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Αναμένουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού οι ξενοδόχοι
Θολό παραμένει το τοπίο όσον αφορά 
την επερχόμενη τουριστική περίοδο, 
με τους ξενοδόχους να αναμένουν με 
αγωνία τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα. 
Παράλληλα ζητούν μέτρα προκειμένου 
να στηριχθούν οι επιχειρήσεις τους που 
έχουν πληγεί σημαντικά λόγω της παν-
δημίας.
Αυτή την εικόνα περιέγραψε και ο πρό-
εδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο 
οποίος όπως σημείωσε χαρακτηριστικά 
«με μείωση τζίρου 78% την περσινή 
περίοδο, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε 

ότι δεν θα δουλέψουμε φέτος. Έστω και εάν η σεζόν ξεκινήσει κάπου τον Ιούνιο, αρκεί να 
υπάρχει αύξηση τζίρου».
Ο κ. Τάσιος τόνισε την σημαντικότητα της υιοθέτησης ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού 
στην ΕΕ. «Πρέπει να δουλεύουμε πολιτικά το θέμα του πιστοποιητικού εμβολιασμού μέσα 
στην ΕΕ, για το οποίο φαίνεται ότι στις 17 Μαρτίου θα έχουμε ανακοινώσεις. Είναι σημα-
ντικό αυτό που τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ότι μέσα στο 
πιστοποιητικό θα μπορεί κανείς να βάζει και το αρνητικό PCR τεστ. Είναι μείζονος σημασί-
ας αυτό για τον κλάδο μας γιατί πάρα πολλές χώρες δεν θα έχουν προλάβει να εμβολια-
στούν, επομένως οι τουρίστες θα έρχονται στην Ελλάδα με αρνητικό τεστ. Είναι δεδομένο 
πως κάπως έτσι θα κυλήσει η φετινή περίοδος. Με πιστοποιητικό εμβολιασμού και αρνητι-
κό PCR», υπογραμμίζει.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΞ «το ζήτημα είναι να μπορέσει να επέλθει η χώρα επιδη-
μιολογικά σε μια κανονικότητα, καθώς όσο αυτό καθυστερεί, τόσο θα παρατείνεται και το 
άνοιγμα του τουρισμού. Άρα, είναι ευθύνη όλης της κοινωνίας να τηρούνται όλα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα απαρέγκλιτα, καθώς διαφορετικά ο χάρτης δεν θα πρασινίσει και δεν 
θα έρθει κανένας στη χώρα.»
«Οι Άγγλοι, όσον αφορά στην ευρωπαϊκή αγορά, ουσιαστικά είναι αυτοί που οδηγούν το 
παιχνίδι στην έναρξη της σεζόν. Είπαν 17 Μαΐου θα ταξιδέψουν. Αυτό θα οριστικοποιηθεί 
στις 12 Απριλίου. Προς το παρόν δεν υπάρχουν κρατήσεις. Άρα από αυτήν την ημερομη-
νία και μετά θα δούμε τι θα κάνει και η Γερμανία και οι άλλες χώρες. Σίγουρα, υπάρχει 
μια διαφοροποίηση για τις λεγόμενες τρίτες χώρες (Ρωσία, Ισραήλ, Σερβία) οπού εκεί 
πιθανότητα να χρειαστούν διμερείς σχέσεις. Πρόκειται για ένα δύσκολο σταυρόλεξο για 
δυνατούς λύτες», προσθέτει.

Μαζικές οι κρατήσεις 
των Βρετανών 
για ελληνικούς 
προορισμούς 
Κεντρική θέση κατέχουν οι ελληνικοί 
προορισμοί στις προτιμήσεις των 
Βρετανών για το φετινό καλοκαίρι, 
γεγονός που φανερώνει η μαζική 
αύξηση των κρατήσεων που πα-
ρατηρείται το τελευταίο διάστημα. 
Σύμφωνα με τον Τόμπι Κέλι, διευ-
θύνοντα σύμβουλο του βρετανικού 
ταξιδιωτικού γραφείου Trailfinders, 
«οι Βρετανοί προσανατολίζονται 
τώρα προς ό,τι είναι πιθανό να είναι 
ανοικτό» το καλοκαίρι. Η Ελλάδα 
έχει κεντρική θέση, καθώς η κυ-
βέρνησή της υποστηρίζει πλήρως 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού». 
Αεροπορικές εταιρείες και τουρι-
στικά γραφεία προωθούν για το 
καλοκαίρι κρατήσεις για «ήλιο και 
θάλασσα» στην Ελλάδα. Το πρακτο-
ρείο Ρόιτερς σημειώνει πως η Αθήνα 
απευθύνεται απ' ευθείας στους Βρε-
τανούς καταναλωτές. Αυτοί που θα 
έχουν εμβολιαστεί, δεν θα χρειαστεί 
να κάνουν τεστ, είτε με τις ευλογίες 
της ΕΕ είτε χωρίς αυτές, δήλωσε σε 
συνεντεύξεις του σε βρετανικά μέσα 
ενημέρωσης ο υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης. Η θέση της Ελλά-
δας έρχεται σε αντίθεση με το μήνυ-
μα από τη Γαλλία ότι δεν βιάζεται να 
υποδεχθεί και πάλι τους Βρετανούς. 
Το βρετανικό πρακτορείο σημειώνει 
πως η κούρσα για την έκδοση δια-
βατηρίων εμβολιασμού ενισχύει τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των ταξιδιωτι-
κών γραφείων και των τουριστικών 
προορισμών για να προσελκύσουν 
τους Βρετανούς τουρίστες, καθώς 
η Βρετανία είναι η μοναδική μεγάλη 
ευρωπαϊκή χώρα που είναι πιθανό να 
έχει εμβολιάσει μέχρι το καλοκαίρι 
μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυ-
σμού της.

Τα καλύτερα ελληνικά νησιά για διακοπές μετά την 
πανδημία
Τα ελληνικά νησιά πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις και αναμένεται να παίξουν κεντρικό 
ρόλο στη μετά-covid εποχή, καθώς το διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον παραμένει αμείω-
το. Πρόσφατα μάλιστα η Daily Telegraph δημοσίευσε τα 15 καλύτερα ελληνικά νησιά για 
να επισκεφθεί κάποιος μετά την πανδημία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 
Ζάκυνθος προσφέρεται για τις μαγευτικές παραλίες της, η Κέρκυρα ενδείκνυται για οι-
κογένειες, η Δήλος διακρίνεται για την ιστορία της, η Μύκονος ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα 
ξενοδοχεία, η Κρήτη είναι ο «παράδεισος» του καλού φαγητού, τα Κουφονήσια προτιμώ-
νται για τη γαλήνη και την ηρεμία τους και η Τήνος είναι γνωστή για τα τοπία της. Επι-
πλέον, η Άνδρος θεωρείται το καλύτερο ελληνικό νησί για πεζοπορία, η Σύμη συνιστάται 
για ζευγάρια, ενώ Σκύρος, Σκόπελος, Σαντορίνη, Ρόδος και Λευκάδα θεωρούνται ιδανικά 
νησιά για την παράδοση, τα μοναστήρια, τη θέα, τη νυχτερινή ζωή και τα θαλάσσια 
σπορ, αντίστοιχα. 
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Rapid test στα ξενοδοχεία ζητά η ΠΟΞ
Να διενεργεί rapid test στα ξενοδοχεία σε πελάτες και εργαζομένους ζήτησε με επιστολή 
της προς τον υπουργό Yγείας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με σκοπό τον γρη-
γορότερο εντοπισμό και την καταγραφή κρουσμάτων. Σύμφωνα με την επιστολή, «Στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιβλήθηκε, ανάλογα της δυναμικότητάς τους, να συμβληθούν 
με ιατρό. Προβλέπεται πως ο ιατρός πρέπει να «είναι εκπαιδευμένος στη λήψη ρινοφαρυγ-
γικού δείγματος για μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα». Πιστεύουμε πως στη συγκε-
κριμένη ρύθμιση θα πρέπει να προστεθεί ρητά και η δυνατότητα διενέργειας rapid test. Τα 
rapid test είναι πιο εύκολα στη διαχείριση και πιο προσιτά οικονομικά, με αποτέλεσμα να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις επιχειρήσεις. Με αυτό 
τον τρόπο θα μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα ο εντοπισμός και η καταγραφή των κρουσμά-
των και έτσι να λαμβάνονται, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, άμεσα τα προβλε-
πόμενα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διασπο-
ράς. Στους εργαζομένους οι οποίοι νοσούν με Covid-19 θα πρέπει να χορηγείται αναρρω-
τική άδεια ασχέτως αν παρουσιάζουν συμπτώματα ή όχι και με μια απλή και σύντομη δια-
δικασία (μιας και η νόσηση αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του σχετικού τεστ). Όπως 
αντιλαμβάνεστε και εσείς, στην περίπτωση εργαζομένων οι οποίοι διαγιγνώσκονται θετικοί 
με Covid-19, είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη (λόγω ακριβώς των μέτρων που εφαρμόζονται 
για την αποφυγή της διάδοσης του Covid-19) η εξέταση από ιατρό προκειμένου να χορη-
γηθεί η σχετική άδεια, ενώ σε περίπτωση κρουσμάτων που δεν εμφανίζουν συμπτώματα 
αυτή πολλές φορές δεν χορηγείται. Θα πρέπει, λοιπόν, η διάγνωση κάποιου εργαζομένου 
ως θετικού στον Covid-19, από μόνη της και χωρίς την οποιαδήποτε άλλη γραφειοκρατική 
διαδικασία, να συνεπάγεται τη χορήγηση σε αυτόν αναρρωτικής άδειας.»

Πρωτοβουλία 
του ΞΕΕ για την 
ανάδειξη του ρόλου 
της φιλοξενίας 
Όλο το Μάρτιο θα διαρκέσει η 
πρωτοβουλίας «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ MoU», 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος. Οι βασικοί άξονες της 
πρωτοβουλίας «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ MοU» 
είναι:
•  Διάλογος με παραγωγικούς 

και κοινωνικούς φορείς για τη 
σημασία της Φιλοξενίας στην 
οικονομία, την απασχόληση, 
την περιφερειακή ανάπτυξη 
και την κοινωνική συνοχή.

•  Διαδικτυακή καμπάνια ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού για τη μεγάλη θετι-
κή συνεισφορά της Φιλοξενίας 
στη ζωή όλων μας. 

•  Διαδικτυακή συζήτηση με θε-
σμικούς εκπροσώπους και ει-
δικούς για την «επόμενη μέρα» 
και τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
της Φιλοξενίας στην ανάκαμψη. 

Στην ιστοσελίδα της πρωτοβου-
λίας filoxeniamou.gr παρουσιά-
ζονται αναλυτικά οι θέσεις που 
προωθεί το ΞΕΕ στον δημόσιο 
διάλογο, καθώς και στοιχεία τεκ-
μηρίωσης για τη θετική συνεισφο-
ρά της Φιλοξενίας στη χώρα και 
στους πολίτες.
Σημαντική καινοτομία της πρωτο-
βουλίας είναι το κάλεσμα του ΞΕΕ 
σε όλα τα μέλη του αλλά και σε κά-
θε ενδιαφερόμενο να γίνει μέρος 
αυτής της πρωτοβουλίας. Ο πρό-
εδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βα-
σιλικός, δήλωσε ότι «Ξεκινάμε την 
πρωτοβουλία "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ MoU", 
επιδιώκοντας να συνενώσουμε 
δυνάμεις σε μια κοινή προσπάθεια 
για τη Φιλοξενία στην "επόμενη μέ-
ρα". Δεδομένης της σημασίας που 
έχει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρό-
τησης, είναι ανάγκη να βρίσκονται 
ψηλά σε αυτό ο Τουρισμός και 
η Φιλοξενία που βρίσκεται στην 
καρδιά του, καθώς κάθε επένδυση 
στην ελληνική φιλοξενία είναι προ-
ϋπόθεση γρήγορης και βιώσιμης 
οικονομικής και κοινωνικής ανά-
πτυξης, με οφέλη για όλους.» 

Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στα ξενοδοχεία της 
Αθήνας
Ανεπιφύλακτα συστήνουν την Αθήνα οι επισκέπτες της, παρά τις χαμηλές κρατήσεις και 
τα αναρίθμητα προβλήματα που προκάλεσε στα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας ο κορονο-
ϊός, σύμφωνα με την 16η ετήσια Έρευνα «Περί Ικανοποίησης Ξενοδοχείων και Απόδοσης 
Ξενοδοχείων Αττικής 2019». Τα αποτελέσματα παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο της 50ης Ε-
τήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και 
Αργοσαρωνικού. Στον αντίποδα, η έρευνα της GBR Consulting για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ, 
αποτυπώνει κατακόρυφη πτώση των εσόδων των ξενοδοχείων της Αθήνας που φτάνει τα 
720 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα το 2020 προβλήθηκε ως ασφαλής προ-
ορισμός. Ο δεύτερος κύριος λόγος μετά τους αρχαιολογικούς χώρους και τον πολιτισμό 
της πόλης για την επιλογή της Αθήνας ήταν η ασφάλεια: περίπου το 43% των τουριστών 
αναψυχής που ήρθαν στην Αθήνα δήλωσαν ότι επέλεξαν την Αθήνα επειδή τη θεώρησαν 
ασφαλή προορισμό. Μεταξύ των επισκεπτών αναψυχής ηλικίας 18-25 ετών αυτό το ποσο-
στό ήταν 60%. Οι αλλοδαποί αισθάνθηκαν, με βαθμολογία 7,6 στα 10, ότι ήταν αρκετά καλά 
ενημερωμένοι για τα μέτρα Covid-19 της Ελλάδας. Η ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών 
φαίνεται ότι είναι πιο ενημερωμένη για τα μέτρα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές ο-
μάδες. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι είναι πιο ευάλωτοι στον Covid-19 και επομένως θέλουν 
να νιώθουν ασφαλείς στον προορισμό που θα ταξιδέψουν. Την ίδια στιγμή οι ξενοδόχοι 
κάνοντας συστηματική προσπάθεια εφαρμογής μέτρων ασφαλούς διαμονής είχε ως απο-
τέλεσμα τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί να νιώθουν πολύ ασφαλείς στο ξενοδοχείο 
βαθμολογώντας με 8,9 και 9,2 αντίστοιχα. Παρά την υψηλή ικανοποίηση των τουριστών 
και την ασφάλεια που ένιωσαν από την εμπειρία τους στην Αθήνα, η τουριστική ζήτηση 
για τον προορισμό παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Όπως τονίστηκε, ένας σημαντικός α-
ριθμός ξενοδόχων αποφάσισε να κρατήσει κλειστή τη μονάδα του για όλο το χρόνο παρά 
τη δυνατότητα ανοίγματος την 1 η Ιούνιου, λόγω της χαμηλής ζήτησης. Τον Σεπτέμβριο 
μάλιστα καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο δωματίων σε λειτουργία που ήταν 78%. Τον 
Δεκέμβριο μόνο το 56% των αθηναϊκών δωματίων ήταν διαθέσιμα. Συνολικά το 2020 ήταν 
καταστροφικό έτος για τον ξενοδοχειακό τομέα, όπως δήλωσαν οι επικεφαλής της ΕΞΑΑΑ, 
καθώς οι απώλειες ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ για τα ξενοδοχεία της Αθήνας και οι πλη-
ρότητες ανήλθαν στο 19,7%.
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Πρωταγωνιστούν οι υπαίθριες δραστηριότητες 
στις προτιμήσεις των τουριστών
Με το βλέμμα στραμμένο στην "επόμενη ημέρα" του τουρισμού η διευθύνουσα 
σύμβουλος της Marketing Greece, Iωάννα Δρέττα, ανέφερε πως οι υπαίθριες 
δραστηριότητες καταγράφουν μεγάλη ζήτηση διεθνώς και η πανδημία μάλιστα 
την επιτάχυνε. «Αυτή τη στιγμή οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι "Drivers της 
ζήτησης διεθνώς" και υπό το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα όχι μόνο δεν πρέπει να μεί-
νει πίσω, αλλά περιγράφεται και ως ο ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη τους σε 
παγκόσμια κλίμακα». Η σημασία αυτών των μορφών ανάπτυξης του θεματικού 
τουρισμού, δεν θα πρέπει να εντοπιστεί μόνο στην διεξαγωγή ενός αγωνίσμα-
τος, αλλά στο "πάντρεμα" που επιτυγχάνεται με τον πρωτογενή τομέα της οικο-
νομίας, με την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές οικονομίες κλπ. Είναι όλη η 
ελληνική εμπειρία.»

Εκθειάζουν την Αμοργό τα διεθνή ταξιδιωτικά 
γραφεία 
Για μια ακόμα φορά η Αμοργός βρέθηκε στο επίκεντρο θετικών δημοσιευμάτων, 
που την αναδεικνύουν ως κορυφαίο προορισμό εξαιτίας της παρθένας φύ-
σης που τη χαρακτηρίζει και των μοναδικών παραλιών. Αναλυτικά, ταξιδιωτικά 
γραφεία αλλά και Μέσα Ενημέρωσης από Ιταλία, Βρετανία και Αυστραλία προ-
τρέπουν τους πελάτες και τους αναγνώστες τους να επισκεφτούν την Αμοργό 
εκθειάζοντας τον προορισμό. Το VacanzeGreche.com είναι ένα μεγάλο τουρι-
στικό πρακτορείο στην Ιταλία και ειδικεύεται μεμονωμένα σε ελληνικούς προορι-
σμούς. Στην ιστοσελίδα του χαρακτηρίζει την Αμοργό ως «το νησί του γαλάζιου, 
της γοητείας και της παρθένας φύσης». Το Greek City Times, μια μεγάλη ιστο-
σελίδα με έδρα την Αυστραλία το οποίο ειδικεύεται στην ελληνική κουλτούρα 
και παράδοση, αναδημοσιεύει τη λίστα του Conde nast traveler με τα καλύτερα 
νησιά για το 2021όπου η Αμοργός εμφανίζεται στην 6η θέση. Το Evaneos αποτε-
λεί την πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα στον κόσμο που επιτρέπει στους ταξιδιώ-
τες να κλίνουν ταξίδια απευθείας με έναν τοπικό ταξιδιωτικό πράκτορα ανάλογα 
τον προορισμό που τους ενδιαφέρει. Για την Αμοργό γράφει, μεταξύ άλλων: «Η 
Αμοργός, ένα υπέροχο νησί του συγκροτήματος των Κυκλάδων, προσφέρει μια 
πιο ήσυχη, εναλλακτική λύση.» Τέλος, η βρετανική εφημερίδα Evening Standard 
σε άρθρο για τα καλύτερα ελληνικά νησιά που αξίζει κανείς να επισκεφθεί, επι-
φυλάσσει και αυτή εγκωμιαστικά σχόλια για το νησί των Κυκλάδων.

Ζαχαράκη: «Μέριμνα 
της κυβέρνησης είναι να 
στηρίξει τις τουριστικές 
επιχειρήσεις» 
«Ο Τουρισμός έχει χτυπηθεί σκληρά από την 
πανδημία, και η μέριμνα της κυβέρνησης είναι 
να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, σε 
συνεννόηση μαζί τους, προκειμένου να τις βο-
ηθήσει ουσιαστικά στην ανάκαμψη», δήλωσε 
η Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού. 
«Προωθούμε τον βιώσιμο τουρισμό και την 
προσβασιμότητα, σε ακτές και λιμάνια όπως 
επίσης και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όπως έ-
κανε γνωστό η κ. Ζαχαράκη, για πρώτη φορά 
το Παρατηρητήριο παράκτιου τουρισμού της 
Μεσογείου θα έχει τη βάση του στην Ελλάδα, 
ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει 
στην εκπαίδευση των τουριστών όσον αφορά 
τον βιώσιμο τουρισμό. Ταυτόχρονα επεσήμα-
νε τον ρόλο που θα παίξει ο ιδιωτικός τομέας, 
ενώ έκανε λόγο για την χρηματοδότηση ιδιω-
τικών πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό. Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε 
τις προοπτικές του γαστρονομικού τουρισμού 
και του τουρισμού υγείας. 

Τετάρτη 10 /3 /2021
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Ελλάδα επιλέγουν και οι Ιταλοί τουρίστες
Τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των Ιταλών τουριστών κατέχει η Ελλάδα σύμφω-
να με τα στοιχεία που προέκυψαν από την δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποίησε 
η υβριδική έκθεση Greek Panorama Virtual, με κεντρικό μήνυμα ότι φέτος οι κρατή-
σεις θα είναι όλες της τελευταίας στιγμής. Ο Alessandro Biasi, Global & Strategic 
Partnership Manager της Alpitour World του μεγαλύτερου Tour Operator στην Ιταλία 
τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις αναζητήσεις των Ιταλών μετά 
την Ιταλία και μπροστά από την Ισπανία κυρίως λόγω των αγαπημένων νησιών της 
από την ιταλική αγορά. Επίσης, τόνισε ότι από τα μέσα Μαρτίου που θεωρεί ότι 
κάπως θα ανοίξει η αγορά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τις πρώτες κρατήσεις για 
την χώρα μας. Οι Ιταλοί φέτος θα ταξιδέψουν μέσα στην Ιταλία, αλλά και στη Μεσό-
γειο με πρώτη επιλογή τους την χώρα μας. Η Κυριακή Μπουλασίδου, διευθύντρια 
του ΕΟΤ στην Ιταλία, που ήταν παρούσα σχολίασε τις παρεμβάσεις όλων των Tour 
Operators από την Ιταλία τονίζοντας ότι οι ενέργειες του Γραφείου του ΕΟΤ στο Μι-
λάνο συνεχίζονται εντατικά με κυρίως ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ώστε να κρατείται 
το ενδιαφέρον ζεστό.

Πρωτιά για την Ελλάδα στις καλοκαιρινές 
κρατήσεις των Αυστριακών
Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός κατέχει εδώ και χρόνια μία από τις πρώτες 
θέσεις, ή και επανειλημμένα την πρώτη θέση, στις προτιμήσεις των Αυστριακών 
τουριστών για τις θερινές διακοπές τους, με κατά μέσο όρο πάνω από 450.000 
Αυστριακοί να καταφθάνουν ετησίως στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα σημερινά 
στοιχεία για τις φετινές κρατήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται πάλι στην πρώτη θέση 
και τα νησιά της Κρήτη, Ρόδο και Κω ανάμεσα στα πέντε δημοφιλέστερα νησιά 
της Μεσογείου. Η ανταγωνίστρια 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. Ο ταξιδιωτικός οργανισμός TUI Austria αναμένει 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες συνεχή ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών, εστιάζο-
ντας κυρίως στην Ελλάδα, την Κροατία και την Ιταλία και καταγράφοντας περιορι-
σμένη ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η Ελλάδα βρίσκεται από το 2014 
σε συνεχή ανοδική πορεία στην τουριστική κίνηση από την Αυστρία, σημειώνοντας 
ρεκόρ αυξήσεων, με κορύφωση το 2019.

Top προορισμός για 
τους Ρουμάνους 
παραμένει η 
Θεσσαλονίκη 
Σταθερά προτιμούν οι Ρουμάνοι τη 
Θεσσαλονίκη για τις διακοπές τους πα-
ρά τις ανακατατάξεις που προκάλεσε 
η πανδημία, σύμφωνα με τα συμπε-
ράσματα της διαδικτυακής διεθνούς 
έκθεσης τουρισμού Βουκουρεστίου 
TTR VIRTUAL. Σε ανακοίνωση του Ορ-
γανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
επισημαίνεται ότι σε συνεργασία του 
γραφείου εξωτερικού του ΕΟΤ Ρου-
μανίας και του διευθυντή του Γιώργου 
Σταφυλάκη, ο ΟΤΘ πραγματοποίησε 
περισσότερες από 300 επαφές με στε-
λέχη και εκπροσώπους της ρουμανικής 
τουριστικής αγοράς.
Ως συνεκθέτης κατάφερε να προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον κυρίως των Ρου-
μάνων ταξιδιωτικών πρακτόρων (travel 
agents) προβάλλοντας τα ελκυστικά 
χαρακτηριστικά της πόλης και προτεί-
νοντας νέες ιδέες σε μια αγορά που 
παραδοσιακά θέλει να ταξιδεύει στη 
Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στις υψη-
λότερες θέσεις στην προτίμηση των 
επισκεπτών.
Σε ειδική εκδήλωση, ο ΟΤΘ παρουσί-
ασε τη Θεσσαλονίκη με προωθητικό 
βίντεο διάρκειας 13 λεπτών. Πρόκειται 
για μία παραγωγή, που προβάλει την 
πόλη στοχευμένα στο ρουμανικό κοινό, 
ως ένα πολυδιάστατο σύμπλεγμα ε-
μπειριών για διακοπές όλο τον χρόνο. 

Τετάρτη 10 /3 /2021
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ΙΤΒ 2021: 60 ελληνικά Boutique Hotels και 
καινοτόμα προϊόντα για τον τουρισμό

Ραντεβού με το παγκόσμιο τουριστικό 
κοινό δίνει μέχρι τις 12 Μαρτίου η 
Ελλάδα, από το βήμα της σημαντικό-
τερης τουριστικής έκθεσης διεθνώς, 
την ΙΤΒ Berlin που πραγματοποιείται 
φέτος σε ψηφιακό περιβάλλον. Η 
Ελλάδα θα είναι παρούσα με 250 συ-
νεκθέτες, όταν μέχρι πρότινος δεν ξε-
περνούσαν τους 90 στο ελληνικό πε-
ρίπτερο. Με τη συνεργασία του ΕΟΤ 

και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, στην ΙΤΒ 2021 θα παρουσιαστούν 60 ελληνικά 
Boutique Hotels ανά την Ελλάδα αλλά και 20 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις με και-
νοτόμα προϊόντα για τον τουρισμό, που πιστοποιούνται από το πρόγραμμα CapsuleT 
του ΞΕΕ και απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ταξιδιώτες. Σχετικά με 
τα μηνύματα που θα εκπέμψει η Ελλάδα από την ΙΤΒ 2021, ο πρόεδρος της ΠΟΞ 
Γρηγόρης Τάσιος υπογράμμισε ότι οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα ανοί-
ξουν τις πύλες τους για να υποδεχτούν τις ροές τουριστών, πάντα με υψηλά μέτρα 
προστασίας, όπως άλλωστε έγινε και πέρυσι. Ο κ. Τάσιος δήλωσε υπέρμαχος του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού υπογραμμίζοντας, ότι "με τον τρόπο αυτό θα υποδε-
χτούμε κόσμο από παντού", υπενθυμίζοντας ότι η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής θα 
επιδοτήσει μέρος των Rapid Tests και μοριακά τέστ για τον εισερχόμενο τουρισμό. 

Τον Ιούνιο ανοίγουν τις πύλες τους τα ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα
Ο κύριος όγκος των ξενοδοχείων θα εκκινήσει την λειτουργία του τον Ιούνιο και 
κάποια ξενοδοχεία ίσως ανοίξουν για την περίοδο του Πάσχα. Στα τέλη Μαρτίου 
θα αχνοφαίνεται η τάση της εφετεινής τουριστικής χρονιάς. Μεγάλο ζητούμενο 
παραμένει η βιωσιμότητα των ξενοδοχείων, που ακόμα και αν πετύχουν έσοδα 50% 
μειωμένα σε σχέση με το 2019, πάλι θα διακυβεύεται το μέλλον τους. Το ελληνικό 
ξενοδοχείο αν και πήρε οικονομική βοήθεια για τη χρήση του 2020 όμως με αυτή 
δεν μπορεί να καλύψει τη χρήση του 2021 ακόμα και αν αυτό είναι καλύτερο. Αυτό 
δε σημαίνει ότι τα δάνεια και τα χρέη θα είναι λιγότερα το 2021", σύμφωνα με τους 
ξενοδόχους, που ζητούν ξεκάθαρη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και αναδιάρ-
θρωση των χρεών των ξενοδοχείων.

Ενισχύονται οι 
πτήσεις της Lufthansa 
προς ελληνικούς 
προορισμούς 
Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών 
η Lufthansa σχεδιάζει να προσθέσει 
στο πρόγραμμα πτήσεών της από τη 
Φρανκφούρτη περίπου 20 προορισμούς 
διακοπών και 13 νέους προορισμούς 
διακοπών από το Μόναχο, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην Ελλάδα. Τα εμβόλια, οι 
εκτεταμένες διαγνωστικές υπηρεσίες 
και τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα 
στα αεροδρόμια και τις αεροπορικές 
εταιρείες αποτελούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση 
της πολυαναμενόμενης τουριστικής 
δραστηριότητας, φέτος το καλοκαίρι. 
Οι εταιρείες του Lufthansa Group προ-
ετοιμάζονται για την επανέναρξη των 
ταξιδιών και έχουν ήδη έτοιμο ένα πο-
λύπλευρο πρόγραμμα πτήσεων. Από τη 
Φρανκφούρτη και το Μόναχο θα είναι 
ακόμη ευκολότερη η πρόσβαση στους 
νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς 
της Ελλάδας και της Ισπανίας. Άλλοι 
ελκυστικοί προορισμοί στο πρόγραμμα 
πτήσεων από τη Φρανκφούρτη είναι η 
Πάφος (Κύπρος), η Ριγιέκα (Κροατία), 
η Λαμέτσια Τέρμε (Ιταλία), η Ντζέρμπα 
(Τυνησία), η Πόντα Ντελγάδα (Αζόρες, 
Πορτογαλία) και η Βάρνα (Βουλγαρία). 
Από το Μόναχο νέες πτήσεις θα εξυπη-
ρετούν τα Χανιά, τη Μύκονο, την Κω, 
την Καβάλα, τη Ζάκυνθο και την Πρέβε-
ζα καθώς και το Χέρεθ της Ισπανίας. 

«Ψηφιακό πράσινο διαβατήριο» προτείνουν οι 
Βρυξέλλες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Μάρτιο πρόταση για τη δημιουργία ενός 
ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού κατά της Covid-19, το οποίο θα ισχύει για όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να επιτρέψει στους Ευρωπαίους να ταξιδέψουν 
πιο ελεύθερα κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Η πρόεδρος της Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την επικείμενη νομοθετική πρόταση σε ομιλία 
της προς Γερμανούς συντηρητικούς βουλευτές, ενώ έδωσε μερικές περισσότερες 
λεπτομέρειες σε επόμενα μηνύματά της στο Twitter. Το «ψηφιακό πράσινο διαβατή-
ριο» θα περιέχει την απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιασθεί, τα αποτελέσματα 
των διαγνωστικών τεστ για όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιασθεί και πληροφορίες για 
την ανάρρωση ανθρώπων που είχαν νοσήσει με Covid-19. «Ο στόχος είναι να μπο-
ρέσουμε σταδιακά να τους επιτρέψουμε να κινούνται με ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή το εξωτερικό - για δουλειά ή τουρισμό», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σ' ένα 
μήνυμα στο Twitter. Η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει πως θα επιδιώξει να αποφύγει τις 
διακρίσεις σε βάρος πολιτών που δεν έχουν ακόμη εμβολιασθεί.

Τετάρτη 10 /3 /2021
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Αισιόδοξο μήνυμα Θεοχάρη  
στο Συμβούλιο των Προέδρων 
της ΠΟΞ 
Το αισιόδοξο μήνυμα ότι η φετινή χρονιά θα είναι 
καλύτερη από την περσινή μετέφερε ο Υπουργός 
Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης σε ξενοδόχους - Προ-
έδρους Ενώσεων από όλη την Ελλάδα, στο άτυπο 
Συμβούλιο Προέδρων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, εν 
όψει της καλοκαιρινής σεζόν. Την τηλεδιάσκεψη συ-
ντόνισε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος και 
σε αυτή συμμετείχαν τα Μέλη του Δ.Σ. και 50 Πρόε-
δροι ξενοδοχειακών Ενώσεων, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στις τεράστιες δοκιμασίες που καλούνται να φέρουν 
εις πέρας για δεύτερη χρονιά, λόγω της εξέλιξης 
της πανδημίας και των συνεχιζόμενων lockdowns. 
Εξέφρασαν δε, για άλλη μια φορά την αγωνία τους 
σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο επαναλειτουργίας 
των εποχικών επιχειρήσεων, αλλά και για το πώς και 
από ποιες χώρες θα έρθουν φέτος τουρίστες. Δόθηκε 
μάλιστα έμφαση στα προστιθέμενα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν εδώ και ένα έτος τα συνεχούς λει-
τουργίας ξενοδοχεία και ιδιαίτερα τα μικρότερα κατα-
λύματα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, οι επαφές 
για διμερείς συμφωνίες έχουν προχωρήσει σε σημα-
ντικό βαθμό, με την επισήμανση ότι για τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε καιρό πανδημίας εμπλέκονται και άλλες 
υπηρεσίες (υπ. Εξωτερικών, υγειονομικές υπηρεσίες, 
υπ. Προστασίας του Πολίτη κ.ά.). 

ΣΕΤΕ: μέτρα στήριξης του τουριστικού 
κλάδου όλο το 2021 
Τη διατήρηση μέτρων στήριξης όπως οι αναστολές συμβάσεων και η 
επιδότηση ενοικίων ζητά ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελ-
λάδος, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, καθώς δεν 
διαφαίνεται έναρξη τουριστικής δραστηριότητας πριν από τα μέσα 
Μαΐου. Σύμφωνα με την επιστολή, τα σημαντικότερα μέτρα που πρέ-
πει να διατηρηθούν είναι τα εξής: 
•  Αναστολές σίγουρα για τον Απρίλιο και τον Μάιο.
•  Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, που βοήθησε στη μείωση του κό-

στους των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αμοιβή για 
τον εργαζόμενο μεγαλύτερη από τον πραγματικό χρόνο απασχόλη-
σής του. 

•  Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών: το πολύ πετυχημένο μέτρο που 
ίσχυσε για τις εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις το Q3 2020 και για 
τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας από τον Σεπτέμβριο 2020 έως 
και το τέλος Μαρτίου 2021, είχε πολύ θετική επίπτωση στη διατήρη-
ση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εξοικονομώντας από 
το Κράτος χρήματα από αναστολές και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, διασφαλίζο-
ντας ταυτόχρονα κανονικούς μισθούς για τους εργαζόμενους. 

•  Επιδότηση παγίων δαπανών: το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που έχει 
ανακοινωθεί για το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα είναι επαρκές. Ο 
ΣΕΤΕ ζητά να εξεταστεί η περίπτωση μεταφοράς κονδυλίων από το 
οριζόντιο μέτρο της Επιστρεπταίας 7, σε αυτό το νέο εργαλείο, που 
και ουσιαστικό είναι και απόλυτα στοχευμένο, βασισμένο σε πραγ-
ματικές δαπάνες και πραγματικές ζημιές. 

•  Ενοίκια: τα μισθώματα Απριλίου για τον τουρισμό, ή πρέπει και αυ-
τά να είναι μηδέν, ή για το 3μηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου, να επα-
νέλθει η μείωση του -40% για τις επιχειρήσεις του τουρισμού.

Τετάρτη 10 /3 /2021
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Νέα ψηφιακή καμπάνια για την προβολή  
της Αθήνας
Έξι βίντεο με την υπογραφή της ελληνικής πρωτεύουσας "ταξιδεύουν" στο 
εξωτερικό, μέσω της σύμπραξης This is Athens & Partners και στόχο έχουν 
να ενισχύσουν τα συναισθήματα νοσταλγίας στους υποψήφιους επισκέπτες 
της Αθήνας, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο μία "προσωπική" σχέση 
ανάμεσα σε εκείνους και την πόλη. Πρόκειται για την νέα ψηφιακή καμπά-
νια επικοινωνίας της Αθήνας, που όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
απευθύνεται στους λάτρεις της ελληνικής πρωτεύουσας στο εξωτερικό, με 
μηνύματα προσμονής και αισιοδοξίας, έως ότου μπορέσουμε όλοι να συ-
ναντηθούμε ξανά. Μέσα από έξι όμορφες "καρτ-ποστάλ", η πόλη στέλνει το 
μήνυμά της στο εξωτερικό: «Ανυπομονούμε, να σας δούμε ξανά!». Πρόκει-
ται για την πρωτότυπη ψηφιακή καμπάνια του This is Athens, του επίσημου 
οδηγού της πόλης, που έχει τίτλο «Love Letters from Athens»- «Γράμματα 
αγάπης από την Αθήνα». Τα έξι βίντεο, σύντομης διάρκειας, στα οποία πα-
ρουσιάζονται χαρακτηριστικά σημεία της Αθήνας, είναι εμπνευσμένα από 
τη ζωή στην πόλη, από τον Πολιτισμό, την Τέχνη, την Αρχιτεκτονική και την 
Ιστορία της. Η καμπάνια, που διατίθεται ψηφιακά σε τρεις γλώσσες (αγγλι-
κά, γαλλικά και γερμανικά), στοχεύει σε κοινό από χώρες της κεντρικής και 
δυτικής Ευρώπης.

ΡΕΤΣΟΣ: «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Οι προοπτικές ανάκαμψης του τουρισμού 
σε Ελλάδα και Κύπρο και οι μεγάλες προ-
κλήσεις, με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτω-
πος ο κλάδος μετά την πανδημία βρέθηκαν 
στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης 
που διοργάνωσε η Διοίκηση της Eurobank. 
Στη διαδικτυακή συζήτηση, που παρακο-
λούθησαν εκπρόσωποι περισσοτέρων από 
200 επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση σε 
Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στελέχη 
θεσμικών φορέων από το χώρο του τουρι-
σμού, οι ομιλητές αντήλλαξαν απόψεις για 
το κρίσιμο θέμα της επιστροφής της του-
ριστικής βιομηχανίας σε συνθήκες κανονι-
κότητας και τις προκλήσεις και τις ευκαι-
ρίες που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στη 
μεταπανδημική περίοδο. Έμφαση στην 
ανάγκη στοχευμένης στρατηγικής για την 
επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού 
έδωσε ο Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, 
που μεταξύ άλλων σημείωσε: «Πρέπει να 
αξιολογήσουμε τις αλλαγές που γίνονται 
ως απόρροια της κρίσης σε δύο επίπεδα. 
Μακροπρόθεσμα, ο μετασχηματισμός του 
τουρισμού προς μια βιώσιμη κατεύθυνση 
και προς την ψηφιοποίηση, θέματα τα 
οποία ήδη συζητούσαμε πριν από την παν-
δημία, τώρα είναι πιο επικείμενα από ποτέ. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι ευκαιρία 
να επαναπροσδιορίσουμε προϊόντα και 
υπηρεσίες και ταυτόχρονα να επενδύσου-
με σε υποδομές και τη διαχείριση προο-
ρισμών. Βραχυπρόθεσμα, απαιτείται ένα 
ξεκάθαρο πλάνο για το άνοιγμα της αγο-
ράς με σαφείς προϋποθέσεις εισόδου στη 
χώρα, διμερής συμφωνίες μεταξύ κρατών, 
στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές και 
αναθεώρηση πρωτοκόλλων λειτουργίας. Η 
χώρα μας και το brand της Ελλάδας είναι 
στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών, κάτι 
που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις.»
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