από το ίδιο σημείο. Βεβαίως το μαζικό μοντέλο, δηλαδή αεροπορική θέ-
ση και ξενοδοχειακή κλίνη μαζί, είναι αυτό που θα βγει πρώτο μπροστά αλλά οπωσδήποτε 
θα υπάρξει και σημαντικός όγκος τουριστών που θα θελήσουν το πιο απομονωμένο, το πιο 
διαφορετικό και δόξα τω θεώ η πατρίδα μας το έχει και μπορεί να το δώσει είτε στον ορει-
νό όγκο, είτε στις πόλεις, είτε οπουδήποτε.»

Οι κυρίαρχες τάσεις στα ταξίδια για το 2021
Τις κυρίαρχες τάσεις στα ταξίδια για το 2021 παρουσιάζει νέα μεγάλη παγκόσμια έρευνα 
της ταξιδιωτικής πλατφόρμας Agoda, η οποία αποκαλύπτει την επιθυμία των ανθρώπων να 
ταξιδέψουν χωρίς περιορισμούς και να περάσουν ποιοτικό χρόνο με προσφιλή πρόσωπα. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συμμετέχοντες άνω των 55 ετών ανυπομο-
νούν να ταξιδέψουν απρόσκοπτα, ενώ όσοι είναι ηλικίας 25-54 ετών επιθυμούν να περά-
σουν ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους. Οι νέοι (18-24) για το 2021 
θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όπως είναι αναμενόμενο, η πανδημία έχει ανατρέψει 
σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ίσχυαν, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό στρέφεται πλέον 
σε ταξίδια που προγραμματίζονται την τελευταία στιγμή και προτιμούν καταλύματα με 
ευέλικτη πολιτική ακύρωσης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση από τους ταξιδιώτες δίνεται 
στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ταξιδιών. Αναλυτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ταϊ-
λάνδη, τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και την Κίνα περιμένουν 
να ξοδέψουν περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα το 2021. Ταξίδια χωρίς 
περιορισμούς επιθυμούν στη Σιγκαπούρη, στη Ν.Κορέα και στην Ιαπωνία. Πιο ουσιαστικές 
δραστηριότητες σχεδιάζουν οι Ινδονησιακοί, οι Ταϊβανέζοι και οι Βιετναμέζοι. Τα ταξίδια 
στην φύση αναφέρονται ως βασική τάση στις προτιμήσεις, ενώ η συμμετοχή σε ζωντανές, 
αθλητικές ή μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις είναι η δεύτερη λιγότερο δημοφιλής επιλογή 
στη λίστα, αλλά οι ερωτηθέντες από ΗΠΑ (8%), Ηνωμένο Βασίλειο (8%) και Ιαπωνία (7%) 
την επιθυμούν.

Συνεχίζονται οι 
περιορισμοί στις 
πτήσεις εσωτερικού 
μέχρι τις 18 
Ιανουαρίου
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) ανακοίνωσε την παράταση 
της αεροπορικής οδηγίας (notam) 
για τις πτήσεις εσωτερικού έως 
την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021. 
Ειδικότερα, έχοντας ως στόχο την 
προστασία επιβατών και πολιτών 
από τη νόσο COVID-19, παρατείνε-
ται έως τις 18/1/21 και ώρα 06:00 
το πρωί η αεροπορική οδηγία που 
αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτι-
κά επιβατικά δρομολόγια, γενικής 
αεροπλοΐας και επαγγελματικά 
δρομολόγια - domestic flights, 
commercial and general/business 
aviation), η οποία προβλέπει ότι 
επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρό-
μια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις 
μετακινήσεις εσωτερικού (Essential 
Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι 
για θέματα υγείας, για επαγγελμα-
τικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, 
για αντικειμενικούς οικογενειακούς 
λόγους (επανένωση οικογενειών) 
και για επιστροφή στη μόνιμη κα-
τοικία. Από τη notam εξαιρούνται 
οι ακόλουθες πτήσεις:
•  Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνι-

κού Εθνικού Συστήματος Υγείας.
•  Κρατικές πτήσεις.
•  Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέρο-

ντος.
•  Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδια-

φέροντος.
•  Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρί-

σκονται σε επικίνδυνη κατάστα-
ση.

•  Οι στρατιωτικές πτήσεις.
•  Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμά-

των.
•  Οι πτήσεις πυροσβεστικών αερο-

σκαφών.
•  Οι πτήσεις της Frontex.
•  Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού 

χωρίς αποβίβαση επιβατών. 
•  Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκά-

φους μόνο με το πλήρωμά του.

Τετάρτη 13 /1 /2021
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Νέα τηλεδιάσκεψη για τα προβλήματα των 
ξενοδοχείων του ορεινού όγκου

Τα ξενοδοχεία στο 
δεύτερο lockdown 
δεν υποχρεώθηκαν 
να κλείσουν όπως 
έγινε το Μάρτιο, στην 
πραγματικότητα όμως 
παρέμειναν κλειστά, 
καθώς ή κατέβασαν 
ρολά, ειδικά σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, 
ή επειδή ήταν άδεια. 
Μετά τις τεράστιες 

απώλειες που κατέγραψε η θερινή σεζόν και τα εποχικά ξενοδοχεία, και η χειμερινή 
περίοδος θεωρείται με τη σειρά της ολοκληρωτικά χαμένη, με τα ξενοδοχεία του 
ορεινού όγκου να αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τομεάρχης Τουρισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμα-
χία Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Αλέξανδρος Αυλωνίτης 
είχαν τηλεδιάσκεψη με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Στην τηλε-
διάσκεψη συμμετείχαν πρόεδροι τοπικών ξενοδοχειακών ενώσεων από περιοχές 
του ορεινού όγκου της χώρας, ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Τάσιος, καθώς και οι κ.κ. 
Καλλίας, Τσιτλακίδης, Τσακαλάκης, Χατζηκωνσταντίνου, Δαφαλιάς, Φιλιππίδου, 
Μαρινάκος, Σουρέλης, Τάσσος, Ζαφείρης, Μιχαηλίδης, Μαϊστράλη κα. Κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν εκτενώς στα σοβαρότερα 
προβλήματα των ξενοδοχείων στο ορεινό όγκο της Ελλάδος εν μέσω πανδημίας. 
Ανέλυσαν τη δύσκολη κατάσταση που έχουν επέλθει οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
και υπογράμμισαν την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης, βραχυπρόθεσμα αλλά και 
μακροπρόθεσμα. 
Όπως έχουν τονίσει επανειλημμένα οι ξενοδόχοι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
οικονομική "ασφυξία" μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαφορετικά από τα ξε-
νοδοχεία πόλεων, υπάρχει μεγάλη ανάγκη απρόσκοπτης ένταξης σε χρηματοδοτικά 
εργαλεία (παλαιά και νέα). Η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας είναι τερά-
στιας σημασίας, ώστε να καταφέρουν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις, όσο και την ίδια την επιβίωσή τους.

«Μετ’ εμποδίων» 
οι αφίξεις από το 
εξωτερικό
Παράταση στο υφιστάμενο καθεστώς 
των περιοριστικών μέτρων, ανακοίνωσε ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. 
Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 18 Ιανουαρί-
ου ισχύουν τα εξής για τις αφίξεις από το 
εξωτερικό:
Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στη 
χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου 
2021 από οποιοδήποτε κράτος της αλ-
λοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό 
περιορισμό κατ' οίκον ή στον τόπο προ-
σωρινής διαμονής που δηλώνεται στη 
φόρμα PLF, για επτά ημέρες, εκτός αν 
παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο 
χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός 
περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό 
διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρηση 
τους. Στους επιβάτες εξωτερικού επι-
πρόσθετα γίνεται και δειγματοληπτικός 
έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξη τους 
βάση της διαδικασίας που προβλέπει το 
Passenger Locator Form (PLF). Ειδικά 
για τους εισερχόμενους επιβάτες από το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνεται σε όλους 
και rapid test κατά την άφιξη. Παράλληλα, 
προκειμένου να βγουν από την καραντίνα 
οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR 
τεστ όταν συμπληρωθεί το επταήμερο, 
το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει 
η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού 
περιορισμού. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ε-
πιβάτες διεθνών πτήσεων προκειμένου να 
εισέλθουν στη χώρα μας πρέπει να διαθέ-
τουν αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο να 
έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την 
άφιξη τους και να έχουν συμπληρώσει τη 
φόρμα PLF.

Η Σοφία Ζαχαράκη νέα υφυπουργός Τουρισμού
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - 
παραλαβής στο υπουργείο Τουρισμού από 
τον απερχόμενο υφυπουργό, Μάνο Κόνσο-
λα, στη νέα υφυπουργό, Σοφία Ζαχαράκη. 
Κατά την τελετή, ο υπουργός Τουρισμού, 
Χάρης Θεοχάρης, αφού καλωσόρισε τη νέα 
υφυπουργό, ευχαρίστησε τον απερχόμενο 
υφυπουργό για τη συνεργασία και τη ση-
μαντική συμβολή του όλο το προηγούμενο 
διάστημα. Η νέα υφυπουργός Τουρισμού 
Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Αναλαμβάνω 
τα καθήκοντα της υφυπουργού Τουρισμού 
με ιδιαίτερη χαρά αλλά και υψηλό αίσθημα 
ευθύνης. Παραλαμβάνω σημαντικό και με-
τρήσιμο έργο από τον Μάνο Κόνσολα, τον 
οποίο θερμά ευχαριστώ για τη συνεργασία 

που είχαμε και που θα συνεχίσουμε να έχουμε στα θέματα του τουρισμού. Αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή να συνεργαστώ με τον υπουργό και φίλο Χάρη Θεοχάρη και είμαι σί-
γουρη πως σε μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα ο τουρισμός, όχι μόνο θα σταθεί όρ-
θιος, αλλά θα αποτελέσει και τον καταλύτη εξόδου της χώρας από την κρίση.»

Τετάρτη 13 /1 /2021
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Νέες αεροπορικές συνδέσεις με την Ιταλία από την 
easyJet

Η εταιρεία easyJet ανακοίνωσε δύο 
νέες συνδέσεις μεταξύ Μιλάνου Μαλ-
πένσα και Χανίων Κρήτης και μεταξύ 
Κάλιαρι και Λονδίνου-Gatwick, με δύο 
προγραμματισμένες εβδομαδιαίες 
συχνότητες. Οι πτήσεις από και προς 
τα Χανιά θα πραγματοποιούνται μετα-
ξύ 1ης Ιουλίου και 5ης Σεπτεμβρίου 

2021. Με αυτήν τη νέα διαδρομή, η εταιρεία προσφέρει 11 διαφορετικούς προορι-
σμούς στην Ελλάδα για επιβάτες που αναχωρούν από το Μιλάνο Μαλπένσα. Προς 
το παρόν προγραμματίζονται έως και 68 εβδομαδιαίες συνδέσεις για την επόμενη 
θερινή περίοδο μεταξύ του αεροδρομίου του Μιλάνου και της ηπειρωτικής Ελλάδας 
και των νησιών. 

Εφικτή για τον Τουρισμό η επιστροφή στο 60% 
των υψηλών επιδόσεων του 2019
H αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος, τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στις χώρες προέλευσης των τουριστών, θα προσδιορίσει το βαθμό ανάκαμψης 
της οικονομικής δραστηριότητας και της κινητικότητας του πληθυσμού, όπως ση-
μειώνει η Alpha Bank στην τακτική της έκδοση για την εγχώρια οικονομία. Κρίσιμη 
παράμετρος για τη σταδιακή επάνοδο του τουρισμού είναι η άρση των ταξιδιωτι-
κών περιορισμών και η υποχώρηση της ανάγκης κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η 
επάνοδος στην κανονικότητα, σε αυτό το πεδίο, πιθανότατα να απαιτήσει περισ-
σότερο χρόνο. Η επιστροφή των αφίξεων και των εισπράξεων από τον τουρισμό 
στο 50%-60% των υψηλών επιδόσεων του 2019 θα μπορούσε να θεωρηθεί εφικτός 
στόχος, εφόσον διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες, εξέλιξη που θα βοηθήσει ση-
μαντικά στη σταδιακή εξομάλυνση του ελλείμματος εξωτερικών πληρωμών. Η παν-
δημική κρίση επιτάχυνε ραγδαία εξελίξεις που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται 
νωρίτερα, υποχρέωσε τα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων όλων των χωρών 
να ακολουθήσουν πρωτόγνωρες και σχεδόν αιρετικές, μερικούς μήνες πριν την 
πανδημία, πολιτικές παρέμβασης και, τέλος, οδήγησε στην ανάληψη συντονισμέ-
νων πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τομείς της υγείας και της 
οικονομίας, τις οποίες ουδείς ανέμενε τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Αναστολή πληρωμών 
κάθε είδους ζητά η 
FedHATTA
Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, η 
FedHATTA συνεχίζει να διεκδικεί στήρι-
ξη και διευκολύνσεις για τα τουριστικά 
γραφεία, έναν κλάδο που μπαίνει στον 
δωδέκατο μήνα χωρίς έργο, χωρίς 
εισπράξεις και, συνεπώς, χωρίς έσο-
δα. Βασικό αίτημα είναι η παράταση 
επιδοτήσεων, ευνοϊκών ρυθμίσεων και 
αναστολών πληρωμών κάθε είδους, 
καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
ανταποκριθούν σε καμία από τις τρέ-
χουσες υποχρεώσεις τους. Αναγκαία 
θεωρείται η παράταση επιδότησης των 
τόκων υφιστάμενων δανείων, η αναστο-
λή πληρωμών τοκοχρεολυσίων για όλη 
τη διάρκεια της κρίσης, η παράταση 
της ευνοϊκής ρύθμισης της μείωσης 
του μισθώματος των επαγγελματικών 
μισθώσεων κατά 80%, η κάλυψη από 
τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, 
η εξακολούθηση της παροχής της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους 
αυτοαπασχολούμενους του κλάδου 
των τουριστικών γραφείων, η διατήρη-
ση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
της τρέχουσας τουριστικής περιόδου 
στις μεταφορές και άλλες τουριστικές 
υπηρεσίες, η αναδιάρθρωση, μέσω 
δόσεων, όλων των μη απολεσθεισών 
ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά 
ταμεία σε 120 δόσεις κ.ά.

Νέο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης στο 
Ναύπλιο
Δωδεκάμηνης λειτουργίας, Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης δημιουργείται στο 
Ναύπλιο, μέσω σύμπραξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ναυπλιέων 
και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Αναλυτικά, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα 
Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναλάβει την κατασκευή του ανωτέρω Περιπτέρου σε κεντρικό 
σημείο που θα παραχωρήσει ο δήμος, καθώς και τη στελέχωσή του με εξειδικευ-
μένο προσωπικό, προκειμένου να εκπληρωθούν τα αναπτυξιακά, τουριστικά και 
κοινωνικά οφέλη από τη λειτουργία του, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και 
οικονομίας. Στόχος της λειτουργίας του Περιπτέρου, είναι μεταξύ άλλων η πληρο-
φόρηση του επισκέπτη για τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, όπως είναι τα 
αξιοθέατα, τα μνημεία και τα μουσεία, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικά 
με τις δυνατότητες διαμονής, τις επιλογές εστιατορίων και τις επιπρόσθετες δρα-
στηριότητες, όπως είναι οι περιπατητικές διαδρομές, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και τα αθλητικά δρώμενα. Παράλληλα, το Περίπτερο αναμένεται να συμβάλλει 
στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης της ευρύτερης περιο-
χής της Αργολίδας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

«Έκρηξη» στα ταξίδια 
αναμένεται μετά την 
πανδημία
Oι άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά 
τουλάχιστον 75 μίλια από το σπίτι τους 
είναι 7% πιο χαρούμενοι από όσους 
ταξιδεύουν σπάνια ή καθόλου, σύμφω-
να με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην 
Tourism Analysis και δείχνει τις τάσεις 
των Αμερικανών. Η έρευνα αναδεικνύει 
τη σημασία της ικανότητας απόδρασης 
από τη ρουτίνα, ενώ εκτιμάται ότι με 
το τέλος της πανδημίας θα υπάρξει έ-
κρηξη των ταξιδιών, όχι μόνο λόγω της 
αύξησης της ζήτησης αλλά και επειδή 
ο κορωνοϊός συνέβαλλε ουσιαστικά 
στο να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις των 
Αμερικανών και θα αναζητήσουν νέες 
εμπειρίες.

Τετάρτη 13 /1 /2021
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Απειλούνται με λουκέτο τα μισά 
ξενοδοχεία στην Ελβετία

Με λουκέτο απειλού-
νται το Μάρτιο τα μισά 
περίπου ξενοδοχεία 
στην Ελβετία, αν δεν 
λάβουν κάποια κρατική 
στήριξη για να αντιμε-
τωπίσουν τις συνέπειες 
από τα μέτρα για την 
πανδημία, καθώς η 
κυβέρνηση πιθανότα-

τα θα παρατείνει αυτήν την εβδομάδα το κλείσιμο των 
μπαρ, των εστιατορίων και των χώρων ψυχαγωγίας, του-
λάχιστον μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά, η GastroSuisse, η ομοσπονδία εστιατόρων 
και ξενοδόχων, αφού ρώτησε περίπου 4.000 ιδιοκτήτες 
εστιατορίων και ξενοδοχείων, εκτιμά ότι το 98% από αυ-
τούς χρειάζονται κατεπειγόντως οικονομική στήριξη. «Α-
πειλείται η ύπαρξή τους αν δεν λάβουν τώρα χρήματα», 
τόνισε ο πρόεδρος της GastroSuisse, Καζιμίρ Πλάτσερ. 
Τον Οκτώβριο, όταν άρχισε να λαμβάνει μεγάλες δια-
στάσεις το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η ομοσπονδία 
προειδοποιούσε ότι κινδύνευαν να χαθούν 100.000 θέ-
σεις εργασίας στον τομέα αυτόν. Τους δύο τελευταίους 
μήνες του έτους σχεδόν το 60% των επιχειρήσεων του 
τομέα αναγκάστηκαν να μειώσουν το προσωπικό τους, 
μετά τις απολύσεις της άνοιξης και δεν αποκλείεται να 
ακολουθήσει και τρίτο κύμα απολύσεων.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID 19 ΕΠΟΧΗ

Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για τον Ελληνικό Τουρισμό 
έστειλε σε συνέντευξή του ο υπουργός Τουρισμούς Χάρης 
Θεοχάρης τονίζοντας παράλληλα ότι: «Τίποτα δεν πρόκειται 
να μας χαριστεί -ιδιαίτερα στη νέα κατάσταση της μετά-Covid 
19 περιόδου. Ο ανταγωνισμός θα είναι πιο σκληρός από ποτέ, 
με πεδίο αναφοράς κατ' αρχάς τη Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη 
αλλά και ευρύτερα. Αναμένουμε μια φυσιολογική επιφυλακτικό-
τητα κατά τους πρώτους μήνες, κατ' εκτίμηση έως την άνοιξη, 
καθώς ο κόσμος θα διστάζει να ταξιδέψει, παρά την πρόοδο 
που θα έχει σημειωθεί στην αναχαίτιση της πανδημίας. Για όλα 
αυτά προσπαθούμε να οχυρώσουμε όσο πιο αποτελεσματικά 
γίνεται την εθνική τουριστική μας βιομηχανία. Όσο για το τι ε-
τοιμάζει το Υπουργείο Τουρισμού, θα αναφέρω επιγραμματικά 
ότι οι στόχοι μας περιλαμβάνουν α) την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του Covid-19 στον κλάδο, β) την προώθηση της βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης, γ) τη διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος και τη μετατροπή της Ελλάδας σε 12μηνο προορισμό, 
δ) την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου παράγοντα, ειδικά στον τουρισμό και ε) την προ-
ώθηση του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς, καθ' όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Αυτοί είναι οι πέντε κεντρικοί άξονες των 
δράσεών μας, πάντα σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια 
υπουργεία και την υπόλοιπη κυβέρνηση. Οπότε, το μήνυμα του 
Υπουργείου Τουρισμού προς τον κλάδο εν τέλει διαμορφώνεται 
στο «λίγα λόγια, πολλή δουλειά για την Ελλάδα».

Τετάρτη 13 /1 /2021
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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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Κορυφαίος προορισμός για το 2021 τα Μετέωρα
Για ακόμη μια φορά ένας ελληνικός προορισμός βρίσκεται στο επίκεντρο του διε-
θνούς ενδιαφέροντος, αποτελώντας κορυφαία ταξιδιωτική επιλογή. Τα Μετέωρα 
βρέθηκαν στη λίστα του CNΝ (Travel) που προβάλλει μέσα από 21 φωτογραφίες 
κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς για το 2021, όταν ανοίξει και πάλι ο του-
ρισμός. Στην 8η κατά σειρά φωτογραφία, με φόντο τα Μετέωρα, σημειώνεται στη 
λεζάντα ότι τα μοναστήρια εκεί περιλαμβάνονται στα πολλά αξιοθέατα της Ελλά-
δας. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός και η βιομηχανία των ταξιδιών είναι ένας από 
τους κλάδους που έχουν πληγεί βαρύτητα από την πανδημία άλλωστε, το ενδια-
φέρον για την επόμενη μέρα στρέφεται σε μορφές τουρισμού που θα μπορούσαν 
να αποδειχθούν ανθεκτικές. Μια απ’ αυτές είναι και ο θρησκευτικός και προσκυνη-
ματικός τουρισμός, που όπως αναφέρουν όσοι ασχολούνται με τον συγκεκριμένο 
τομέα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο στη χώρα μας.

Αλλαγές στις κρατήσεις αναμένουν οι ξενοδόχοι
Η εταιρεία συμβούλων EY πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα, σχετικά με τον 
αντίκτυπο και την προοπτική ανάκαμψης του κλάδου φιλοξενίας στη χώρα μας. 
Τα στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου απαντούν στην έρευνα της ΕΥ και για τις 
νέες τάσεις του 2021 λόγω της πανδημίας και αναμένουν αλλαγές στον τρόπο με 
τον οποίο οι θα γίνονται οι κρατήσεις τη νέα χρονιά, με τους πελάτες να επιλέγουν 
κρατήσεις την τελευταία στιγμή και να απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά 
τις χρεώσεις για ακυρώσεις. Αντίστοιχα οι πελάτες θέτουν πλέον ως προτεραι-
ότητες την ασφάλεια μέσω των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των ανέπαφων 
εφαρμογών, καθώς επίσης και τις προσωποποιημένες υπηρεσίες, ενώ οι μονάδες 
που έχουν υιοθετήσει κανόνες αειφορίας κερδίζουν εφεξής περισσότερο έδαφος. 
Για το 2021, οι πρώτοι μήνες της νέας χρονιάς προβλέπονται δύσκολοι τουριστι-
κά - για την ακρίβεια ‘’χαμένοι’’ όπως αναφέρουν τουριστικά γραφεία, ξενοδόχοι, 
αεροπορικές και λοιπές δυνάμεις του κλάδου, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και 
για όλη την Ευρώπη, με την επανεκκίνηση να εκτιμάται από το τέλος του πρώτου 
εξαμήνου και μετά, από την στιγμή που θα έχουν προχωρήσει και οι εμβολιασμοί.

Κονδύλι 20 εκατ. ευρώ για την προβολή της 
Ελλάδας στο εξωτερικό
Καμπάνιες μεγαλύτερης διάρκειας, που θα στοχεύουν κυρίως στις παραδοσιακές 
ευρωπαϊκές αγορές αλλά και τις μεγάλες αγορές εκτός Ε.Ε. σχεδιάζει ο Ελληνι-
κός Οργανισμός Τουρισμού για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό τη νέα 
χρονιά. Μετά τις μεγάλες αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία στον τουρισμό, 
το συνολικό κονδύλι που προβλέπεται να διαθέσει ο ΕΟΤ για φέτος ανέρχεται πε-
ρίπου στα 20 εκατ. ευρώ, με την καμπάνια να ξεκινά το Μάρτιο. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η εξοικείωση των τουριστών με την 
τεχνολογία, οι νέες ψηφιακές δεξι-
ότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη 
διάρκεια του lockdown και η τάση 
του social distancing αναμένεται να 
οδηγήσουν σε μια νέα εποχή για τη 
λειτουργία των ξενοδοχείων. Δεδομέ-
νης της ανασφάλειας που προκάλεσε 
ο κορονοϊός, οι επαγγελματίες του 
κλάδου ήδη αναζητούν τεχνολογικές 
λύσεις, που θα τους επιτρέψουν να 
μειώσουν τις συναναστροφές και την 
επαφή με τις επιφάνειες σε δωμά-
τια και κοινόχρηστους χώρους του 
ξενοδοχείου. Το online check in, τα 
ψηφιακά κλειδιά και τα smart rooms 
θα αποτελέσουν μονόδρομο για τα 
ξενοδοχεία στο μέλλον, καθώς οι 
επισκέπτες στο εξής αναμένουν βελ-
τιωμένα εργαλεία, εξατομικευμένες 
επικοινωνίες και αυξημένα πρότυπα 
υγιεινής. 
Μετά την πανδημία οι πελάτες θα 
αναζητούν και στο ξενοδοχείο τις τε-
χνολογικές διευκολύνσεις που έχει το 
σπίτι τους, καθώς οι εφαρμογές των 
νέων τεχνολογιών και του internet έ-
χουν γίνει πιο προσιτές σε όλους. Τα 
ξενοδοχεία μάλιστα καλούνται να κά-
νουν το επόμενο βήμα, υιοθετώντας 
πιο καινοτόμες τεχνολογίες από τις 
οικιακές, εμπλουτίζοντας την εμπει-
ρία του πελάτη.

Τετάρτη 13 /1 /2021
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Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια 
Ελένη Σαραντάκη

Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,  

Dieter Hoenig (Γερμανία)

Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη  

Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστρομανώλη

Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη

Dtp: Νίκος Χαλκιαδάκης

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Smart Press

Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 5201500, 5230000

«Αγωνία» για τις τουριστικές επιχειρήσεις στη 
Βιέννη
Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός της Βιέννης καταγράφει το ένα μετά το άλλο ρεκόρ 
αριθμού στις διανυκτερεύσεις, ωστόσο, με την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο, τα 
πράγματα αντιστράφηκαν ακολουθώντας για πολλούς μήνες μία καθοδική πορεία. 
"Μια τέτοια χρονιά σαν το 2020 κανένας δεν υπολόγιζε", συνοψίζει ο διευθυντής 
της Υπηρεσίας Τουρισμού της Βιέννης Νόρμπερτ Κέτνερ την κατάσταση, κάνοντας 
τώρα, μετά το τέλος της χρονιάς της πανδημίας, έναν απολογισμό που σημαδεύεται 
από ένα "μείον" κατά 72%. Ο ίδιος, εκτιμά ότι από τις περίπου 116.000 θέσεις εργασί-
ας όλο τον χρόνο στον τουρισμό και στις επιχειρήσεις ελεύθερου χρόνου, 30.000 έ-
ως 35.000 θα χαθούν βραχυπρόθεσμα, περίπου το ένα πέμπτο όλων των τουριστικών 
επιχειρήσεων της Βιέννης θα πρέπει να κλείσουν, είναι, δηλαδή, όπως σημειώνει, μία 
"τραγική κατάσταση" για τις επιχειρήσεις, "και ήδη μία οδυνηρή κατάσταση συνολι-
κά". Ο Νόρμπερτ Κέτνερ δεν αναμένει μία γρήγορη ανάκαμψη, καθώς, ήδη τον Δε-
κέμβριο ήταν σαφές ότι μέχρι το Πάσχα δεν θα υπάρξει καμία σημαντική τουριστική 
κίνηση στη Βιέννη, με τον κλάδο να είναι προετοιμασμένος για αυτό.

Στις 21 Ιανουαρίου η τουριστική εκδήλωση Virtual 
Greek Panorama
Στις 21 Ιανουαρίου 2021 θα λάβει χώρα η πρώτη υβριδική εκδήλωση της τουριστικής 
έκθεσης Greek Panorama, με εκπροσώπους του τουρισμού από τη Μεγ. Βρετανία και 
την Πολωνία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κάθε μήνα θα γίνεται μια ανάλογη εκ-
δήλωση που θα ενώνει τη χώρα μας με διάφορες χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο.
«Μεταξύ των καινοτομιών της έκθεσης είναι και το virtual passport όπου ο επισκέπτης 
αφού αφήσει τα στοιχεία του θα μπορεί να εισέλθει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
και να έχει πρόσβαση σε προσφορές που θα μοιράζουν ειδικά για τους επισκέπτες 
της έκθεσης, οι εκθέτες. Επίσης, θα υπάρχει διασύνδεση με τη γαστρονομία, ενώ 
οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν VR παρουσιάσεις από 
τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας», τόνισε ο Λεωνίδας Μπαμπάνης γενικός 
διευθυντής της North Events, που διοργανώνει την έκθεση, και πρόεδρος της ASTA 
Ελλάδας και Κύπρου.

Στο «μικροσκόπιο» 
του ΕΟΤ οι λάτρεις 
της ταχύτητας
Τον Έλληνα αθλητή μηχανοκίνητου 
αθλητισμού, Ανδρέα Λασκαράτο, 
υποδέχτηκε στα γραφεία του ΕΟΤ, 
ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης 
Φραγκάκης, προκειμένου να κάνουν 
τον απολογισμό του 2020 και να 
συζητήσουν τα επόμενα βήματα της 
συνεργασίας τους.
Ο κ. Φραγκάκης ευχαρίστησε τον 
Ανδρέα Λασκαράτο για την συμβολή 
του στην προβολή της χώρας στο 
εξωτερικό, στο πλαίσιο της καινοτό-
μου διαφημιστικής εκστρατείας που 
«έτρεξε» ο ΕΟΤ το 2020, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα. Η εναλλακτική 
καμπάνια, που απευθυνόταν στο 
παγκόσμιο κοινό του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού, προκάλεσε αίσθηση διε-
θνώς, με συνέπεια να λάβει ιδιαίτερα 
θετικές κριτικές ήδη από το ξεκίνημά 
της, τον περασμένο Αύγουστο. Ο 
κ. Φραγκάκης επιβεβαίωσε ότι η 
συνεργασία με τον αθλητή θα συνε-
χιστεί και το 2021, τονίζοντας πως 
«είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από 
τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι 
τώρα». Ειδικότερα, ο Ελληνικός Ορ-
γανισμός Τουρισμού πρωτοπόρησε 
το 2020 με μία εναλλακτική καμπάνια 
προβολής της χώρας σε ένα νέο 
δυναμικό κοινό, εκείνο του μηχανοκί-
νητου αθλητισμού, που μετρά εκατο-
ντάδες εκατομμύρια λάτρεις σε όλο 
κόσμο. Πρόκειται για μία διαφήμιση 
διαρκείας για την Ελλάδα, που «έ-
τρεξε» ταυτόχρονα σε τηλεόραση, 
κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στο πιο 
δημοφιλές παιχνίδι της κονσόλας 
του Playstation, Gran Turismo, όπου, 
δηλαδή, προβλήθηκε το αγωνιστικό 
αυτοκίνητο του Ανδρέα Λασκαράτου 
με τα χρώματα της Ελλάδας και το 
λογότυπο Visit Greece.
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