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Πτώση 78% στο τζίρο των ξενοδοχείων σε σχέση με 
το 2019

Μόνο 1 από τα 5 ξενοδοχεία συνεχούς λει-
τουργίας κατάφεραν να μείνουν ανοιχτά 
φέτος σε σχέση με αυτά που λειτουργούσαν 
την ίδια περίοδο του 2019, σύμφωνα με την 
ετήσια έρευνα του ΙΤΕΠ για τις επιπτώσεις 
της πανδημίας του Covid-19 στα ελληνικά 
ξενοδοχεία. Από τα 3.965 ξενοδοχεία συνε-
χούς λειτουργίας της χώρας, μετά το πρώτο 
lockdown επαναλειτούργησε το 59% αυτών 
(2.328 ξενοδοχεία) και από αυτά το 63% ανα-
γκάστηκε να ξανακλείσει μέχρι το τέλος του 

2020. Ανοιχτά παρέμειναν τον Δεκέμβριο του 2020 τελικά μόνον 863 ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας. Η μέση περίοδος λειτουργίας των εποχιακών ξενοδοχείων το 2020 συρρικνώ-
θηκε στους 3,2 μήνες και των συνεχούς λειτουργίας στους 7 μήνες λόγω των έκτακτων 
συνθηκών που δημιουργήθηκαν. Η μέση πληρότητα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου στο σύνολο του 
ξενοδοχειακού δυναμικού περιορίστηκε στο 23,1%. Είναι χαρακτηριστικό πως οι συνολικές 
πωλήσεις δωματίων του τριμήνου Ιουλίου - Σεπτεμβρίου του 2020 ήταν λιγότερες από τις 
αντίστοιχες πωλήσεις μόνο του Σεπτεμβρίου του 2019. Ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2020 
μειώθηκε κατά 78% σε σχέση με το 2019. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του 
ξενοδοχειακού κλάδου, κάλυψαν μέχρι στιγμής το 1/3 κατά μέσο όρο των συνολικών α-
ναγκών ρευστότητας των ξενοδοχείων. Επιπλέον έλλειμμα 900 εκατ. ευρώ εμφανίζουν τα 
ταμεία των ξενοδοχείων λόγω ανείσπρακτου τζίρου του 2020 που φτάνει τα 278.365.800 
αλλά και της συρρίκνωσης κατά 83,3% των προκαταβολών για το 2021. Αναφορικά με 
την εξέλιξη της νέας τουριστικής χρονιάς ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος κ. Βασιλικός σημείωσε ότι το 2021 δεν σηκώνει προβλέψεις και εκτιμήσεις. "Ούτε 
το 2022 θα ξυπνήσουμε και θα έχουμε τα νούμερα που επιτεύχθηκαν το 2019", σημείωσε 
μεταξύ άλλων ο κ. Βασιλικός, που δεν θέλησε να προβεί σε καμία εκτίμηση για την εξέλιξη 
της. Φέτος εξήγησε, δεν θα είναι μια χρονιά κανονικότητας, αφού και πάλι τα δεδομένα 
της χρονιάς θα τα θέσουν οι λοιμωξιολόγοι, αλλά και η εξέλιξη του εμβολιασμού. Πάντως 
ο κ. Βασιλικός έκανε λόγο και για θετικά σημάδια που θα δώσουν πόντους στον ελληνικό 
τουρισμό, μετά την επανεκκίνηση της τουριστικής οικονομίας και αυτό έχει να κάνει με την 
φήμη που έχει αποκτήσει η Ελλάδα από την αντιμετώπιση του Covid 19.

Άμεση επαναλειτουργία χιονοδρομικών και εστίασης 
ζητούν οι ξενοδόχοι Μαγνησίας
Την ικανοποίησή της για τις συζητήσεις σχετικά με το άνοιγμα των χιονοδρομικών εκφρά-
ζει σε σχετική επιστολή η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, καθώς πολλά είναι τα ξενοδο-
χεία που εξαρτώνται από αυτή την κίνηση. «Σίγουρα αυτό θα δώσει πνοή στις περιοχές 
που έχουν ενεργά χιονοδρομικά κέντρα και θα είναι σαφώς μια βοήθεια οικονομική σε 
αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Ζητάμε να ενεργοποιηθεί αυτή η απόφαση το 
συντομότερο.

Επισημαίνουμε, όμως, ότι η λειτουργία των χιονοδρομικών δεν θα μπορέσει να υπάρξει 
εάν δεν επιτραπεί η μετακίνηση μεταξύ των νομών και αν δεν επιτραπεί η λειτουργία της 
εστίασης. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιοχές, 
τα οποία είναι μικρά και δεν έχουν εστιατόριο. Ανεξάρτητα από αυτό όμως θεωρούμε την 
επαναλειτουργία της εστίασης -με όσα μέτρα προβλέπονται- αναγκαία όσο ποτέ. Έτσι θα 
μπορέσουμε να παρέχουμε ένα πλήρες τουριστικό προϊόν για την προσέλκυση πελατών. 
Θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι τα ξενοδοχεία είναι ασφαλή τηρώντας όλους τους κανό-
νες και τα πρωτόκολλα που έχουν θεσμοθετηθεί», επισημαίνουν οι ξενοδόχοι.

Κορυφαία εφαρμογή 
της χρονιάς το Visit 
Greece app

Το Visit Greece 
app πρόσφατα 
απέσπασε δύο 
πολύ σημαντι-
κές διακρίσεις: 
ένα Platinum 

και ένα χρυσό βραβείο ως ‘’Καλύ-
τερο Mobile app” της χρονιάς και 
“Καλύτερο mobile app in Travel 
& Tourism” στα e-volution Awards 
2021.
Πρόκειται για ένα χρηστικό ερ-
γαλείο για τους επισκέπτες της 
Ελλάδας, που ανέπτυξε ο ΕΟΤ και 
η Warply με την υποστήριξη της 
Mastercard και της Eurobank. Οι 
χρήστες της εφαρμογής μπορούν 
να βρουν γρήγορα και εύκολα τα-
ξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς και 
ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο 
για τουριστικά θέματα. Μπορούν 
να κάνουν ερωτήσεις στο ειδικό 
chatbot. Η εφαρμογή αντλεί και 
διοχετεύει πληροφορίες από το 
portal του ΕΟΤ, ενώ είναι και το μο-
ναδικό επίσημο ‘’destination app" 
της Ελλάδας. Παράλληλα αποτελεί 
μία σύγχρονη πλατφόρμα για την 
δωρεάν προβολή ελληνικών τουρι-
στικών επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή Visit Greece ξεκίνησε 
πριν από έξι μήνες και ήδη μετράει 
πάνω από 700.000 downloads. Το 
80% είναι εγγεγραμμένοι ενεργοί 
χρήστες ενώ σε μια εξαιρετικά δύ-
σκολη σεζόν, έχουν ήδη εγγραφεί 
και 1.000 τουριστικές επιχειρήσεις 
από όλη την Ελλάδα. Το καινοτόμο 
εγχείρημα υλοποιήθηκε με ταχείς 
ρυθμούς, καθώς χρειάστηκαν μό-
λις 10 εβδομάδες από τη σύλληψη 
της ιδέας μέχρι τη λειτουργία 
της εφαρμογής. Είναι διαθέσιμη 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα της 
Google και το App Store. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η εφαρμογή έχει 
διακριθεί και στα Mobile Excellence 
Awards 2020 με το Χρυσό Βρα-
βείο στην ενότητα Mobile Digital 
Transformation.
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Γρ. Τάσιος: «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη μια 
χρονιά με κλειστά ξενοδοχεία»

Το 2020 “έκλεισε” προβληματικά για τα ξενοδοχεία, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΞ κ. 
Γρηγόρης Τάσιος σε συνέντευξή του. Αναφερόμενος σε εκτιμήσεις από μελέτες για 
τη φετινή χρονιά που κάνουν λόγο για 40 -50% του τζίρου του 2019 ή αλλιώς, για 9 - 
10 δις ευρώ έσοδα, τόνισε ότι σε αυτή την περίπτωση “θα πρέπει να είμαστε ευχαρι-
στημένοι”. “Πρέπει να είμαστε η πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών για το καλοκαίρι και 
αυτό θα γίνει εάν διατηρήσουμε τη χώρα μας στο “πράσινο χρώμα” του χάρτη της 
Ευρώπης με τα υγειονομικά δεδομένα και με χαμηλό ιικό φορτίο covid. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα ο εμβολιασμός και ίσως θα χρειαστεί οι εργαζό-
μενοι στον τουρισμό να μπουν στη διαδικασία πιο νωρίς, για να αποκτήσουν εγκαί-
ρως ανοσία” τόνισε. Ο κ. Τάσιος υπογράμμισε ότι “δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη 
μια χρονιά με κλειστά ξενοδοχεία”, αφού όπως είπε οι περισσότεροι επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχουν δανειστεί εκ νέου, οι αναστολές εργασί-
ας συνεχίζονται και οι εργαζόμενοι βιοπορίζονται με τα μισά χρήματα. Και κατέληξε: 
“Η χώρα έχει ανάγκη να δουλέψει το καλοκαίρι και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε με 
ατομική και συλλογική ευθύνη.”

Έρχονται μέτρα για τη στήριξη του τουριστικού 
κλάδου
Η στήριξη του κλάδου του τουρισμού και το μεγάλο πλήγμα που έχει υποστεί ήταν 
το βασικό θέμα σε τηλεδιάσκεψη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Κωστή Χατζηδάκη με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε συνοπτικά τόσο τα γενικής εφαρμογής υποστηρικτι-
κά μέτρα όσο και τις πρωτοβουλίες που είναι στοχευμένες στις επιχειρήσεις του 
κλάδου, όπως το μηχανισμό για την επιδότηση αποζημίωσης των αποδοχών αδείας 
εργαζομένων σε ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας για το 2020. Αναφέρθηκε 
στους βασικούς άξονες του εργασιακού νομοσχεδίου, με έμφαση στη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας και προανήγγειλε ότι θα φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο για την 
κατάρτιση, τονίζοντας ότι προσβλέπει στις προτάσεις του ΣΕΤΕ κατά την εκπόνησή 
του, με δεδομένη και τη μεγάλη εμπειρία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου (ΙΝΣΕΤΕ) 
σε αυτά τα θέματα. Επί τάπητος τέθηκε επίσης και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν 
τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση του τουριστικού 
κλάδου.

Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι 
δηλώσεις των ξενοδόχων 
για την αποζημίωση 
αναστολών εργασίας
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χα-
τζηδάκη, καθορίζεται ο μηχανισμός για 
τη λήψη της ειδικής αποζημίωσης των 
αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης 
λειτουργίας, των οποίων οι συμβάσεις 
τέθηκαν σε αναστολή εντός του 2020. 
Για το χρονικό διάστημα αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
εντός του 2020 καταβάλλεται στον εργο-
δότη - για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση 
πλήρους απασχόλησης - αποζημίωση 
αποδοχών αδείας, που ανέρχεται σε 2/25 
επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού (534 ευρώ), για κάθε μήνα ανα-
στολής της σύμβασης εργασίας τους. 
Για εργαζόμενους με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης, η αποζημίωση αυτή κα-
ταβάλλεται κατ' αναλογία των ημερών 
εργασίας τους.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του 
προαναφερθέντος κλάδου υποχρεούνται 
να υποβάλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 
ειδικό έντυπο, δηλώνοντας ότι:
α)	 		Ανήκουν στον Κωδικό Αριθμό Δραστη-

ριότητας (ΚΑΔ) 5510.
β)	 	Αν η επιχείρησή τους έκλεισε εντός 

του Μαρτίου 2020 με κρατική εντολή 
και αν επαναλειτούργησε εντός του 
Ιουνίου 2020.

γ)	 	Αν η επιχείρησή τους συνέχισε τη 
λειτουργία της, καθώς αυτή κρίθηκε 
αναγκαία για ειδικούς λόγους και επε-
τράπη κατ΄ εξαίρεση.

δ)	 	Αν έκαναν χρήση της δυνατότητας που 
παρέχεται από την κείμενη νομοθεσία 
περί μεταφοράς του συνόλου ή του 
υπολοίπου των δικαιούμενων ημερών 
της ετήσιας κανονικής άδειας του 
2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 για 
εργαζομένους τους με σύμβαση εργα-
σίας αορίστου χρόνου που τέθηκε σε 
αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 
και συνέχισε να τελεί σε αναστολή αδι-
άλειπτα ή κατά διαστήματα, μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2020.

ε)	 	Ότι απέδωσαν στους εργαζόμενους 
για τους οποίους δεν έκαναν χρήση 
της ως άνω δυνατότητας τις αποδοχές 
αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δι-
ατάξεις.

στ)	Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαρια-
σμού τους (ΙΒΑΝ).
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Τουρισμός και αγροδιατροφή εντάσσονται στο νέο 
ΕΣΠΑ
Σε τροχιά υλοποίησης είναι το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 με τη συνολική 
δημόσια δαπάνη των νέων προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, 
ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ. Η αγροδι-
ατροφή και ο τουρισμός θα είναι μεταξύ των κλάδων που θα ενταχθούν, όμως και 
άλλοι τομείς θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Τα περιφερειακά 
προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο 13, ενώ όλα ενισχύονται σημαντικά 
στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συ-
νολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε 
μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιστρέψει το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης. 
Αναφορικά με το κρίσιμο 2021, από το τρέχον ΕΣΠΑ υπολογίζονται πόροι άνω των 
3,5 δισ. ευρώ, ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν η προκαταβολή του 2021 (0,5%) 
καθώς και οι πρώτες απορροφήσεις των νέων προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή 
δεν μπορούν να υπολογιστούν επακριβώς. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
κατανέμει στη χώρα μας 32 δισ. ευρώ (σε επιδοτήσεις και δάνεια) από τα οποία ε-
ντός του 2021 θα έρθει η προβλεπόμενη προκαταβολή του 13% και πιθανά η πρώτη 
δόση το φθινόπωρο. Το νέο χρηματοδοτικό μέσο ReactEU κατανέμει στη χώρα 1,7 
δισ. ευρώ για το 2021 που προστίθενται στα τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Από 
την πιστωτική γραμμή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπολογίζει η χώρα 
μας δάνεια ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. 

Θεοχάρης: «Ο εμβολιασμός δεν θα αποτελεί 
προϋπόθεση για τους επισκέπτες της Ελλάδας»
Δεν θα υπάρχει καμία απαγόρευση και καμία δυσκολία στο να επισκεφτεί κάποιος 
τη χώρα μας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα είτε έχει εμβολιαστεί είτε όχι. Ο εμβολι-
ασμός δεν θα αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη 
Θεοχάρη. Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε πως «πρέπει να εστιάσουμε σε όσους δεν θα 
εμβολιαστούν. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστα-
τέψουμε τους πολίτες της χώρας μας. Τα τεστ που θα έχουμε στη διάθεσή μας και 
θα χρησιμοποιούμε στα λιμάνια, στις πύλες εισόδου της χώρας μας, θα αξιοποιού-
νται στον υπόλοιπο πληθυσμό όπου θα ελλοχεύει μεγαλύτερος κίνδυνος και εκεί 
θα εστιάζουμε τους ελέγχους μας.»

ΙΝΣΕΤΕ: νέα μελέτη για 
τον Τουρισμό στις 13 
περιφέρειες της χώρας
Σε ανοδική τροχιά κινούνταν μέχρι το 
2019 τα τουριστικά μεγέθη της χώρας. 
Όμως η πανδημία ανέτρεψε τα δεδο-
μένα, δημιουργώντας ένα νέο σκηνικό, 
σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση των 
Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας 
και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον 
Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφε-
ρειών της χώρας που έδωσε στη δημο-
σιότητα το ΙΝΣΕΤΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσε-
ων, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες 
της χώρας την περίοδο 2017-2019 
αυξήθηκαν κατά 18% (από 31 εκατ. σε 
36,6 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές 
εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια πε-
ρίοδο αυξήθηκαν κατά 24% (από 14,2 
δισ. ευρώ το 2017 σε 17,7 δισ. ευρώ 
το 2019). Επίσης, η Μέση Δαπάνη ανά 
Επίσκεψη ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα 
το 2019 αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση 
με το 2017, στα 482 ευρώ. Επιμέρους, 
η Μέση Δαπάνη κατέγραψε θετική πο-
σοστιαία μεταβολή σε όλες τις Περιφέ-
ρειες, με εξαίρεση τη Στερεά Ελλάδα, 
την Ήπειρο και την Αν. Μακεδονία και 
Θράκη. 
Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις ορί-
ζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας 
τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρει-
ες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας 
τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα 
και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες κα-
ταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της 
Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη 
και δύο επισκέψεις. Για το λόγο αυτό, 
το σύνολο των επισκέψεων στις Περι-
φέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφί-
ξεων στη χώρα.

Γαμήλιος τουρισμός: η Ελλάδα στους top 
προορισμούς για τους Σκανδιναβούς
Ως ιδανικός προορισμός γαμήλιου τουρισμού προβάλλεται η Ελλάδα στη Φιλανδία 
και τη Σουηδία με πρωτοβουλία του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας. Παράλληλα, το 
έγκριτο θεματικό περιοδικό Γάμου HAAT (WEDDING) κυκλοφόρησε αυτό το μήνα 
με πρωτοσέλιδο και εσωτερικό ρεπορτάζ τεσσάρων σελίδων με το οποίο προτείνει 
και περιγράφει ως ιδανικούς γαμήλιους προορισμούς την Πάργα στην Ήπειρο αλ-
λά και τέσσερα δημοφιλή νησιά της χώρας μας (Σαντορίνη, Σκόπελος, Κρήτη, Ρό-
δος). Το συγκεκριμένο άρθρο είχε προβληθεί και στην Online έκδοση του περιοδι-
κού μεταξύ άλλων τριών επιπλέον άρθρων, τα οποία παρουσίαζαν περισσότερους 
προορισμούς για γαμήλια ταξίδια στην Ελλάδα πέραν των προαναφερόμενων. Τα 
ελληνικού ενδιαφέροντος άρθρα είχαν, μέχρι πρόσφατα, συνολικά 240.420 μονα-
δικούς επισκέπτες από την Φινλανδία. Εκτενή αναφορά σε 17 ελληνικά νησιά του 
Αιγαίου και του Ιονίου, κάνει επίσης το έγκριτο τουριστικό περιοδικό Allt om Resor 
της Σουηδίας. Πρόκειται για τα νησιά: Αντίπαρος, Μύκονος, Νάξος, Σαντορίνη, 
Ρόδος, Κάρπαθος, Κως, Σύμη Πάτμος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Ιθάκη, Ύδρα, Σκιάθος, 
Σκόπελος, Σάμος, Κρήτη. Το Online άρθρο για τα Ελληνικά Νησιά δημοσιεύτηκε 
επίσης μέσα στον Ιανουάριο (στις 13/1/21), μήνας κατά τον οποίο παραδοσιακά οι 
Σκανδιναβοί προγραμματίζουν τις θερινές τους διακοπές, οι οποίες βεβαίως, και 
φέτος, θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας στην Ευρώπη αλλά και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων, που ήδη λαμβάνονται.

Τετάρτη 27 /1 /2021



Info: D-Link Hellas, 213-0020352

Group Temperature 
Screening Camera Kit
Σύστηµα έξυπνης αναγνώ-

ρισης ανθρώπων µε πυρετό. 

Με την προηγµένη τεχνολογία 

υπέρυθρης θερµικής απεικό-

νισης της D-Link, µπορείτε να 

επιθεωρείτε ταυτόχρονα µε-

γάλο πλήθος ανθρώπων που 

συρρέουν στο χώρο σας και 

να διακρίνετε σε πραγµατικό 

χρόνο εκείνους µε αυξηµένη 

θερµοκρασία.

Το D-Link DCS-9500T είναι µια ολοκληρωµένη λύση 

που περιέχει µια θερµογραφική κάµερα, έναν βαθµονο-

µητή µαύρου σώµατος και εξειδικευµένο λογισµικό.

Η ολοκληρωµένη σουίτα εφαρµογών περιλαµβάνει την 

καταγραφή και αναγνώριση προσώπων, αναφορά δε-

δοµένων θερµοκρασίας, στατιστική αναφορά καθώς 

και εκτεταµένη ανάλυση ανάλογα µε την ηλικία, το φύ-

λο, την ώρα και τον τύπο. Μία real-time παρακολούθη-

ση που σας ενηµερώνει άµεσα για κάθε συµβάν. 
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IATA: στηρίζει την πρόταση Μητσοτάκη για 
πιστοποιητικό εμβολιασμού
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) παρότρυνε όλους τους θε-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία του 
Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και να συμφωνήσουν 
στην υιοθέτηση ενός κοινού, ψηφιακού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού για την Covid-19, με το οποίο θα μπορούν όσοι έχουν εμβο-
λιαστεί να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρώπης χωρίς να χρειάζε-
ται να υποβάλλονται σε τεστ για τον νέο κορονοϊό. Σε ανοιχτή επιστο-
λή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, η οποία εστάλη και σε πρόσωπα υπεύθυνα για τη χάραξη 
πολιτικής στην ΕΕ, ο γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος της 
ΙΑΤΑ Αλεξάντρ ντε Ζουνιάκ καλεί τις χώρες-μέλη να συντονίσουν την 
πολιτική τους ώστε η Ευρώπη να κερδίσει με ασφάλεια τα οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη από την επανέναρξη των ελεύθερων μετακινήσε-
ων, αρχής γενομένης από εκείνους που έχουν εμβολιαστεί.

ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τρεις	περιφερειακές	ενότητες	με	ενιαίο	τουριστικό	
αφήγημα	που	στηρίζεται	στην	ιστορία	του	Μεγάλου	
Αλεξάνδρου	και	άλλες	κοινές	θεματικές	του	παρελ-
θόντος	και	του	παρόντος,	ενώνουν	τις	δυνάμεις	
τους	δημιουργώντας	ένα	κοινό	τουριστικό	προϊόν,	
το	οποίο	θα	προβληθεί	στη	νέα	καμπάνια	του	2021.	
Όπως	ανέφερε,	ο	τομεάρχης	Τουρισμού	Κεντρικής	
Μακεδονίας	Αλέξανδρος	Θάνος	πρόκειται	για	ξε-
χωριστές	θεματικές	καμπάνιες	που	συνδέουν	συ-
γκεκριμένες	περιφερειακές	ενότητες	και	έχουν	ως	
στόχο	να	αναδείξουν	τον	τοπικό	χαρακτήρα	και	την	
αυθεντικότητα	του	προορισμού.	Η	καμπάνια	προώ-
θησης	αστικών	κέντρων	των	Περιφερειακών	Ενοτή-
των	Πέλλας	και	Χαλκιδικής,	που	διοργανώθηκε	υπό	
την	αιγίδα	της	Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας,	
ξεκίνησε	το	2019	παρουσιάζοντας	στους	τουριστι-
κούς	επαγγελματίες	προορισμούς	τεσσάρων	επο-
χών	σε	μικρή	απόσταση	από	τη	Θεσσαλονίκη.	Με	
την	προσθήκη	της	Π.Ε.	Ημαθίας,	οι	τρεις	περιοχές	
προβάλλονται	ως	ένας	ολοκληρωμένος	προορι-
σμός	της	Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας	με	
κοινά	χαρακτηριστικά.	Για	τα	αστικά	κέντρα	της	
Ημαθίας,	της	Πέλλας	και	της	Χαλκιδικής,	παρήχθη	
στα	αγγλικά	προωθητικό	υλικό,	το	οποίο	ξεκίνησε	
ήδη	να	αποστέλλεται	στοχευμένα	στο	εξωτερικό.

Απομακρύνεται το «όνειρο» των διακοπών 
για τους Βρετανούς
Είναι πολύ νωρίς οι Βρετανοί να αρχίσουν να περιμένουν το τέλος του 
lockdown και να κάνουν κρατήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, 
δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της χώρας Πρίτι Πατέλ, προειδοποι-
ώντας πως η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στο σύ-
στημα υγείας. «Είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε εικασίες σχετικά με 
τους περιορισμούς, σαν αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή εάν ο κόσμος 
πρέπει να κλείνει διακοπές», είπε η Πατέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης τύπου. «Η σύσταση είναι σαφής. Βρισκόμαστε σε lockdown, οι 
πολίτες πρέπει να μένουν στα σπίτια τους.»

Τετάρτη 27 /1 /2021

https://www.hoteliernews.gr
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ΕΛΣΤΑΤ: απώλειες 3,2 δισ. ευρώ για καταλύματα 
και εστίαση

Με απώλειες ύψους 3,2 δισ. ευρώ 
έκλεισε το γ' τρίμηνο πέρυσι για 
τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην παροχή καταλυμά-
των και στην εστίαση, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του 
κλάδου παροχής καταλυμάτων, 
ο κύκλος εργασιών το γ' τρίμηνο 
2020 ανήλθε σε 1.558.171.593 ευ-
ρώ, σημειώνοντας μείωση 61,4% 
σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2019, ό-
που είχε ανέλθει σε 4.034.094.834 
ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση 

παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (84,5%) και η μικρότερη 
μείωση (4,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Αύξηση 0,6% 
καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινα. Για τις επιχειρήσεις του 
κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, 
για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών 
τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε 42.228.657 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 63,1% σε 
σχέση με τον Νοέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 114.592.623 ευρώ. Για τις επι-
χειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο ερ-
γασιών το 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (83,8%) και η μικρότερη μείωση (19,8%) 
καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Αύξηση 8,4% καταγράφηκε 
στην Περιφερειακή Ενότητα Κω.

American Airlines: νέα πτήση για Αθήνα από τις 3 
Ιουνίου
Νέα πτήση στις 3 Ιουνίου 2021 θα ξεκινήσει η American Airlines από τη Νέα Υόρ-
κη (JFK) προς την Αθήνα με αεροσκάφος Boeing 777-200, όπως γνωστοποίησε 
η εταιρεία. Οι πτήσεις θα είναι διαθέσιμες προς πώληση από τις 25 Ιανουαρίου. 
Οι επιβάτες θα έχουν την επιλογή να ταξιδέψουν σε Flagship Business, Premium 
Economy ή Main Cabin. Το WIFI και η υπηρεσία ψυχαγωγίας στην πτήση θα είναι 
διαθέσιμα σε όλο το αεροσκάφος.

Ξενοδόχοι Μεσσηνίας: «Η Ελλάδα δεν έχει 
δυνατότητα να αυξήσει τις τιμές»
«Η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητες αυξήσεων τιμών τη στιγμή που ανταγωνίστρι-
ες χώρες πουλάνε το ίδιο προϊόν σε επίπεδα που δεν είναι δυνατόν εμείς να 
προσεγγίσουμε λόγω του ψηλού λειτουργικού κόστους και των ζημιών από την 
πανδημία». Αυτό επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους οι ξενοδόχοι Μεσσηνίας, συ-
μπληρώνοντας ότι «καιρός είναι λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι Έλληνες ξενοδόχοι 
και εργαζόμενοι με το ίδιο ευνοϊκό πνεύμα που η κυβέρνηση στηρίζει τους ξένους 
TourOperators. Τους χρειαζόμαστε και εκείνους βέβαια, αρκεί να παραμένουμε 
κι εμείς όρθιοι για να δεχτούμε τους τουρίστες που θα μας στέλνουν. Ο Τουρι-
σμός στη Μεσσηνία μπορεί να ξεχωρίσει αρκεί να ληφθούν πρωτοβουλίες και τα 
αναγκαία μέτρα με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών και με στόχευση τόσος 
την εσωτερική αγορά όσο και επιλεκτικά, στις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος του 
εισερχόμενου τουρισμού. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα μηνύματα των καιρών 
όσον αφορά στην προσέγγιση και προσέλκυση πελατών που κατακλύζονται από 
δελεαστικές προσφορές απ’ όλα τα σημεία του πλανήτη και ιδιαίτερα από τους 
αναγνωρισμένους τουριστικούς προορισμούς.»

CONDE NAST TRAVELLER: ΠΙΟ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ 2021

Πρωταγωνιστούν	οι	Κυκλάδες	στη	
διαδικτυακή	σελίδα	του	περιοδικού	
Conde	Nast	Traveller,	που	παρουσι-
άζει	τα	23	πιο	ελκυστικά	νησιά	της	
Ελλάδος	για	τις	διακοπές	του	2021.	
Στην	πρώτη	θέση	βρίσκεται	η	Σύρος,	
στη	δεύτερη	η	Σίφνος,	στην	τρίτη	η	
Ύδρα	και	ακολουθούν	με	τη	σειρά	
κατάταξης	που	έδωσε	το	Conde	Nast	
Traveller,	Μήλος,	Σέριφος,	Αμοργός,	
Παξοί,	Σαντορίνη,	Κεφαλονιά,	Κέρκυ-
ρα,	Ιθάκη,	Φολέγανδρος,	Μύκονος,	
Τήνος,	Κρήτη,	Πάτμος,	Σύμη,	Νά-
ξος,	Αστυπάλαια,	Ζάκυνθος,	Ρόδος,	
Σκιάθος	και	Λευκάδα.	Ειδικά	για	τη	
Σίφνο,	όπως	τονίζεται	σε	σχετική	α-
νακοίνωση	από	τον	δήμο,	η	διάκριση	
έρχεται	λίγες	ημέρες	μετά	την	εξίσου	
εντυπωσιακή	ανάδειξη	του	νησιού	ως	
έναν	από	τους	καλύτερους	προορι-
σμούς	του	κόσμου,	σύμφωνα	με	την	
εφημερίδα	της	Μεγάλης	Βρετανίας	
Evening	Standard.
«Στην	περίοδο	αιχμής	του	περασμέ-
νου	καλοκαιριού	καταφέραμε	να	δι-
ατηρήσουμε	ένα	πολύ	σημαντικό	με-
ρίδιο	αφίξεων	της	τάξης	του	60%,	σε	
σχέση	με	το	αντίστοιχο	διάστημα	του	
2019.	Τόσο	ο	δήμος	και	η	Επιτροπή	
Τουρισμού	όσο	και	οι	επαγγελματίες	
πορευόμαστε	προβάλλοντας	τις	δι-
αφορετικές	διαστάσεις	της	Σίφνου,	
ανέφερε	η	δήμαρχος	του	νησιού,	Μα-
ρία	Ναδάλη.

Τετάρτη 27 /1 /2021
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Εκδότης-Διευθυντής	
Κώστας Νόστης
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Ελένη Σαραντάκη
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Υπεύθυνη	Παραγωγής:	Ελένη Καπιτσάκη

Dtp: Νίκος Χαλκιαδάκης

Λογιστήριο:	Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία	Επικοινωνίας	
Smart Press

Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 5201500, 5230000

FedHATTA: απαραίτητη η έμφαση σε συνεδριακό και 
θαλάσσιο τουρισμό
Τις θέσεις της ομοσπονδίας των ταξιδιωτικών γραφείων της χώρας (FedHATTA) για 
την καμπάνια του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα 
μέλη της, στον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη, σε τηλεδιάσκεψη με 
αφορμή την παρουσίαση σχεδίου της 3ετούς διαφημιστικής καμπάνιας του ΕΟΤ.
Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσσανδρος Τσιλίδης δήλωσε ότι είναι θετικό ότι η κα-
μπάνια έχει μακροπρόθεσμο πλάνο, με πρόβλεψη να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις 
παγκόσμιες εξελίξεις, ότι λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των τουριστών, καθώς και ότι 
αντιμετωπίζει το ταξίδι ως εμπειρία. Στην παρέμβαση του, ο κ. Τσιλίδης επεσήμανε ότι 
πρέπει να δοθεί έμφαση στον συνεδριακό τουρισμό (MICE), στον θαλάσσιο τουρισμό 
και στις θεματικές μορφές τουρισμού, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στον δωδε-
κάμηνο τουρισμό. Πέρα όμως από την τουριστική προβολή, σε επίπεδο τουριστικής 
πολιτικής, είναι αναγκαίο να καθοριστούν εγκαίρως από την Πολιτεία ξεκάθαροι, στα-
θεροί και ορθολογικοί κανόνες που θα διέπουν τα ταξίδια το 2021, από την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου.

Επενδύει στον οινοτουρισμό η Χαλκιδική

Πόλο τουριστικής ανάπτυξης με σημείο αναφοράς το κρασί και την οινοπαραγωγική 
διαδικασία, δημιουργεί ο δήμος Αριστοτέλη για την Ανατολική Χαλκιδική, με ένα ολο-
κληρωμένο στρατηγικό και επικοινωνιακό σχέδιο. Το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον οι-
νοτουρισμό θα παρουσιάσει ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος, σε ειδική δια-
δικτυακή εκδήλωση, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσει:
•  ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο «wine: life is a celebration»
•  τη μεθοδολογία προσέγγισης των οινικών τουριστικών αγορών - στόχων 
•  τη χαρτογραφημένη οινική διαδρομή «από τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα» 
•  τον τρόπο με τον οποίο ο οίνος άνοιξε το δρόμο δικτύωσης του δήμου με το Σπλιτ 

της Κροατίας
•  την ολοκλήρωση της δικτύωσης του δήμου Αριστοτέλη με περιοχές που παράγουν 

οίνο στη γερμανική Βάδη - Βυρτεμβέργη
•  την επικείμενη δικτύωση της περιοχής με το γαλλικό Μπορντό
•  τα γαστρονομικά Press Trips, τα οποία αποτελούν κυρίαρχο τρόπο προώθησης ολό-

κληρης της Ανατολικής Χαλκιδικής 
•  το marketing plan για τον αγροτουρισμό 
•  τον ρόλο του τοπικού cluster επιχειρηματιών στη διαμόρφωση οινικής ταυτότητας.

Πρόταση Ζαχαράκη 
για την τουριστική 
εκπαίδευση στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού 
Τη διεξαγωγή του πρώτου συνε-
δρίου της Επιτροπής για τη Δια-
δικτυακή Τουριστική Εκπαίδευση 
του Παγκόσμιου Τουρισμού στην 
Ελλάδα πρότεινε η υφυπουργός 
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη κατά 
τη συνεδρίαση της Επιτροπής για 
τη Διαδικτυακή Τουριστική Εκπαί-
δευση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού που συμμετείχε, μέσω 
τηλεδιάσκεψης.
Η υφυπουργός Τουρισμού ανέδειξε, 
επίσης, το έργο που έχει συντελε-
στεί στη χώρα μας στο πεδίο της 
αναβάθμισης της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και τόνισε τις ανάγκες 
ενίσχυσης της ψηφιακής διάστασης 
των προγραμμάτων μετεκπαίδευ-
σης, διαρκούς αναβάθμισης δεξι-
οτήτων αλλά και απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους 
στον Τουρισμό.
Επιπροσθέτως, η κυρία Ζαχαράκη 
κατέθεσε πρόταση για την συμπε-
ρίληψη ελληνικών πανεπιστημίων 
στους συνεργαζόμενους με την Επι-
τροπή ακαδημαϊκούς φορείς καθώς 
και για τη διεξαγωγή του πρώτου 
συνεδρίου της Επιτροπής σχετικά 
με την εξ αποστάσεως τουριστική 
εκπαίδευση, στην Ελλάδα.
Στην Επιτροπή, στην οποία συμμε-
τέχουν 11 χώρες περιλαμβανομένης 
της Ελλάδας, τίθεται ως στόχος η 
ανάδειξη και η υποστήριξη των δι-
κτύων εξ αποστάσεως μάθησης στο 
χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερα μέσω συνεργασιών με 
ακαδημαϊκά ιδρύματα τουριστικής 
εκπαίδευσης διεθνούς κύρους.
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