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Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις πτήσεις εσωτερικού 
και εξωτερικού
Συνεχίζονται οι περιορισμοί τόσο στις πτήσεις εσωτερικού έως τις 15 Φεβρουαρίου όσο 
και για τις πτήσεις εξωτερικού έως τις 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Αναλυτικά, παρατείνεται έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί η 
αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενι-
κής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights, commercial and general/
business aviation), η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας 
μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού. Όσον αφορά τις αεροπορικές οδηγίες διε-
θνών δρομολογίων παρατείνονται και ισχύουν έως την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και 
ώρα 06:00 το πρωί οι ακόλουθες:
•  Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν: Η notam προβλέπει απαγόρευση εισό-
δου στην χώρα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι πολίτες των ακό-
λουθων 10 χωρών: Ην. Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια 
Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσική Ομοσπονδία και Ισραήλ. 

•  Επτά μέρες καραντίνα σε όλες τις αφίξεις από το εξωτερικό.
•  Επίσης στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος 
κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. 
Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέ-
ρες.

•  Ηνωμένο Βασίλειο - 7ήμερη καραντίνα και νέο pcr test για άρση της.
•  Υποχρεωτική συμπλήρωση Passenger Locator Form: Παράταση προβλέπεται και για την 
αεροπορική οδηγία για το PLF, δηλαδή την υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων 
προς Ελλάδα. 

•  Αναστολή πτήσεων με Τουρκία: Παρατείνεται η αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας.

•  Ανώτατο όριο ταξιδιωτών από Ρωσική Ομοσπονδία: Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) 
παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί, αφίξεις μόνο στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλο-
νίκης και Ηρακλείου και ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 500 επιβατών την εβδομάδα.

•  Διεθνείς αφίξεις μόνο με αρνητικό τεστ 72 ωρών.

Γρ. Τάσιος: "Ελπίζουμε η φετινή Ανάσταση να φέρει 
και τις πρώτες αφίξεις στη χώρα μας"

Η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν είναι η καλύτερη δυνατή όσον σχετικά με την 
τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΟΞ κ. 
Γρηγόρη Τάσιο, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στην έκθεση Virtual Greek 
Panorama. Όπως είπε, ακόμα και τα περσινά vouchers που μετατίθενται 
για φέτος “γίνονται προβληματικά για την περίοδο του Μαΐου” και αυτό 
έχει να κάνει με τα άσχημα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη και 
την αραιή συχνότητα των εμβολιασμών. Αντίθετα, ο γρήγορος εμβολια-

σμός σε Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ ανοίγει μια “χαραμάδα αισιοδοξίας” ότι μπορεί ένα 
σημαντικό τμήμα των δύο πληθυσμών να έχει αποκτήσει την πολυπόθητη ανοσία και έτσι 
να μπορεί να ξεκινήσει τα ταξίδια. “Πρέπει να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους τουρίστες 
το φετινό καλοκαίρι και αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε 
“πράσινη” τη χώρα μας στον χάρτη της Ευρώπης με τα επιδημιολογικά στοιχεία. Είναι 
ακόμα νωρίς να κάνουμε προβλέψεις, ωστόσο ευελπιστούμε πως είτε η Ανάσταση των 
Καθολικών (4 Απριλίου) είτε των Ορθοδόξων (2 Μαΐου) μπορεί να φέρει τις πρώτες αφίξεις 
στη χώρα μας, αν και πολλοί από εμάς μιλάμε από τώρα για το 2022", ανέφερε.

Χ. Θεοχάρης: 
«Έχουμε 
καταστρώσει σχέδιο 
για το άνοιγμα του 
τουρισμού»
Τη διαβεβαίωση ότι θα ενισχυθούν 
με πρόσθετα οικονομικά μέτρα οι 
επαγγελματίες στον τουρισμό πα-
ρείχε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης 
Θεοχάρης, αναφέροντας ότι «η κυ-
βέρνηση συνεχίζει να στηρίζει, όπως 
έχει πράξει καθ' όλη τη διάρκεια του 
2020, με 24 δισ. ευρώ τους εργαζό-
μενους και τις επιχειρήσεις. Παράλ-
ληλα, έχουν υπολογιστεί επιπλέον 
7,5 δισ. ευρώ σε αυτή τη μάχη που 
δίνουμε για το 2021. Συνεπώς, δεν 
πρέπει να υπάρχει καμία αγωνία και 
αμφιβολία ότι ενδέχεται να σταμα-
τήσει πρόωρα η στήριξη των επιχει-
ρήσεων, των εργαζομένων και των 
επαγγελματιών του τουρισμού αλλά 
και όλων των υπόλοιπων κλάδων, 
όπως της εστίασης». Παράλληλα, 
τόνισε ότι «η κυβέρνηση μετατρέπει 
την επιστρεπτέα προκαταβολή σε 
επιχορήγηση: «Ενώ στην Ισπανία και 
σε άλλες χώρες δόθηκε μόνο δανει-
σμός στις επιχειρήσεις, στην Ελλάδα 
μέρος της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής του 50% στις τελευταίες 
εκδοχές της είναι μη επιστρεπτέο, 
δηλαδή επιχορήγηση». Ειδικά για 
τον τουριστικό κλάδο, ο Υπουργός 
Τουρισμού σημείωσε ότι «η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, 
πριν από λίγες ημέρες, υπέγραψε 
συλλογική σύμβαση εργασίας με 
τους εργαζόμενους, σχεδόν με τους 
περσινούς όρους. Αυτό αποτελεί 
απόδειξη κοινωνικής ευθύνης από 
τη πλευρά των ξενοδόχων, ειδικά 
σε μια τόσο δύσκολη περίοδο όπως 
αυτή που διανύουμε.»
Τέλος, αναφορικά με το άνοιγμα του 
τουρισμού το 2021, ο κ. Θεοχάρης 
υπογράμμισε ότι «έχουμε καταστρώ-
σει σχέδιο για το πώς θα ανοίξει ο 
τουρισμός, το οποίο συμπεριλαμβά-
νει μέριμνα ώστε να εμβολιαστούν 
κατά προτεραιότητα οι άνθρωποι 
του κλάδου. 
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ΙΝΣΕΤΕ: οι μισοί Έλληνες αδυνατούσαν να κάνουν 
μια εβδομάδα διακοπές το 2019

Τα χαρακτηριστικά των τα-
ξιδιών εσωτερικού για το 
διάστημα 2015 - 2019 απο-
τυπώνει έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, 
που φανερώνει ότι το 2019 το 
49,2% των Ελλήνων αδυνα-
τούσε να πραγματοποιήσει μια 
εβδομάδα διακοπών μακριά 
από το σπίτι για οικονομικούς 
λόγους. Αναλυτικά, την περί-
οδο 2015 - 2019, τα ταξίδια 
εσωτερικού παρουσίασαν 
αύξηση κατά 2,1%, οι διανυ-
κτερεύσεις 10,3% και οι δαπά-
νες κατά 335 εκατ. ευρώ κάτι 

που μεταφράζεται σε αύξηση 26,5%. Η δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 62 ευρώ 
/+23,9%, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά 4 ευρώ /+14,7% και μέση διάρκεια 
παραμονής κατά 0,8 / +8%. Παράλληλα το 2019 πραγματοποιήθηκαν 4,9 εκατομ-
μύρια προσωπικά ταξίδια εσωτερικού, σημειώνοντας μείωση κατά 11% σε σχέση με 
το 2018, με 53,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% 
και δαπανήθηκαν σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό 1,6 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας μείωση κατά 6,8%. Τονίζεται ότι τα περισσότερα ταξίδια εσωτερικού 
το 2019, πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (3,6 εκατομμύρια ταξί-
δια). Ακολούθησαν τα ταξίδια με θαλάσσια μέσα (1 εκατομμύρια ταξίδια), ενώ μόλις 
272 χιλιάδες ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με αεροπλάνο. Στο μεταξύ το 60% των 
ταξιδιών εσωτερικού με διαμονή το 2019, πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα 
καταλύματα. Στα ενοικιαζόμενα καταλύματα αντιστοιχεί μόλις 21% των διανυκτερεύ-
σεων (εκ των οποίων 11% αντιστοιχεί στα ξενοδοχεία). Ο κύριος όγκος των ταξιδιών 
συγκεντρώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Το 2019, πάνω από 60% των ταξιδιών 
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ενώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Ιουνίου το ποσοστό ανέρχεται σχεδόν σε 80%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των 
δαπανών προήλθαν από τις ηλικιακές ομάδες 25-44 ετών και 45-64 ετών. Σημειώνε-
ται ότι το 35% των δαπανών πραγματοποιήθηκε σε ταξίδια διάρκειας 4 - 7 διανυκτε-
ρεύσεων, ενώ το 51,8% ή 836 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν είτε σε ιδιόκτητες εξοχικές 
κατοικίες (26,2%/419 εκατ. ευρώ) είτε σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από 
συγγενείς και φίλους (25,6%/410 εκατ. ευρώ).

ΙΑΤΑ: καταστροφικό το 2020 για τις 
αερομεταφορές
Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) ανακοίνωσε πρόσφατα τα στοι-
χεία της παγκόσμιας κίνησης επιβατών για το 2020, τα οποία αποκαλύπτουν ότι η 
ζήτηση των αερομεταφορών μειώθηκε κατά 65,9% σε σύγκριση με το 2019.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διεθνής ζήτηση επιβατών το 2020 ήταν 75,6% 
κάτω από τα επίπεδα του 2019. Η χωρητικότητα, (μετρούμενη στα διαθέσιμα χιλιό-
μετρα θέσεων ή ASK) μειώθηκε κατά 68,1% και ο συντελεστής φορτίου μειώθηκε 
19,2 εκατοστιαίες μονάδες σε 62,8%. Επιπλέον, η εγχώρια ζήτηση το 2020 μειώθηκε 
κατά 48,8% και η χωρητικότητα μειώθηκε κατά 35,7%. Η συνολική επισκεψιμότητα 
του Δεκεμβρίου 2020 ήταν 69,7% κάτω από τον ίδιο μήνα το 2019, βελτιώθηκε λίγο 
από τη συρρίκνωση του 70,4% το Νοέμβριο. Η χωρητικότητα μειώθηκε 56,7% και ο 
συντελεστής φόρτωσης μειώθηκε 24,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 57,5%. Οι κρατήσεις 
για μελλοντικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021 μειώθηκαν 
κατά 70% σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο. Η βασική πρόβλεψη της IATA για το 
2021 είναι για βελτίωση 50,4% στη ζήτηση του 2020 που θα φέρει τη βιομηχανία στο 
50,6% των επιπέδων του 2019. Υπάρχει ωστόσο σοβαρός μειωμένος κίνδυνος εάν 
εξακολουθούν να υφίστανται αυστηρότεροι περιορισμοί ταξιδιού.

Κ. Μητσοτάκης: «Ισχυρή 
ανάκαμψη του τουρισμού 
το καλοκαίρι του 2021»
Ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού για το 
καλοκαίρι του 2021 προβλέπει ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς 
οι ταχείες εκστρατείες εμβολιασμού σε 
σημαντικές αγορές όπως η Βρετανία και 
το Ισραήλ, θα ανοίξουν το δρόμο για να 
επιστρέψουν οι τουρίστες. «Είμαι ρεαλι-
στής, όμως είμαι και συγκρατημένα αισιό-
δοξος ότι θα πάμε πολύ καλύτερα απ' ό,τι 
πέρυσι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. «Πέρυ-
σι ήμασταν στο 20%-25% αυτού που θα 
είχαμε σε μια κανονική χρονιά. Αν φθά-
σουμε το 50% αυτού που θα είχαμε μια 
κανονική χρονιά, θα είναι και πάλι 100% 
καλύτερα από πέρυσι», πρόσθεσε. Ο πρω-
θυπουργός δήλωσε πως τα πιστοποιητικά 
εμβολιασμού δεν θα είναι υποχρεωτικά 
για τους επισκέπτες φέτος το καλοκαίρι, 
όμως επισήμανε ότι η Βρετανία και το 
Ισραήλ δείχνουν τον δρόμο όσον αφορά 
στην ταχύτητα των εμβολιαστικών εκστρα-
τειών τους. «Ουσιαστικά εξαρτιόμαστε 
από τον ρυθμό του εμβολιασμού στις 
κύριες αγορές μας», δήλωσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. «Για παράδειγμα, το Ισραήλ 
είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την 
Ελλάδα και, αν το 70% του ισραηλινού 
πληθυσμού έχει εμβολιαστεί μέχρι το τέ-
λος Μαρτίου, θα είναι ευκολότερο να αρ-
χίσουμε να ανοίγουμε σταδιακά για τους 
Ισραηλινούς που ενδιαφέρονται πραγματι-
κά να ταξιδέψουν», πρόσθεσε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός.
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Σε διαδικασία αδειοδότησης το υδατοδρόμιο 
Αμοργού
Σε διαδικασία αδειοδότησης παραμένει το υδατοδρόμιο Αμοργού, το οποίο θα είναι 
από τα πρώτα υδατοδρόμια του Νοτίου Αιγαίου που θα αποκτήσουν άδεια ίδρυσης, 
σύμφωνα με την εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια». Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κυκλάδων έχει κατατεθεί. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αμοργού, «το υ-
δατοδρόμιο Αμοργού βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των Τεχνικών Φακέλων 
και κατάθεσής των στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τις αντίστοιχες αι-
τήσεις για την έκδοση Αδειών Ίδρυσης Υδατοδρομίων. Το Λιμενικό Ταμείο Αμοργού 
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τα "Ελληνικά 
Υδατοδρόμια" εργάζονται συστηματικά για την ολοκλήρωση ενός έργου ζωτικής ση-
μασίας για το νησί μας.»

Με τους επαγγελματίες των εκδηλώσεων ενώνει 
τις δυνάμεις του ο HAPCO
Ο HAPCO λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη χρονική συγκυρία αλλά και το πόσο 
εύθραυστος είναι ο Τουρισμός σε κάθε εξωγενή παράγοντα, υγειονομικό, πολιτικό, 
οικονομικό και περιβαλλοντικό, ενώνει τις δυνάμεις του με τους Επαγγελματίες 
των Εκδηλώσεων (Destination Events Specialists). Στόχος της “ένωσης” είναι τόσο 
η διεύρυνση και εξέλιξη του Συνδέσμου όσο και η ενδυνάμωση της φωνής και της 
δυναμικής του κλάδου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «θα πετύχουμε την βιωσι-
μότητα του επαγγέλματος μας, θα παίξουμε το ρόλο του ρυθμιστικού παράγοντα 
στις αλλαγές και στις νέες προκλήσεις και θα συνεργαστούμε, για να γίνει το όρα-
μα του Συνδέσμου μας, ορατό, πιο γρήγορα από το 2030. Διότι θα είμαστε πιο δυ-
νατοί και η φωνή μας θα έχει, ακόμη μεγαλύτερο ειδικό βάρος, τόσο προς όλους 
τους Φορείς, όσο και προς όλη την εγχώρια και διεθνή πελατειακή μας αγορά», α-
ναφέρει η κ. Ρένα Τόλη, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργα-
νωτών Συνεδρίων (HAPCO). Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του HAPCO, 
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστα-
τικού κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης των μελών του ΔΣ 
από 9 σε 11 και μετά από ψηφοφορία εκλέχθηκαν μέλη τα οποία συμπλήρωσαν το 
ΔΣ. Ο HAPCO έχει την πεποίθηση ότι η "ένωση” αυτή θα αποδώσει τα μέγιστα και 
θα ανοίξει νέους ορίζοντες συνεργασίας και στρατηγικής.

Χωρίς διαβατήρια εμβολιασμού η Βρετανία
Η Βρετανία δεν θα 
καθιερώσει διαβα-
τήρια εμβολιασμού 
κατά της Covid-19. 
Όπως έγινε γνωστό 
προ λίγων ημερών, 
οι πολίτες θα μπο-
ρούν να ζητούν 
απόδειξη του εμβο-
λιασμού τους από 
τον γιατρό τους, αν 
την χρειάζονται για 
να ταξιδέψουν σε 
άλλες χώρες. Αυτό 

δήλωσε ο βρετανός υφυπουργός Υγείας Ναντίμ Ζαχάουι, ο οποίος έχει την ευθύνη 
συντονισμού του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα. «Σίγουρα δεν επιδιώ-
κουμε να τα εισαγάγουμε στο πλαίσιο του προγράμματος εμβολιασμού», δήλωσε ο 
Ζαχάουι.

Κυριαρχούν οι νέες 
τεχνολογίες το 2021 
στα ξενοδοχεία 
Η εξοικείωση των τουριστών με την τε-
χνολογία, οι νέες ψηφιακές δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 
του lockdown και η τάση του social 
distancing αναμένεται να ανοίξουν 
μια νέα σελίδα για τη λειτουργία των 
ξενοδοχείων το 2021. Δεδομένης της 
ανασφάλειας που προκάλεσε ο κορονο-
ϊός, οι επαγγελματίες του κλάδου ήδη 
αναζητούν τεχνολογικές λύσεις, που θα 
τους επιτρέψουν να μειώσουν τις συ-
ναναστροφές και την επαφή με τις επι-
φάνειες σε δωμάτια και κοινόχρηστους 
χώρους του ξενοδοχείου. Το online 
check in, τα ψηφιακά κλειδιά και τα 
smart rooms θα αποτελέσουν κυρίαρχη 
τάση για φέτος, καθώς οι επισκέπτες 
στο εξής αναμένουν βελτιωμένα εργα-
λεία, εξατομικευμένες επικοινωνίες και 
αυξημένα πρότυπα υγιεινής. Λόγω της 
πανδημίας οι πελάτες άρχισαν να ανα-
ζητούν και στο ξενοδοχείο τις τεχνολο-
γικές διευκολύνσεις που έχει το σπίτι 
τους, καθώς οι εφαρμογές των νέων 
τεχνολογιών και του internet έχουν γίνει 
πιο προσιτές σε όλους. Τα ξενοδοχεία 
μάλιστα καλούνται να κάνουν το επόμε-
νο βήμα, υιοθετώντας πιο καινοτόμες 
τεχνολογίες από τις οικιακές, εμπλουτί-
ζοντας την εμπειρία του πελάτη.

Τετάρτη 10 /2 /2021
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Στις 19 και 20 Απριλίου το 7o Travel Trade 
Athens για τους επαγγελματίες του τουρισμού

Στις 19 και 20 
Απριλίου θα 
πραγματοποιη-
θεί διαδικτυα-
κά το 7o Travel 
Trade Athens, 
που διοργανώ-
νεται από το 
Γραφείο Συνε-
δρίων και Επι-
σκεπτών του 
Δήμου Αθηναί-
ων(ACVB), σε 
συνεργασία 

με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουριστικών Πρακτόρων. Κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης, οι εκπρόσωποι των αθηναϊκών τουριστικών επιχειρήσεων θα 
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες συνεργασίες με επαγγελματίες της 
διεθνούς τουριστικής αγοράς, ενώ θα έχουν ευκαιρίες δικτύωσης, συμμετέχο-
ντας σε παράλληλες εκδηλώσεις. Συνολικά 60 εκπρόσωποι τουριστικών γρα-
φείων και επιχειρήσεων, διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων, θα λάβουν 
μέρος στο Travel Trade Athens είτε online είτε ταξιδεύοντας στην Αθήνα. Αντί-
στοιχα, 90 εκπρόσωποι των αθηναϊκών τουριστικών επιχειρήσεων (suppliers), 
που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν σε ειδικά επιμορ-
φωτικά σεμινάρια, στα οποία εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Συ-
νεδρίων και Εκθέσεων (ICCA) καθώς και της Διεθνούς Ένωσης Διοργανωτών 
Συναντήσεων(MPI) θα μεταφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία και θα αναλύσουν 
τις νέες τάσεις.

ΕΟΤ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Συνάντηση που είχε ως στόχο τη στήριξη 
των επαγγελματιών των τουριστικών κα-
ταστημάτων της Πλάκας και τη συνολική 
ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του 
ιστορικού κέντρου της Αθήνας, είχε η Πρό-
εδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθη-
νών, Γιώργο Δημόπουλο, τον Αντιπρόεδρο 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών, Νίκο Κουγιουμτζή και τον εκπρόσωπο 
του Συλλόγου Τουριστικών Καταστημάτων 
Πλάκας, Γιάννη Μιχαλόπουλο. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι 
προοπτικές ανάληψης κοινών δράσεων με 
κύριο στόχο την προβολή της πολιτιστικής 
και ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας, 
μέσα από τη δημιουργία μιας νέας ταυτό-
τητας της πόλης που θα προσφέρει ενιαία 
εικόνα κατά την προώθηση και προβολή 
της στις διεθνείς αγορές. Ακόμα, συζητή-
θηκε η δυνατότητα δημιουργίας θεματικών 
δράσεων Πολιτιστικού Τουρισμού, που θα 
συμβάλλουν στην ενίσχυση των βιωματικών 
περιηγήσεων των επισκεπτών στην ελληνι-
κή πρωτεύουσα.

Τετάρτη 10 /2 /2021
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Σ. Ζαχαράκη: «Αναδείξαμε την Ελλάδα σε 
υγειονομικά ασφαλή προορισμό»

«Το 2021 μπορεί και πρέπει να 
είναι μια χρονιά ανάκαμψης, με 
αργά ίσως, αλλά σταθερά βήματα» 
επεσήμανε η υφυπουργός Τουρι-
σμού Σοφία Ζαχαράκη στο 4ο Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης.
Αναφερόμενη στον τουρισμό, η 
κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι η 
χώρα μας έχει «ισχυρές βάσεις» 
και το «απόθεμα δυναμικής» για 
την επόμενη μέρα της πανδημίας. 
Σημείωσε, για την προηγούμενη 
χρονιά, το «διαβατήριο εμπιστοσύ-
νης», που μετέφεραν οι επισκέπτες 

της χώρας μας στις δικές τους χώρες, μιλώντας για «τις συνθήκες ασφάλειας τις 
οποίες έζησαν» και για μια χώρα, την Ελλάδα, «που τηρούσε απαρέγκλιτα τους κα-
νόνες» προφύλαξης από τον κορονοϊό και πρόσθεσε: «Αναδείξαμε την Ελλάδα σε 
υγειονομικά ασφαλή προορισμό. Και όλα αυτά, που προανέφερα, είναι πολύτιμες, 
υπερπολύτιμες παρακαταθήκες για το μέλλον». Η υφυπουργός αναφέρθηκε και 
στις πρωτοβουλίες που ήδη παίρνει η ελληνική πλευρά σε διεθνές και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, όπως το «ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, για το οποίο, όπως 
είπε, συζητούν καθημερινά όλο και περισσότερες χώρες και οργανισμοί. Επίσης, 
υπογράμμισε τις επαφές που έγιναν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και 
την ένταξη σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του, ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Οι εμβολιασμένοι θα επιστρέψουν πρώτοι στα 
ξενοδοχεία
Οι περισσότερες έρευνες που εξετάζουν το μέλλον των ταξιδιών μετά την παν-
δημία έδειχναν ότι οι νεότεροι είναι αυτοί που θα επιστρέψουν στα ξενοδοχεία, 
καθώς οι μεγαλύτεροι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με αποτέλεσμα να απο-
φεύγουν τις μετακινήσεις. Όμως, όπως κινείται το πρόγραμμα εμβολιασμού, δεν 
αποκλείεται οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να είναι τελικά αυτοί που θα ταξιδέ-
ψουν πρώτοι, αφού θα έχουν εμβολιαστεί πριν από τους millennial’s που το ταξίδι 
αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους.

Με «διαβατήρια» εμβολιασμού θα ταξιδεύουν 
Δανοί και Σουηδοί
Η Σουηδία και η Δανία θα αναπτύξουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εμβολιασμού 
που θα προορίζονται για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Η σουηδική κυβέρνηση φιλο-
δοξεί να λανσάρει το δικό της τον Ιούνιο. Η Δανία, η οποία ανακοίνωσε το πρό-
γραμμά της για ένα «διαβατήριο κορονοϊού», σκοπεύει καταρχάς να δημοσιεύσει 
ένα διαδικτυακό μητρώο που θα επιτρέπει να επαληθεύει κανείς την κατάσταση 
εμβολιασμού ενός προσώπου. Μετά τη δημιουργία αυτού του μητρώου έως τα 
τέλη Φεβρουαρίου, αναμένεται να εφαρμοστεί μια πιο τεχνική λύση «σε διάστημα 
τριών έως τεσσάρων μηνών», σύμφωνα με την κυβέρνηση. Η Δανία θα λάβει την 
τελική απόφασή της σχετικά με τις συγκεκριμένες χρήσεις του διαβατηρίου, αφού 
μελετήσει νέες έρευνες σχετικά με τη μεταδοτικότητα των εμβολιασμένων ανθρώ-
πων, όμως αυτό αναμένεται να «συμβάλει σε ένα σταδιακό και υγιές άνοιγμα της 
Δανίας», τονίζει η Κοπεγχάγη. Οι δύο χώρες διαβεβαιώνουν πως θα φροντίσουν 
αυτά τα πιστοποιητικά να είναι σύμφωνα με τα διεθνή σχέδια που συζητούνται 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στους κόλπους της ΕΕ.

ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Κάθε πλευρά της οικονομικής δρα-
στηριότητας έχει υποστεί και συ-
νεχίζει να υφίσταται πολύ σοβαρές 
συνέπειες από την πανδημία με τον 
τουρισμό να μην αποτελεί εξαίρεση. 
Σύμφωνα με το Γεώργιο Μπάλτα, κα-
θηγητή του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Διδάκτωρ του Warwick 
Business School και Διευθυντή Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκε-
τινγκ & Επικοινωνίας, οι επιπτώσεις 
της πανδημίας στην πραγματική 
οικονομία αποτυπώνονται στα απο-
τελέσματα των επιχειρήσεων, αλλά 
η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται 
στη μητέρα όλων των οικονομικών 
φαινομένων, που δεν είναι άλλη από 
την καταναλωτική συμπεριφορά». Η 
αλλαγή αυτή γίνεται φανερή και στα 
ταξίδια. Οι καταναλωτές δεν είναι σε 
θέση, ακόμα και εάν έχουν τη ρευ-
στότητα, να απολαύσουν διάφορες 
υπηρεσίες, όπως οι διακοπές και η 
διαμονή σε ένα ξενοδοχείο. Οι υπη-
ρεσίες αυτές δεν μπορούν να προ-
σφερθούν και να καταναλωθούν σε 
συνθήκες εγκλεισμού και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης. Είναι λογικό να 
υποθέσουμε ότι η δαπάνη αυτή θα 
διατεθεί εν μέρει σε υλικά προϊόντα, 
είτε ως διαδικασία υποκατάστασης 
(π.χ., αγορά εξοπλισμού για άσκη-
ση στο σπίτι διότι τα γυμναστήρια 
έχουν κλείσει), είτε ως συνέπεια της 
απελευθέρωσης χρηματικών πόρων 
(π.χ., τα χρήματα του ταξιδιού που 
δεν έγινε διοχετεύονται σε αγορά νέ-
ου υπολογιστή).

Τετάρτη 10 /2 /2021
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Ε.Ξ. Μεσσηνίας: 
πόλος έλξης 
τουριστών το 
ντοκιμαντέρ για την 
επανάσταση στο 
Μοριά
Η πρωτοβουλία του Πολεμικού 
Μουσείου για την παραγωγή ντο-
κιμαντέρ για την επανάσταση στον 
Μοριά, τα γυρίσματα του οποίου 
ήδη πραγματοποιούνται στη Μεσ-
σηνία, στο πλαίσιο του εορτασμού 
για τα 200 χρόνια από την εθνική 
παλιγγενεσία, αποτελεί εξαιρετική 
ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστο-
ρικής και τουριστικής ταυτότητας 
της περιοχής, σύμφωνα με την 
Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας. 
Όπως επισημαίνεται σε σχετική 
ανακοίνωση, «θεωρούμε ότι, σε 
χαλεπούς καιρούς όπως αυτοί που 
διανύουμε, κάθε στοιχείο που μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως πρόσθετος 
πόλος έλξης επισκεπτών, είναι από-
λυτα χρήσιμο στην προσπάθεια που 
καταβάλλουμε για τη διατήρηση 
του μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου 
της εγχώριας και ξένης τουριστικής 
αγοράς. Επιπροσθέτως, η συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία, πέρα από 
το διδακτικό της περιεχόμενο ακό-
μα και για τον γηγενή πληθυσμό, 
αναμένεται να ανταποκριθεί στην 
αναζήτηση επισκεπτών με ποιοτικά 
χαρακτηριστικά στα οποία η Μεσ-
σηνία, λόγω του πλούσιου πολιτιστι-
κού της αποθέματος, μπορεί επάξια 
να ανταποκριθεί.»

Μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία ο τουρισμός Υγείας 
στη μετά covid εποχή
Νέα εποχή για τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα σηματοδοτεί η υπογραφή συμφώνου 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου (Enterprise Greece) -υπό την εποπτεία του υπουργείου Εξωτερικών- και 
του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας- Elitour. Οι δύο φορείς έχουν στραμμένο 
το βλέμμα στην μετά covid εποχή και στην επανεκκίνηση του ιατρικού τουρισμού και 
συγκροτούν κοινό μέτωπο ανάληψης πρωτοβουλιών, ώστε με μεθοδικά βήματα και 
συγκεκριμένη στόχευση να προωθήσουν την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό στον 
τομέα του τουρισμού υγείας και να προσελκύσουν επενδύσεις.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατού-
λης, η Ελλάδα ευελπιστεί να κερδίσει από την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, 13,6 
δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 173.000 νέες θέσεις εργασίας σε διάστημα 5 ετών. Ο τουρι-
σμός ευεξίας, που απευθύνεται και σε νεότερους, μπορεί να αποφέρει επίσης, 13,5 
δισ. ευρώ και 171.000 θέσεις εργασίας σε πέντε χρόνια. Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, 
παρουσιάζει ο τουρισμός άνω των 55, ο λεγόμενος «ασημένιος τουρισμός». Στην Ευ-
ρώπη το ποσοστό των ταξιδιωτών τρίτης ηλικίας, αναμένεται να αυξηθεί από 15% το 
2010 σε 26% το 2030 και 32% το 2050. Μέχρι το 2050, το ένα τρίτο της συνολικής του-
ριστικής δαπάνης στην Ευρώπη θα προέρχεται από άτομα άνω των 55 ετών.

Τετάρτη 10 /2 /2021



10 

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

Τουριστικό «άνοιγμα» στην αγορά του Ισραήλ
Με την αγορά του Ισραήλ εγκαινιάζονται το νέο έτος οι διαδικτυακές συναντήσεις των 
εκπροσώπων των Δήμων Πάρου, Μήλου, Τήνου, Αμοργού, Ελαφονήσου και Πάργας, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναθέρμανση των επαφών και την ενίσχυση 
της τουριστικής κίνησης από βασικές αγορές του εξωτερικού. Οι συναντήσεις έχουν 
προγραμματιστεί για το διάστημα από 10 έως 12 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποι-
ηθούν μέσα από την ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα www.
mtcgroup.gr, με τη σημαντική στήριξη που παρείχε το γραφείο ΕΟΤ Ισραήλ, ως προς 
τον εντοπισμό των ενδιαφερόμενων για την Ελλάδα επαγγελματιών του τουρισμού. Η 
επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς δεν ήταν τυχαία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση. Κρίθηκε σκόπιμη τόσο από την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα αυτή, πράγ-
μα που ενισχύει τις προβλέψεις για μεγαλύτερη ευχέρεια ταξιδιών, παράλληλα με την 
αναμενόμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, διμερή συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ 
για το άνοιγμα του τουρισμού.

Γρήγορη ανάκαμψη 
του τουρισμού 
προβλέπει η Αυστρία 
Την άποψη ότι τμήματα του τουρι-
σμού στην Αυστρία θα μπορούσαν 
να ανακάμψουν σχετικά γρήγορα 
μετά το τέλος της υγειονομικής 
κρίσης, και ότι, ειδικά στον τουρι-
σμό διακοπών, μπορεί να υπάρξει 
επιστροφή στα παλιά επίπεδα πριν 
από την κρίση, "καθώς το καλοκαί-
ρι έδειξε πόσο γρήγορα έρχεται 
μία ανάκαμψη", εξέφρασε ο νέος 
Αυστριακός υπουργός Εργασίας 
Μάρτιν Κόχερ. Αποφασιστικό για 
την περαιτέρω εξέλιξη, ο ίδιος θε-
ωρεί "το πόσο γρήγορα θα βγούμε 
από την κρίση, αλλά το τι ακριβώς 
χρειαζόμαστε. Κανένας ακόμη δεν 
μπορεί να πει κάτι σοβαρά, ωστόσο, 
όλοι οι ειδικοί τονίζουν πως ένα 
μεγάλο πρόγραμμα λιτότητας ή 
φορολογικές αυξήσεις αμέσως μετά 
την κρίση θα ήταν πολύ κρίσιμα για 
την οικονομική ανάκαμψη". Είναι πο-
λύ αισιόδοξος ότι "όταν τελειώσει η 
υγειονομική κρίση, θα ανακάμψουν 
επίσης τμήματα του τουρισμού, και 
πως εάν η Ευρώπη βγει από την 
κρίση ομοιόμορφα, η Αυστρία θα 
βρεθεί γρήγορα σε καλύτερη θέση", 
τονίζει ο Μάρτιν Κόχερ, επισημαί-
νοντας πως "στην αγορά εργασίας, 
δεν έχει νόημα να επανεκπαιδεύο-
νται οι άνθρωποι από τομείς που θα 
λειτουργήσουν και πάλι καλά σε έξι 
μήνες". Ο 47χρονος οικονομολόγος 
και καθηγητής Πανεπιστημίου Μάρ-
τιν Κόχερ, ανέλαβε στις 11 Ιανου-
αρίου το υπουργείο Εργασίας από 
την 37χρονη Κριστίνε 'Ασμπαχερ, 
η οποία είχε παραιτηθεί νωρίτερα 
έπειτα από την έντονη κριτική που 
της ασκούνταν για λογοκλοπή τόσο 
στη διπλωματική όσο και στη διδα-
κτορική της εργασία.
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