
1 

ΤΟ  NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Hotelier NewsG
r

ee
k

Πρόθυμοι να καλύψουν το 50%  
του Covid test οι ξενοδόχοι στη Χαλκιδική

Με το βλέμμα στραμμένο στο 
Πάσχα, οι Έλληνες ξενοδόχοι βρί-
σκονται προς το παρόν σε φάση 
επιβίωσης, όπως τόνισε σε πρόσφα-
τη συνέντευξή του ο πρόεδρος της 
ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος. “Η κάθε 
επιχείρηση θα χρειαστεί ένα “εσω-
τερικό μνημόνιο” προκειμένου να 
ανακάμψει στα οικονομικά της στοι-
χεία, καθώς οι υποχρεώσεις τρέχουν 
και τιμολογιακά βρισκόμαστε ακόμα 
στο 2019", ανέφερε ο Πρόεδρος της 
ΠΟΞ και εκτίμησε ότι η ανάκαμψη 
θα μπορέσει να τοποθετηθεί χρονικά 
μεταξύ 2022 - 2025. Είπε ακόμη ότι η 
διάθεση να ανοίξουν οι επιχειρήσεις 
προς το Ορθόδοξο Πάσχα προκειμέ-

νου να υποδεχθούν τους πρώτους τουρίστες παραμένει, ωστόσο με βάση τα υγειονομικά 
δεδομένα που προκύπτουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τον αργό ρυθμό εμβολι-
ασμού, το εγχείρημα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες και μάλλον “πάμε για Ιούνιο”. 
Αυτό που θα κρίνει τη φετινή σεζόν, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Ελλήνων ξενοδόχων, 
είναι το “πράσινο χρώμα” στον αντίστοιχο χάρτη της Ευρώπης που θα πρέπει να διατη-
ρήσει η χώρα μας για να δει κρατήσεις, ενώ όπως είπε, η ζήτηση αυτή τη στιγμή υπάρχει 
σε διερευνητικό επίπεδο, κυρίως γιατί η Ελλάδα αντιμετώπισε την πανδημία καλύτερα 
από άλλες χώρες. Επέμεινε στο τρίπτυχο: πιστοποιητικά εμβολιασμού - PCR covid tests 
72 ωρών - rapid tests κυρίως για τα χερσαία σύνορα με τα Βαλκάνια και αναφέρθηκε στην 
επανάληψη της πρωτοβουλίας των ξενοδόχων της Χαλκιδικής να επιδοτήσουν τα αρνητικά 
τεστ με το 50% της αξίας τους. “Υιοθετούμε μια νέα φιλοσοφία σε σχέση με τη φιλοξενία. 
Η υγεία, η υγιεινή και η ασφάλεια βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Και εδώ, είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι εκείνο που χρειάζεται πάνω από όλα, είναι η ατομική ευθύνη του καθενός, για 
να προστατέψουμε τους προορισμούς μας από το lockdown” ανέφερε και πρόσθεσε: “Δεν 
μαζεύεται σε μια χρονιά η περσινή απώλεια του 80%. Ευελπιστούμε φέτος να φτάσουμε 
στο 50% του τζίρου του 2019 και παράλληλα, χτίζουμε αντοχές με ενότητα στον κλάδο και 
καλό διάλογο με την Πολιτεία, για να ανταπεξέλθουμε στη σκληρή δοκιμασία”. 

Προβολή διαρκείας σχεδιάζει ο ΕΟΤ για το 2021
H καμπάνια προβολής της Ελλάδας για τo 2021 δεν θα είναι δίμηνη και τρίμηνη, όπως στο 
παρελθόν, αλλά θα είναι εξάμηνη και οκτάμηνη, σύμφωνα με τον Γ.Γ. του ΕΟΤ ο κ. Φρα-
γκάκης. Η έντασή της θα αυξομειώνεται, όποτε χρειάζεται ανάλογα με τη ζήτηση αλλά και 
τις χώρες στόχευσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της καμπάνιας, θα είναι έτοιμο μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου και η εκκίνηση της θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Είναι χαρα-
κτηριστικό πάντως, πως η διαφημιστική εκστρατεία για παράδειγμα στο Ισραήλ θα ξεκινή-
σει νωρίτερα, αφού τα νέα στο μέτωπο του εμβολιασμού είναι πολύ ενθαρρυντικά, εξήγη-
σε. Δίνοντας το στίγμα του μηνύματος που θα εκπέμψει εφέτος η Ελλάδα στις αγορές του 
κόσμου, ο κ. Φραγκάκης επεσήμανε ότι αυτό συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα 
είναι μια χώρα που μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον επισκέπτη, όλες τις εποχές του 
χρόνου. Μάλιστα τόνισε ότι πέραν της κεντρικής καμπάνιας προβολής, θα υπάρξουν και 
άλλες 4 μικρότερες, που θα προβάλλουν τη γαστρονομία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον 
τουρισμό υπαίθρου αλλά και τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Θεοχάρης:  
σε συζητήσεις  
με τη Μεγάλη 
Βρετανία για το 
πιστοποιητικό 
εμβολιασμού
Συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή του πιστοποιητικού 
εμβολιασμού κατά τις μετακινήσεις 
τουριστών μεταξύ Ελλάδας και Με-
γάλης Βρετανίας, σύμφωνα με τον 
υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. 
Όπως εξήγησε ο κ. Θεοχάρης «η 
λογική είναι ότι, φυσικά, δε θέλουμε 
να περιορίσουμε τα ταξίδια μόνο σε 
αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Σε 
καμία περίπτωση. Ωστόσο, εφόσον 
ήδη ζητούμε από κάθε τουρίστα να 
έχει ένα αρνητικό τεστ πριν ταξι-
δέψει, θα ήταν σπατάλη πόρων να 
κάνει κανείς τεστ κάθε φορά που 
ταξιδεύει. Το πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού θα μπορούσε να περιορίσει 
την ανάγκη για αυτού του είδους τα 
τεστ διότι θα θεωρείτο δεδομένο ότι 
οι ταξιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν το 
σχετικό πιστοποιητικό επελέγησαν 
από την κυβέρνηση της χώρας τους 
ή θέλησαν οι ίδιοι να εμβολιαστούν, 
οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνουν 
τεστ ξανά και ξανά». Σε ό,τι αφορά 
στην υποδοχή Βρετανών τουριστών 
το καλοκαίρι του 2021, ο κ. Χάρης 
Θεοχάρης δήλωσε πως «οι τουρί-
στες που έρχονται κάθε χρόνο στην 
Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία 
είναι περίπου 4 εκατ. σε μια «κανο-
νική» χρονιά. Σίγουρα, ελπίζουμε ότι 
αυτό το καλοκαίρι, με τα προγράμ-
ματα εμβολιασμού -και το Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι από τις χώρες που 
ηγούνται στο συγκεκριμένο τομέα- η 
κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη 
από την τωρινή. Τα κρούσματα στη 
Μεγάλη Βρετανία έχουν μειωθεί, 
άρα ελπίζουμε ότι, τόσο με τα προ-
γράμματα εμβολιασμού, όσο και με 
τον περιορισμό της νόσου, φέτος θα 
μπορούμε να έχουμε ένα ημι-κανονι-
κό -αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυ-
τός ο όρος- τουριστικό καλοκαίρι.»
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Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αλλά 
και γενικότερα οι επαγγελματίες του 
τουριστικού κλάδου κλήθηκαν φέτος 
να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση και αυτή τη στιγμή μετρούν 
τεράστιες οικονομικές απώλειες. Ο ξε-
νοδοχειακός κλάδος ”κοιτά” προς την 
περίοδο του Πάσχα, ελπίζοντας σε ένα 
μεγαλύτερο ”άνοιγμα” στις αρχές Μαΐ-
ου. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για 
την επόμενη τουριστική σεζόν;
Η πανδημία έκανε μεγάλη ζημιά στον 
παγκόσμιο τουρισμό και σε όλες τις 
ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Γι’ 
αυτό και η κυβέρνηση, από την αρχή 
αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας, 
υλοποιεί ένα θηριώδες πρόγραμμα στή-
ριξης, που έχει ήδη ξεπεράσει τα 25 δισ. 
ευρώ. Πέρα, όμως, από το πρόγραμμα 
στήριξης, πρωταρχικός μας στόχος εί-
ναι να λειτουργήσει ξανά η μηχανή της 
μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας 
μας. Γνωρίζουμε, από τα δεδομένα που 

συλλέγουμε καθημερινά, ότι υπάρχει 
επιθυμία για ταξίδια και διακοπές φέτος, 
μετά από σχεδόν έναν ολόκληρο δύσκο-
λο χρόνο. Ξέρουμε, επίσης, ότι υπάρχει 
ισχυρή ζήτηση για την Ελλάδα, που ακό-
μα όμως δεν έχει μεταφραστεί σε κρατή-
σεις. Είναι ίσως η πιο «άχαρη» φάση αυ-
τή στην οποία βρισκόμαστε τώρα, με τα 
αλλεπάλληλα lockdowns να επηρεάζουν 
σχεδόν όλο τον κόσμο. Θεωρώ, όμως, 
ότι είμαστε λίγο πριν από την τελευταία 
στροφή, που θα μας οδηγήσει στην αρ-
χή του τέλους αυτής της περιπέτειας. 
Φέτος, έχουμε περισσότερα «όπλα» δια-
θέσιμα σε σχέση με πέρυσι: τα εμβόλια, 
τα τεστ, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Θα τα αξιοποιήσουμε όλα και εκτιμώ ότι 
προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου 
του 2021 θα αρχίσει να φαίνεται καθαρά 
η ανάκαμψη του τουρισμού μας. Αυτή τη 
χρονιά αναμένεται να δουλέψουμε πολύ 
με last minute κρατήσεις και, φυσικά, 
στόχος μας είναι να επεκταθεί η φετινή 

σεζόν, εφόσον όλα πάνε καλά, όσο το 
δυνατόν πιο μακριά γίνεται... Η τουριστι-
κή περίοδος φέτος θα είναι ένας αγώνας 
διαρκείας. Το γνωρίζουμε και είμαστε 
αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά 
για να τα καταφέρουμε.

Μιλήστε μας για την εφαρμογή Visit 
Greece app και τις δυνατότητες που 
προσφέρει στους επαγγελματίες του 
τουριστικού κλάδου.
Μια από τις κεντρικές προτεραιότητές 
μας στον ΕΟΤ είναι η ενίσχυση των 
ψηφιακών εργαλείων προβολής του 
ελληνικού τουρισμού. Δίνουμε ιδιαίτε-
ρο βάρος στις ψηφιακές καμπάνιες, οι 
οποίες απευθύνονται σε ένα δυναμικό 
κομμάτι των ταξιδιωτών. Παράλληλα 
όμως, πέραν της προβολής, θέλουμε να 
προσφέρουμε στους επισκέπτες της χώ-
ρας μας και χρηστικά εργαλεία που θα 
διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην 
πληροφορία. Αυτό ήταν και το βασικό 
ζητούμενο για τον Οργανισμό, που μας 
ώθησε να προχωρήσουμε την υλοποίηση 
του Visit Greece App. Είναι μια επιτυχη-
μένη συνεργασία του δημόσιου με τον 
ιδιωτικό τομέα, του ΕΟΤ με την Warply, 
την Eurobank και την Mastercard. Ήταν 
μία διαχρονική ανάγκη του ελληνικού 
τουρισμού, την οποία ικανοποιήσαμε, 
καθώς δεν υπήρχε πριν κάποιο κεντρικό 
application που να συμπληρώνει τα άλλα 
ψηφιακά μέσα που έχουμε στην διάθεσή 
μας. Στον ΕΟΤ δεν αντιλαμβανόμαστε 
απλά τις νέες τάσεις, αλλά κάνουμε και 
συγκεκριμένες κινήσεις για να ανταπο-
κριθούμε σε αυτές, επενδύοντας στην 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Το visit Greece app έχει ήδη διακριθεί 
με πολλά βραβεία - μιλήστε μας για την 
επιτυχία αυτή. Ποια τα επόμενα βήματα 
για την εφαρμογή;
Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τις δια-
κρίσεις που έχει κερδίσει η εφαρμογή 
μας. Είναι μία συλλογική επιτυχία, καθώς 
δούλεψαν πολλοί άνθρωποι για να φτά-
σουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και 
θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για 
την προσπάθειά τους. Εννοείται ότι εί-
μαστε διαρκώς σε μία διαδικασία αναζή-
τησης τρόπων βελτίωσης και ενίσχυσής 
της εφαρμογής με νέες δυνατότητες. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δημήτρης Φραγκάκης

«Στόχος μας είναι να επεκταθεί η φετινή σεζόν»

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φραγκάκης, μιλώντας στο Greek 
Hotelier News, εκτιμά ότι προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 θα αρχίσει 
να φαίνεται η ανάκαμψη του τουρισμού, αναλύοντας παράλληλα τις δυνατότητες 
που προσφέρει στους επαγγελματίες του κλάδου η εφαρμογή Visit Greece app.
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Εμπλουτίζουμε την ταξιδιωτική πληρο-
φορία συνεχώς, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι να αξιοποιήσουν την εφαρμογή οι 
ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου 
να προβληθούν δωρεάν. Θέλουμε το 
Visit Greece App να γίνει ένα χρηστικό 
εργαλείο για όποιον αποφασίσει να το 
αξιοποιήσει για την επιχείρησή του. Το 
επόμενο διάστημα θα δείτε και άλλες 
νέες δυνατότητες που θα προσθέσουμε 
στην εφαρμογή, καθιστώντας την ακόμα 
πιο ελκυστική.

Η πανδημία έχει διαμορφώσει ένα 
κλίμα ανασφάλειας και φόβου σχετικά 
με τα ταξίδια, παρά το γεγονός ότι οι 
ξενοδόχοι στην Ελλάδα εφάρμοσαν 
αποτελεσματικά τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα τη χρονιά που μας πέρασε. 
Πως βοήθησε το Visit Greece App και 
πώς ο ΕΟΤ θα ανταποκριθεί στις νέες 
ανάγκες;
Το 2020 ήταν μία πρωτοφανής χρονιά με 
πολλές ιδιαιτερότητες. Η ασφάλεια του 
προορισμού έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
πέρυσι στην επιλογή χώρας διακοπών 
από τους λίγους που αποφάσισαν να 
ταξιδέψουν. Η κυβέρνηση εφάρμοσε 
πολύ προσεκτικά και μελετημένα έναν 
οδικό χάρτη ανοίγματος του τουρισμού 
με ασφάλεια και τα κατάφερε καλά, κα-
τά γενική ομολογία. Τα 4,2 δισ. έσοδα 
που έφερε ο τουρισμός πέρυσι δεν είναι 
ευκαταφρόνητα. Τα καταφέραμε όμως, 
επειδή όλοι μαζί βάλαμε πλάτη: Κράτος, 
Συλλογικοί Φορείς του τουρισμού, Αυτο-
διοίκηση, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. 
Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υ-
πουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ ήταν 
η εμπεριστατωμένη ενημέρωση των επι-
σκεπτών για τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και τις διαδικασίες ταξιδιού και σε αυτό 
το Visit Greece App είχε καθοριστική 
συμβολή.

Θα μπορέσει στη φετινή σεζόν, ο του-
ριστικός κλάδος να κεφαλαιοποιήσει 
το success story της Ελλάδος που επι-
τεύχθηκε το 2020;
Η φετινή σεζόν θα είναι αρκετά διαφορε-
τική από την περυσινή και θα αποφύγω, 
όπως πάντα, τις προβλέψεις. Πράγματι 
έχουμε μία σημαντική παρακαταθήκη με 
το ασφαλές άνοιγμα πέρυσι και την δια-
τήρηση της καλής φήμης της χώρας μας 
στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε, όμως, να 
σταθούμε μόνο σε αυτό. Θα αξιοποιή-

σουμε όλα τα όπλα που έχουμε στην δι-
άθεσή μας. Ειδικά όσον αφορά τον ΕΟΤ 
πάντως, έχουμε έτοιμο το στρατηγικό 
σχέδιο προβολής μας για το 2021 και 
ετοιμάζουμε την υλοποίηση μιας καμπά-
νιας μακράς διάρκειας, στοχευμένης σε 
συγκεκριμένες χώρες και κοινά, η οποία 
θα εστιάσει στα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της χώρας μας.
Ενισχύουμε, επίσης, τη συνεργασία μας 
με αεροπορικές και tour operators για 
προγράμματα συνδιαφήμισης προκειμέ-
νου να ενισχύσουμε την χώρα ως επιλο-
γή ταξιδιού και διακοπών. Θα βάλουμε 
τα δυνατά μας και είμαι αισιόδοξος ότι η 
φετινή σεζόν θα είναι καλύτερη από την 
περυσινή.

Ποια θα είναι η επικοινωνιακή στρα-
τηγική για το 2021; Ποια τα πλάνα και 
τα επόμενα βήματα; Τί ρόλο θα έχει το 
Visit Greece app σε αυτό το πλάνο;
Τρεις είναι οι βασικοί άξονες της διαφη-
μιστικής μας εκστρατείας. Κατ΄ αρχήν 
εμπλουτίζουμε το μοντέλο ‘’ήλιος και θά-
λασσα’’, το οποίο προφανώς παραμένει 
ο πυρήνας μας, επενδύοντας παράλληλα 

στην αυθεντικότητα και την ταυτότητα 
της χώρας μας ως δωδεκάμηνου προο-
ρισμού. Δεύτερον, αξιοποιούμε όλα τα 
δεδομένα, τα οποία έχουμε στην διάθεσή 
μας σε πραγματικό χρόνο, με μια προσω-
ποποιημένη σχεδόν προσέγγιση κοινών 
και αγορών, ώστε το μήνυμά μας να δι-
αχέεται όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. 
Τρίτος άξονας της εκστρατείας μας είναι 
η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, 
ανάλογα με τα ειδικά δεδομένα που μας 
επιβάλλουν οι δύσκολες συνθήκες της 
πανδημίας, ώστε να πιάνουν τόπο και τα 
χρήματα του φορολογούμενου. Η Ελλά-
δα είναι ένας από τους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, 
ένας τόπος που έχει πολύ περισσότερα 
να δώσει στον επισκέπτη από αυτά που 
ίσως γνωρίζει πριν φτάσει στη χώρα μας. 
Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που 
μπορεί να προσφέρει όσα θελήσει ο ταξι-
διώτης κι αυτό θα φροντίσουμε στον ΕΟΤ 
να το δείξουμε έγκαιρα και έξυπνα στον 
κόσμο. Προφανώς και το Visit Greece 
App θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και 
στην φετινή προβολή του τουριστικού 
μας προϊόντος στο εξωτερικό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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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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ΙΤΕΠ: σε εξέλιξη 3 έρευνες αποκλειστικά για 
ξενοδοχεία

Ένα πολύτιμο εργαλείο για 
τους ξενοδόχους θα αποτε-
λέσουν οι έρευνες του Ινστι-
τούτου Τουριστικών Ερευνών 
και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς 
θα λειτουργήσουν σαν οδηγός 
για προγράμματα επιδοτήσε-
ων των ξενοδοχείων, αλλά και 
ενημέρωσης των επαγγελμα-
τιών του κλάδου, για τις σύγ-
χρονες ανάγκες της ελληνικής 
ξενοδοχίας.
Το ερευνητικό εργαλείο του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας, όπως ανέφερε 

η πρόεδρος του ΙΤΕΠ κ. Σβήνου, ήδη τρέχει 3 έρευνες, που αφορούν αποκλειστικά 
τα ελληνικά ξενοδοχεία. Η πρώτη έρευνα επικεντρώνεται στις "ικανότητες-δυνατό-
τητες" της αγοράς εργασίας. Τι ανάγκες σε θέσεις εργασίας έχουν τα ξενοδοχεία. 
Τι δεξιότητες πρέπει να έχει το προσωπικό για να καλύψει τις θέσεις εργασίας που 
απαιτούνται είναι μερικά από τα ζητήματα, που οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα δώσουν 
τις δικές τους απαντήσεις, με στόχο αυτές να αναδείξουν τις πραγματικές ανάγκες 
των ξενοδοχειακών μονάδων. Μάλιστα, τέτοιου είδους έρευνες, σύμφωνα με την κ. 
Σβήνου, θα αποτελέσουν και έναν οδηγό εκπαίδευσης τόσο για μελλοντικά μεταπτυ-
χιακά προγράμματα. 
Η δεύτερη έρευνα επικεντρώνεται στην τεχνολογία και στόχο έχει την ανάδειξη της 
υφιστάμενης τεχνολογικής κατάστασης των ξενοδοχειακών μονάδων, ώστε τα προ-
γράμματα επιδότησης που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα να είναι στοχευμένα 
στις ανάγκες των ξενοδοχείων, όπως σημειώνει η κ. Σβήνου. Σε ό,τι αφορά στην τρί-
τη έρευνα του ΙΤΕΠ, αφορά την προσβασιμότητα και στόχος είναι η αποτύπωση των 
ξενοδοχειακών μονάδων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για προσβασιμότητα α-
τόμων με κινητικές δυσκολίες. Στο σημείο αυτό, η πρόεδρος του ΙΤΕΠ σημείωσε ότι 
η εν λόγω έρευνα θα αναδείξει με τι προγράμματα μπορούν να αναβαθμιστούν οι υ-
ποδομές των ξενοδοχείων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων αυτών.

Χωρίς στελέχη η Ελλάδα με εξειδίκευση στο 
θρησκευτικό τουρισμό
Ο θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός απευθύνεται τόσο στον μαζικό 
τουρισμό όσο και σε μεμονωμένους ταξιδιώτες. Αποτελεί την περισσότερο ανεπτυγ-
μένη μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, με σχετικά μικρότερη 
εποχικότητα της ζήτησης σε σύγκριση με άλλες μορφές τουρισμού και μάλιστα α-
φορά το σύνολο της επικράτειας της χώρας. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να διαθέτει 
μεγάλο αριθμό θρησκευτικών μνημείων με μοναδική πολιτισμική, θρησκευτική, ιστο-
ρική και καλλιτεχνική αξία, που μπορούν να ικανοποιήσουν ποικιλία ενδιαφερόντων 
των επισκεπτών πέραν του προσκυνήματος. Η αξία του θρησκευτικού τουρισμού 
είναι ζωτικής σημασίας για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και την 
οικονομική ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, αφού οι θρησκευτικές 
τουριστικές ροές κατευθύνονται στην πλειοψηφία τους από το κέντρο προς την πε-
ριφέρεια. Παρά το γεγονός ότι ο θρησκευτικός τουρισμός αναπτύσσεται στη χώρας 
μας, έχει παρατηρηθεί σημαντική έλλειψη στελεχών και επαγγελματιών ειδικευμένων 
στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς έως πρόσφατα δεν προσφέρονταν σχετικές σπου-
δές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτά ανέφερε ο Ευάγγελος Χρήστου, Κοσμήτορας 
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Οργα-
νισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Διακοπές στην Κρήτη 
προγραμματίζουν για το 
καλοκαίρι οι Γερμανοί 
Για τουριστικό comeback της Ελ-
λάδας το καλοκαίρι κάνει λόγο το 
Redaktionsnetzwerk Deutschland, επιση-
μαίνοντας ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι ελπί-
ζουν φέτος σε περισσότερους επισκέπτες. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις αυξημένες ήδη 
κρατήσεις διακοπών από τη Γερμανία, 
αλλά και στην πρόταση του πρωθυπουρ-
γού για την εισαγωγή ενιαίου ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού εμβολιασμού. Σύμφωνα με 
τον συντάκτη, τα ελληνικά αεροδρόμια, τα 
οποία παλιότερα διέθεταν μόνο βασικές 
εγκαταστάσεις, έγιναν υπερσύγχρονα. 
Παράλληλα, αναφέρει ενθαρρυντικά στοι-
χεία, όπως το γεγονός ότι στη γερμανική 
TUI η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη θέση 
σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, ξεπερνώντας 
και την Μαγιόρκα. Επιπλέον, η Ρόδος και 
η Κως είναι ακόμη δύο ελληνικά νησιά 
που συγκαταλέγονται στους πέντε δημο-
φιλέστερους προορισμούς, ενώ τα ταξιδι-
ωτικά πρακτορεία στην Αυστρία και στην 
Ελβετία αναφέρουν επίσης αυξανόμενη 
ζήτηση για προορισμούς στην Ελλάδα. «Η 
Ελλάδα ξεκινά τη νέα σεζόν με τον ούριο 
άνεμο του περασμένου καλοκαιριού», 
δηλώνει στο RND ο Μάρεκ Άντριστσακ, 
διευθύνων σύμβουλος της TUI Germany. 
«Χάρη στον χαμηλό αριθμό κρουσμάτων 
και τις αποτελεσματικές ιδέες υγιεινής, η 
Ελλάδα ήταν ήδη ο δημοφιλέστερος προ-
ορισμός ταξιδιών στο εξωτερικό για τους 
Γερμανούς το 2020», επισημαίνεται στο 
άρθρο, ενώ ο κ. Άντριστσακ εκτιμά ότι η ε-
πιθυμία για ταξίδια, το αργότερο μέχρι το 
καλοκαίρι, θα είναι μεγάλη. «Με την αύξη-
ση των εμβολιασμών σε όλη την Ευρώπη, 
αυξάνεται η αυτοπεποίθηση ότι σύντομα 
θα είναι δυνατά τα ταξίδια», αναφέρει. 

Τετάρτη 24 /2 /2021
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Ανοίγει το ξενοδοχείο Destino Pacha Mykonos
O επιχειρηματικός όμιλος Pacha ξεκινά από τη Μύκονο τη διεθνή επέκτασή του με 
την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου Destino Pacha Mykonos. Το Destino 
Pacha Mykonos, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προσφέρει 34 δωμάτια, με 
έξι σουίτες και συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με μοντέρνες 
πινελιές. Παράλληλα με το Destino, ο όμιλος εγκαινιάζει αυτό το καλοκαίρι και το 
"Lío Mykonos", που θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της γαστρονομίας. Ο Όμιλος 
Pacha είναι μια εταιρεία διεθνούς χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται στους το-
μείς της μουσικής, αναψυχής, ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, αρωμάτων και μόδας μεταξύ 
άλλων, με έντονη διεθνή παρουσία μέσω των Pacha Ibiza.

Εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή 
τουριστικής μονάδας στο Σκορπιό
Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικής 
μονάδας στον Σκορπιό, η επανάχρηση της Βίλας Ιόλα στην Αγία Παρασκευή και η 
μετατροπή της σε πολιτιστικό κέντρο και μουσείο, καθώς επίσης και η αξιοποίηση 
του χώρου στο παλιό εργοστάσιο της ΗΒΗ στο Ν. Φάληρο. Τα σημαντικά αυτά 
έργα ενέκρινε ύστερα από συνεδρίασή του το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, 
υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

Κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αναμένονται 
για φέτος στα ξενοδοχεία
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η τουριστική σεζόν δεν θα ανοίξει πριν από τον Ιούνιο, 
σύμφωνα με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 
Κωνσταντίνα Σβήνου. Στα συστήματα κρατήσεων των ξενοδοχείων υπάρχουν μόνο 
ακυρώσεις εκδηλώσεων, γάμων κ.λπ. και καμία κράτηση δεν υφίσταται για τη νέα 
σαιζόν αυτό το διάστημα». Από τα μέσα Μαρτίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
οι πρώτες κρατήσεις των ξένων επισκεπτών για την Ελλάδα εκτιμά η κυρία Σβήνου, 
σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «φέτος θα είναι η χρονιά που οι κρατήσεις θα 
πραγματοποιηθούν την τελευταία στιγμή (Last Minute Bookings)». 
Την ίδια "παγωμένη" εικόνα εμφανίζουν αυτή την περίοδο και οι κρατήσεις στα 
τουριστικά γραφεία της χώρας με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας των "εν Ελλάδι 
τουριστικών γραφείων", Fedhatta, Λύσσανδρο Τσιλίδη, να δηλώνει ότι σε σχέση 
με πέρυσι, εφέτος δεν υπάρχει καμία κίνηση. Πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχαν προ-
κρατήσεις, προκαταβολές, vouchers, παρά τη θολή εικόνα που επικρατούσε για το 
άνοιγμα του τουρισμού. Μπορεί η φετινή χρονιά να ομοιάζει με την περυσινή, στο 
σκέλος της αβεβαιότητας, ωστόσο εκτιμά με τη σειρά του ότι στα τέλη Μαΐου θα 
αποτυπωθούν οι πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη της.

ΥΠΑ: νέες αεροπορικές 
οδηγίες για τις πτήσεις 
εξωτερικού μέχρι τις 8 
Μαρτίου 
Τις νέες παρατάσεις των αεροπορικών 
οδηγιών (Covid-19 notams) για τις 
πτήσεις εξωτερικού έως τις 8/3/21 ανα-
κοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ΥΠΑ). Ειδικότερα, παρατείνονται 
έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώ-
ρα 06:00 το πρωί οι ακόλουθες notams 
που αφορούν πτήσεις εξωτερικού:
•  Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα 

των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και της Συμφωνίας Σένγκεν. 
Εξαιρούνται οι πολίτες από Ην. Βα-
σίλειο, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, 
Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, Ρωσική Ομοσπονδία και Ισραήλ.

•  Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται 
στην χώρα μας από οποιοδήποτε 
κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται 
σε υποχρεωτικό προληπτικό περιο-
ρισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προ-
σωρινής διαμονής που δηλώνεται 
στη φόρμα PLF, για επτά (7) ημέρες, 
εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα 
για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
οπότε ο προσωρινός περιορισμός 
ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, 
δηλαδή μέχρι την αναχώρησή τους. 

•  Ηνωμένο Βασίλειο: 7ήμερη καραντί-
να και νέο pcr test για άρση της.

•  Υποχρεωτική συμπλήρωση 
Passenger Locator Form. 

•  Παρατείνεται η αναστολή πτήσεων 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

•  Αφίξεις μόνο στο Δ.Α.Α «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» από Αλβανία / Βόρεια Μα-
κεδονία.

•  Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) 
παραμένουν οι ακόλουθοι περιορι-
σμοί, αφίξεις μόνο στα αεροδρόμια 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλεί-
ου και ανώτατο όριο εισόδου στην 
Ελλάδα 500 επιβατών την εβδομάδα.

•  Διεθνείς αφίξεις μόνο με αρνητικό 
τεστ 72 ωρών.

Τετάρτη 24 /2 /2021
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Ελλάδα «ψηφίζουν» οι Αυστριακοί για τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές

Η Ελλάδα αποτελεί 
και το καλοκαίρι 
του 2021 τον πιο 
δημοφιλή ταξιδιω-
τικό προορισμό για 
τους Αυστριακούς, 
όπως υπογραμ-
μίστηκε κατά την 
παρουσίαση του 
νέου προγράμμα-
τος του TUI Austria. 
Παρά την παγκό-
σμια πανδημία 
του κορονοϊού, οι 
Αυστριακοί κάνουν 
ήδη κρατήσεις για 
τις καλοκαιρινές 

τους διακοπές, αναζητώντας έναν κατάλληλο προορισμό καλοκαιρινών 
διακοπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις φετινές κρατήσεις, που φέρουν 
την Ελλάδα στην πρώτη θέση και τα νησιά της Κρήτης, Ρόδου και Κω α-
νάμεσα στα πέντε δημοφιλέστερα νησιά της Μεσογείου, η Ισπανία πέφτει 
στην τέταρτη θέση πίσω από την Κροατία και την Ιταλία, ενώ η τουρκική 
Ριβιέρα υποχωρεί από τρίτη σε πέμπτη στις κρατήσεις σε σύγκριση με 
πέρυσι. Γενικότερα, ο ταξιδιωτικός οργανισμός αναμένει μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες συνεχή ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών, εστιάζοντας 
κυρίως στην Ελλάδα, την Κροατία και την Ιταλία και καταγράφοντας περι-
ορισμένη ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

ΓΚΕΡΕΚΟΥ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ Η ΧΏΡΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ»

Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί το μεγαλύτερο 
αναξιοποίητο εθνικό κεφάλαιο της χώρας και 
σταθερή επιδίωξη του ΕΟΤ είναι να δημιουρ-
γήσει έναν χώρο αναφοράς για την ελληνική 
διατροφή υπογράμμισε η Πρόεδρος του Οργα-
νισμού, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας σε διαδι-
κτυακή ημερίδα. «Για την προβολή αυτής της 
Ελλάδας, ο ΕΟΤ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 
μεταξύ των παραγωγών και των αυθεντικών ελ-
ληνικών ποιοτικών τοπικών προϊόντων με τους 
επισκέπτες μας, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς 
με υψηλή και σταθερή αξία για τη σύνδεση της 
αγροδιατροφής με τον τουρισμό» σημείωσε η 
Πρόεδρος του ΕΟΤ, ενώ αναφερόμενη στη ση-
μασία αυτής της διασύνδεσης για τη στοχευμέ-
νη τουριστική προώθηση επισήμανε: «Ενισχύου-
με τη διαφορετικότητα και έτσι ενδυναμώνουμε 
το brand name κάθε περιοχής σε όλους τους 
τομείς. Η κ. Γκερέκου τόνισε παράλληλα πως 
«είναι πλέον πολύ σημαντικό ότι σήμερα έχουν 
ωριμάσει οι συνθήκες για την προώθηση νέων 
λύσεων, που πριν από μερικά χρόνια ακούγο-
νταν εξωπραγματικές. Όπως ότι η Ελλάδα μπο-
ρεί να είναι τόσο για τους ντόπιους όσο και για 
τους ξένους η χώρα του “ευ ζην”.»

Τετάρτη 24 /2 /2021
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Νέα προσπάθεια προσέλκυσης τουριστικών ροών 
από την Κίνα

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Κίνα για τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό παρουσιάστηκαν 
στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το παράρ-
τημα Νοτίου Αιγαίου του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζι-
κής Οικονομικής Συνεργασίας.
Ο εμπορικός διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματο-
κιβωτίων της Cosco στον Πειραιά Τάσος Βαμβακίδης, 
και ο εξειδικευμένος νομικός σε θέματα εμπορικών 

συμβάσεων Νίκος Μόσχος, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές του σεμιναρίου. Μεταξύ 
άλλων στην ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρεται ότι ο Σταύρος Μονεμβασι-
ώτης, πρόεδρος του Παραρτήματος Νοτίου Αιγαίου του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κι-
νεζικής Οικονομικής Συνεργασίας είπε: «έχοντας τη σκέψη μας στραμμένη στη 
μετά-covid εποχή και στην ενίσχυση του τομέα της κρουαζιέρας στα νησιά μας, το 
παράρτημα Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενεργοποίησης των μελών 
του, της διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε. και της Cosco Shipping στην προσπάθεια προ-
σέλκυσης τουριστικών ροών από την Κίνα. Μια προσπάθεια στην οποία εκτιμούμε 
ότι θα έχουμε συνοδοιπόρους την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον ΕΟΤ, το υπουρ-
γείο Τουρισμού και φυσικά την κινεζική πρεσβεία στη χώρα μας». Ο αντιπρόεδρος 
του επιμελητηρίου Γιώργος Βερνίκος τόνισε: «Είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
προετοιμαστούμε σωστά για την επόμενη μέρα, μετά την πανδημία και στον τουρι-
σμό και στους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής οικονομίας.»

Ε. Ξ. Ηρακλείου: «οι σωστοί ξενοδόχοι δεν ρίχνουν 
τις τιμές»
Αισιόδοξος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου κ. Νίκος 
Χαλκιαδάκης για το 2021, σημειώνοντας ότι στην Κρήτη εφέτος θα ανοίξουν όλα 
τα ξενοδοχεία, προσδοκώντας ασφαλώς η έντονη ζήτηση που θα υπάρξει για την 
Ελλάδα να αποτυπωθεί και σε κρατήσεις. Ο κ. Χαλκιαδάκης δήλωσε ότι στο ση-
μείο αυτό οι διεθνείς οργανωτές ταξιδιών "φορτώνουν" τις πτήσεις τους από τον 
Ιούνιο και μετά. Την ίδια στιγμή απευθύνει έκκληση στους επιχειρηματίες του κλά-
δου, να μην υπακούσουν στα κελεύσματα για μειωμένες τιμές στα τουριστικά πα-
κέτα και να μην προβούν σε μειώσεις τιμών. «Οι σωστοί ξενοδόχοι δεν ρίχνουν τις 
τιμές» αναφέρει χαρακτηριστικά και συνιστά στους συναδέλφους του να κάνουν 
υπομονή μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Επεκτείνουν τα εκπτωτικά τους προγράμματα οι 
ξενοδοχειακές μονάδες
Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν επεκτείνει τα εκπτωτικά τους προγράμμα-
τα, για κρατήσεις που γίνονται νωρίς. Συνήθως τέτοια προγράμματα τα ξενοδο-
χεία τα προσέφεραν στο παρελθόν με εκπτώσεις 20% έως τα τέλη Φεβρουαρίου, 
ενώ φέτος υπάρχει επέκταση των εκπτώσεων στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απρι-
λίου. Την ίδια στιγμή οι διεθνείς οργανωτές ταξιδιών (tour operators) δεν προχω-
ρούν σε προκαταβολές για τις επερχόμενες κρατήσεις, αφού δεν υπάρχουν ακόμα 
κρατήσεις στα συστήματα τους. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος 
ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη, οι κλάδοι να στηρίζονται με τα πραγματικά 
τους αριθμητικά δεδομένα, όπως αυτά απεικονίζονται στα ποσοστά απώλειας 
τζίρου σε μεγάλο χρονικό διάστημα. «Δεν μπορείς να κοιτάς μήνα- μήνα τι χάνεις, 
αλλά πρέπει από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο π.χ. να καταγραφεί τι απώλειες είχε 
ο κλάδος. Αν για παράδειγμα οι απώλειες είναι 70% η στήριξη του εν λόγω κλάδου 
θα πρέπει να είναι διαφορετική με τον κλάδου που οι απώλειες του είναι 20% ή 
25%. Γιατί έτσι τα λιγοστά χρήματα που απομένουν, θα διοχετευθούν σωστά», ση-
μειώνει ο κ. Ρέτσος.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΟΙ ΛΕΙΨΟΙ

Ο δήμος Λειψών κατόρθωσε να βρί-
σκεται για άλλη μία χρονιά στις πρώ-
τες θέσεις πανελληνίως σε επίπεδο 
ανακύκλωσης και εναλλακτικής δια-
χείρισης απορριμμάτων στην κατηγο-
ρία αυτή. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, 
η συνολική ποσότητα Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού - Ηλεκτρονικού Εξοπλι-
σμού που παρέδωσε ο δήμος το 2020 
στην «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», 
προς επεξεργασία ή και προετοιμα-
σία για επαναχρησιμοποίηση στις 
μονάδες ανακύκλωσης, είναι σχεδόν 
τρεις τόνοι, 2.930 κιλά ή αλλιώς 3,71 
κιλά ανά κάτοικο! Η παρούσα διάκρι-
ση, όπως τονίζεται, εντάσσεται στην 
ευρύτερη στρατηγική «πράσινης» 
τουριστικής ανάπτυξης του δήμου 
Λειψών που ακολουθείται συστηματι-
κά τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα με 
πρωτοβουλία του δημάρχου και μετά 
από συγκέντρωση των επιχειρημα-
τιών και ιδιοκτητών καφετεριών και 
μπαρ, είχε αποφασιστεί ομόφωνα η 
κατάργηση πλαστικών μίας χρήσης 
και η αντικατάσταση τους από ποτή-
ρια και καλαμάκια από ανακυκλώσιμο 
χαρτί ή μπαμπού. Νωρίτερα, με χρη-
ματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και σε συνεργασία με τον 
δήμο, είχε τεθεί σε λειτουργία μη-
χάνημα επεξεργασίας και διάθεσης 
νερού (water kiosk) που στην ουσία 
«κατήργησε» τη μαζική κατανάλωση 
εκατοντάδων χιλιάδων πλαστικών 
μπουκαλιών. 
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Νέα εποχή για 
το αεροδρόμιο 
Μακεδονία
Ένα διαφορετικό αεροδρόμιο, δι-
πλάσιο σε έκταση, με δυο τερματι-
κούς σταθμούς συνδεδεμένους με 
αερογέφυρα, σύγχρονο ντιζάιν σε 
χρώμα γκρι, ολοκαίνουργιους χώ-
ρους check-in, διπλάσιες πύλες α-
ναχώρησης, νέα καταστήματα εστί-
ασης και πολλές επιπλέον παροχές 
θα αντικρίζει πλέον ο ταξιδιώτης με 
προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» είναι 
ένα από τα 14 αναβαθμισμένα και 
ασφαλή αεροδρόμια που παραδί-
δει τρεις μήνες νωρίτερα η Fraport 
Greece στη χώρα, στους Έλληνες 
και τους ταξιδιώτες απ’ όλον τον 
κόσμο. Τα έργα που μεταμόρφωσαν 
το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 
περιελάμβαναν την κατασκευή νέου 
αεροσταθμού επιφάνειας 34.100 
τμ ως επέκταση του υφιστάμενου 
και δημιουργία νέας πρόσβασης 
και ανακαίνιση του υπάρχοντος 
αεροσταθμού. Τα σημεία check-in 
αυξήθηκαν κατά 45%, δηλαδή από 
30 σε 44 ενώ τα σημεία ασφάλειας 
και ελέγχου έγιναν από 6, 14. Εγκα-
ταστάθηκε μοντέρνο σύστημα ελέγ-
χου και διαχείρισης αποσκευών. Οι 
πύλες αναχώρησης από 16 που ή-
ταν έγιναν 24, ενώ οι ιμάντες παρα-
λαβής αποσκευών αυξήθηκαν σε 7, 
από 4. Συγχρόνως έγινε επέκταση 
της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων και σύνδεση με το δίκτυο 
της ΕΥΑΘ, νέος πυροσβεστικός 
σταθμός, δύο νέα φυλάκια ελέγχου 
πρόσβασης στην περιοχή δραστηρι-
οτήτων αεροσκαφών, ανακαινίστηκε 
το οδόστρωμα στους χώρους προ-
σγείωσης απογείωσης- στάθμευσης 
αεροσκαφών και έγινε αναδιαμόρ-
φωση του χώρου στάθμευσης των 
αεροσκαφών.

“Bike Friendly” προορισμός το Ρέθυμνο
Το Ρέθυμνο, στο πλαίσιο προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού αποτελεί πλέον 
μία από τις πόλεις που φέρει το σήμα “Bike Friendly”. Το σήμα αυτό απονέμεται σε 
δήμους-τουριστικούς προορισμούς που πληρούν μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων 
κριτηρίων. Το Ρέθυμνο έχει ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκους 20 χλμ., ενώ στην ευ-
ρύτερη περιοχή γύρω και έξω από την πόλη υπάρχουν 22 ποδηλατικές διαδρομές. Για 
το λόγο αυτό το Ρέθυμνο φιλοξένησε το 2012 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας 
Δημοσιογράφων, ενώ έχει βραβευθεί ως ασφαλέστερη και προσβάσιμη ευρωπαϊκή πό-
λη για ποδηλάτες και πεζούς. Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Πέπη Μπιρλιράκη τόνισε 
ότι «ανοίγουν νέα παράθυρα σε μια κατηγορία επισκεπτών που μας ενδιέφερε πάντα 
πολύ. Ο ποδηλάτης για μας είναι ο επισκέπτης της χαμηλής σεζόν, άρα, μέρος αυτού 
που θέλουμε για να πετύχουμε για τουρισμό δώδεκα μήνες το χρόνο και επίσης είναι 
επισκέπτης που ενδιαφέρεται για την κουλτούρα του τόπου που επισκέπτεται, άρα, 
γίνεται φίλος και συνυπάρχει με την τοπική κοινωνία.»
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Ε.Ξ Λήμνου: απαντούν στην επιστολή του 
Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Την απάντησή της στην επιστολή του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην ο-
ποία το Σωματείο κάνει λόγο για υποστελέχωση του ΟΑΕΔ και κατάργηση του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δίνει η Ε. Ξ. Λήμνου. Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση: «Με έκπληξη διαβάσαμε την επιστολή που έστειλε το Σωματείο Ξενοδοχο-
ϋπαλλήλων Λήμνου. Πιστεύουμε ότι προσβάλλει την προσπάθεια των ιδιοκτητών 
των ξενοδοχείων να ανταπεξέλθουν στα τεράστια προβλήματα. Αλήθεια, πως 
διαπιστώνει το Σ.Ξ.Λ. ότι το σώμα επιθεώρησης εργασίας έχει καταργηθεί; Επει-
δή λόγω ίσως της τεράστιας προσπάθειας που έκαναν ορισμένοι ξενοδόχοι να α-
νοίξουν το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους χωρίς εγγυημένες κρατήσεις, την 
εφαρμογή των πολύπλοκων πρωτοκόλλων και δίνοντας την δυνατότητα να ερ-
γαστούν έστω και με περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων; Ποιοι είναι οι εργοδότες 
που λειτουργήσανε ανεξέλεγκτοι; Σε ποιες επιχειρήσεις επικρατούσαν συνθήκες 
εργασίας μεσαίωνα όπως αναφέρεται στην επιστολή; Οι περισσότεροι εργοδό-
τες εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους σε θέματα όπως η ασφάλεια και η υγι-
εινή, το περιβάλλον, τον τουρισμό καθιστώντας τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. 
Η εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχείων επιβάλει την αρμονική σχέση μεταξύ των 
εργαζομένων και εργοδοτών. Ζητάμε λοιπόν οι εκπρόσωποι του Σ.Ξ.Λ. να είναι 
πολύ προσεκτικοί στις επόμενες επιστολές τους όταν αναφέρονται στους εργο-
δότες.

Σε 6 γλώσσες 
και ανανεωμένο 
περιεχόμενο 
η ιστοσελίδα 
«Destination Greece» 
Σε έξι γλώσσες και με ανανεωμένο 
περιεχόμενο είναι διαθέσιμη πλέον 
η ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρι-
σμού και του ΕΟΤ «Destination Greece. 
Health First», η οποία ενημερώνει τους 
ταξιδιώτες για τα υγειονομικά μέτρα 
που λαμβάνει η Ελλάδα για την προ-
στασία των επισκεπτών της χώρας μας. 
Ειδικότερα, το περιεχόμενο του site, 
εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, 
μεταφράστηκε ακόμη στη γερμανική, 
τη γαλλική, την ιταλική και τη ρωσική 
γλώσσα, ενώ και τα προβαλλόμενα 
βίντεο είναι υποτιτλισμένα στις αντί-
στοιχες γλώσσες. Η καμπάνια και η 
λειτουργία του site ξεκίνησε τον Ιούλιο 
του 2020, με στόχο την παροχή αξιόπι-
στων και επικαιροποιημένων πληροφο-
ριών στους επισκέπτες της Ελλάδας. 
Από την έναρξη λειτουργίας της έως 
τώρα, την ιστοσελίδα έχουν επισκεφθεί 
445.000 μοναδικοί χρήστες, με 649.000 
συνολικές θεάσεις. Πιο αναλυτικά, 
Γερμανοί χρήστες επισκέφθηκαν το 
«Destination Greece. Health First» σε 
ποσοστό 18,99%, Βρετανοί σε ποσοστό 
15,42%, Γάλλοι σε ποσοστό 14,56%, 
Ιταλοί σε ποσοστό 10,44%, Πολωνοί σε 
ποσοστό 7,01%, Ολλανδοί σε ποσοστό 
5,66%, Ρουμάνοι σε ποσοστό 5,48%, 
Ελβετοί σε ποσοστό 3,50%, Βέλγοι σε 
ποσοστό 2,65% και Νορβηγοί σε πο-
σοστό 2,08%. Το 54,15% των χρηστών 
είναι άντρες και το 45,85% γυναίκες, 
που σε ποσοστό 33,50% βρίσκονται 
στην ηλικιακή κατηγορία 25-34 έτη και 
ακολουθούν η ηλικιακή ομάδα 18-24 
έτη (27,50%), η ηλικιακή ομάδα 35-44 
έτη (15,50%), η ηλικιακή ομάδα 45-54 
(12,50%) και οι ηλικιακές ομάδες 55-64 
και 65+ (από 5%).
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