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Θετικό σε «πράσινη» χώρα το Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού
Με αναπτερωμένο ηθικό υποδέχτηκαν οι ξενοδόχοι την ανακοίνωση για το Ψηφιακό 
Πράσινο Πιστοποιητικό, με την ελπίδα πως παρά τις δυσκολίες, η ζήτηση που υπάρχει θα 
μεταφραστεί και σε κρατήσεις. Απαραίτητο βέβαια κρίνεται το να μείνει «πράσινη» και η 
χώρα για να έρθουν οι τουρίστες. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα καλύπτει τρεις 
τύπους πιστοποιητικών- πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ (τεστ NAAT / RT-
PCR ή rapid test αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την 
COVID-19. Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Θα έχουν έναν 
κωδικό QR που περιέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες καθώς και μια ψηφιακή υ-
πογραφή για να βεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό. Η Επιτροπή θα δημιουργή-
σει μια πύλη και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού που οι αρχές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επαληθεύσουν όλες τις υπογραφές πιστοποιητικών 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Κανένα προσωπικό στοιχείο των κατόχων πιστοποιητικών δεν περνά 
από την πύλη ή διατηρείται από το κράτος μέλος επαλήθευσης. Θα είναι διαθέσιμα δω-
ρεάν και στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά. 
Με αφορμή την πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία του Ψηφιακού Πράσινου Πιστο-
ποιητικού, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος, 
δήλωσε: «Η ανακοίνωση του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού για τις μετακινήσεις και 
τα ταξίδια είναι μια ιστορική μέρα για την Ευρώπη, καθώς όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ξα-
νακερδίζουμε σήμερα το δικαίωμα της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ε.Ε. 
Είναι επίσης μια μέρα δικαίωσης για την Ελλάδα. Πρώτος από όλους ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε από τις 12 Ιανουαρίου τη σωστή κατεύθυνση. Σωστή για την 
Ευρώπη, σωστή για την Ελλάδα και την οικονομία της, αφού ο τουρισμός έχει καθοριστική 
σημασία για την ανάκαμψη της χώρας. Η συμβολή της Ελλάδας στο Ψηφιακό Πράσινο 
Πιστοποιητικό επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τουρι-
σμό. Αξίζει να είμαστε περήφανοι για μια χώρα - οδηγό και όχι ουραγό, όπως συνέβαινε 
για πολλά χρόνια. Είναι, τέλος, μια μέρα που αναπτερώνει τις ελπίδες κάθε Έλληνα ξενο-
δόχου πως παρά τις δυσκολίες, η ζήτηση που υπάρχει θα μεταφραστεί και σε κρατήσεις, 
ώστε να επιβιώσει, να σταθεί στα πόδια του αυτό το καλοκαίρι και να ανακάμψει στη συνέ-
χεια.»

Γρ. Τάσιος: «Εμπροσθοβαρή μέτρα για το επιχειρείν 
και τους εργαζομένους»
Μεγάλη αγωνία εν όψει της σεζόν επικρατεί στον ξενοδοχειακό κλάδο, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της ΠΟΞ κ. Γρηγόρη Τάσιο, ο οποίος ανέφερε: «Το ελληνικό ξενοδοχείο θα ε-
φαρμόσει και θα τηρήσει τα πρωτόκολλα όπως έκανε και πέρυσι, η ζήτηση είναι ενεργή, 
όμως εκτίμηση μου είναι ότι μετά τα μέσα Ιουνίου θα ξεκαθαρίσει η εικόνα, με την έννοια 
των πληροτήτων”. Χαρακτήρισε “τραγική” την κατάσταση στα συνεχούς λειτουργίας 
καταλύματα που παραμένουν ανοιχτά - κλειστά στην ουσία για ένα χρόνο και πρόσθεσε 
ότι τα ορεινού όγκου ξενοδοχεία δεν δούλεψαν καθόλου το φετινό χειμώνα. “Είναι μια 
δύσκολη ισορροπία. Πέρυσι χάσαμε το 78% του τζίρου του 2019, αλλά και φέτος θα 
έχουμε απώλειες. Προέχει η υγεία όλων μας και η ασφάλεια των επισκεπτών μας και 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ατομική ευθύνη για να επαναφέρουμε και να διατηρήσουμε 
το πράσινο χρώμα στους προορισμούς μας. Όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να υπάρξει 
προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό των εργαζομένων στον τουρισμό και κομβικό ρόλο 
θα διαδραματίσουν οι διμερείς συμφωνίες με χώρες από όπου μπορούν να έρθουν του-
ρίστες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα “σκληρό μείγμα”, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε 
το επιχειρείν και τους εργαζομένους, γιατί στο τέλος υγεία χωρίς οικονομία δεν θα 
μπορέσει να υπάρξει. Για αυτό και ζητάμε εμπροσθοβαρή μέτρα ώστε να παραμείνουμε 
ζωντανοί σε όλοι την πορεία και να ευελπιστούμε για ανάκαμψη στα έτη 2022 – 2025", 
κατέληξε.

Διεθνείς προορισμούς 
αναζητούν οι 
Αμερικανοί
Την επιθυμία των Αμερικανών να 
ταξιδέψουν αυτή την άνοιξη, καθώς 
προχωρά το εμβολιαστικό πρόγραμ-
μα, φανερώνει πρόσφατη έρευνα 
της Tripadvisor που έδειξε ότι το 
50% σχεδιάζει ήδη την επόμενη 
απόδραση. Όπως είναι αναμενό-
μενο, οι Millennials είναι η πρώτη 
γενιά που βιάζεται να ταξιδέψει 
σε ποσοστό 58% των Millennials, 
αφού οι νεότεροι πιστεύουν ότι η 
καθημερινή ζωή θα επανέλθει στα 
φυσιολογικά επίπεδα εντός τριών 
μηνών και ότι θα βελτιωθούν τα οι-
κονομικά τους, τους επόμενους 12 
μήνες (σε σύγκριση με το 41% των 
άλλων ηλικιακών ομάδων). Η πορεία 
των εμβολιασμών ενισχύει την εμπι-
στοσύνη για μεγαλύτερα ταξίδια, με 
το 1/3 των Αμερικανών, σύμφωνα με 
την έρευνα να αναζητά για αυτή την 
άνοιξη διεθνείς προορισμούς, σε 
σύγκριση με το 66% που αναζητούν 
εσωτερικούς προορισμούς. Μέχρι 
στιγμής, έχουν χορηγηθεί 107 εκα-
τομμύρια δόσεις εμβολίων Covid19, 
με το 11% του πληθυσμού των ΗΠΑ 
να έχει πλέον εμβολιαστεί πλήρως. 
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Παρατείνονται οι περιορισμοί στις πτήσεις
Νέες παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 
(Covid-19 notams), τροποποίηση της notam για ανώτατο όριο ταξιδιωτών από Ρωσία 
το οποίο και αυξάνεται από 500 σε 4.000 επιβάτες εβδομαδιαίως καθώς και άρση των 
περιορισμών από Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσε η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Στις πτήσεις εσωτερικού παρατείνονται οι περιορισμοί 
μετακινήσεων έως τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, και θα επιτρέ-
πονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις, ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού συνεχίζονται 
οι περιορισμοί έως την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί. Υπενθυμί-
ζεται πως οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας 
αφορούν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, 
για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.
Ισχύει η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Εξαιρούνται οι μόνιμοι 
κάτοικοι των ακόλουθων 10 χωρών: Ην. Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια 
Κορέα, Ταϋλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσική Ομο-
σπονδία και Ισραήλ. Σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία επανέρχο-
νται στην λίστα των επιτρεπόμενων Τρίτων Χωρών η Ρουάντα και η Σιγκαπούρη. Όλοι 
οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, 
συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται 
σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ' οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής 
που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα 
για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό 
το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρηση τους. Στους επιβάτες εξωτερικού 
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 μέρες.

Προτεραιότητα στους Βρετανούς τουρίστες δίνει η 
κυβέρνηση 
Σε δύο μεγάλης εμβέλειας βρετανικά ΜΜΕ παραχώρησε διαδοχικές συνεντεύξεις ο 
υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, αναπτύσσοντας τις θέσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης γύρω από το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, τα πιστο-
ποιητικά εμβολιασμού και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν ειδικά για τις 
μετακινήσεις των Βρετανών τουριστών προς την Ελλάδα. Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε 
σε ένα «σχέδιο συνεργασίας με κάποιες χώρες» πριν από το επίσημο άνοιγμα του 
ελληνικού τουρισμού ως εξής: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανοίξουμε νωρίτερα 
και να διορθώσουμε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν, με χώρες που θε-
ωρούνται ασφαλέστερες από άλλες. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και ορισμένα 
άλλα κράτη βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μας». Σχετικά με τους Βρετανούς 
τουρίστες και εξαιτίας του επιτυχημένου εμβολιαστικού προγράμματος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ο υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι «θα τους δοθεί προτεραιότητα και 
βεβαίως, οι έλεγχοι θα διατηρηθούν». Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, «το 2020 παρατη-
ρήσαμε ότι κάποιες χώρες ήταν πολύ επιθετικές στον τρόπο που άνοιξαν τα σύνορά 
τους. Πιστεύουμε, όμως, ότι το δικό μας, πιο ήπιο σύστημα, επιτυγχάνει καλύτερη 
ισορροπία, ανάμεσα στις δυνατότητες ταξιδιών και στην ασφάλεια τουριστών και το-
πικού πληθυσμού. Τυχαία τεστ στα σύνορα, ψηφιακό πιστοποιητικό για όσους έχουν 
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου ή αρνητικό τεστ κατά την άφιξη, θα απαιτούνται 
για την ελεύθερη είσοδο στη χώρα». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Σήμερα έχουμε νέα, 
επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία βασίζονται στην περσινή μας 
εμπειρία. Είναι αυτά που κράτησαν τον κόσμο ασφαλή, ενώ φυσικά έχουμε θεσμοθε-
τήσει τα 'ξενοδοχεία καραντίνας', ένα σύστημα που το 2020 λειτούργησε άριστα». Σε 
ό,τι αφορά ειδικά στις αφίξεις από τη Μεγάλη Βρετανία, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι 
«θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ακόμα και μονομερώς, για να διευκολύνουμε 
τα ταξίδια των φίλων μας των Βρετανών, πολλοί από τους οποίους έρχονται στην Ελ-
λάδα κάθε χρόνο».

Σε ετοιμότητα για το 
καλοκαίρι οι «Covid 
Free» προορισμοί 

Καθοριστικό ρόλο 
θα παίξει για φέτος 
η πορεία των εμβο-
λιασμών στο πλαί-
σιο της επικοινωνι-
ακής προσέγγισης 

στον τουρισμό, καθώς προορισμοί που 
προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς 
τους εμβολιασμούς ή άλλα μέρη που 
δεν παρουσίασαν κανένα κρούσμα 
αποκτούν ένα προβάδισμα στη διεκ-
δίκηση του μεριδίου της ταξιδιωτικής 
αγοράς. 
Αύξηση επισκεψιμότητας προσδοκάνε 
και οι νησιωτικοί προορισμοί, στους 
οποίους οι εμβολιασμοί έχουν αγγίξει 
το 100% του πληθυσμού και ήδη έχουν 
συμπεριληφθεί στη διεθνή τουριστική 
ειδησεογραφία ως "Covid Free" του-
ριστικοί προορισμοί για το καλοκαίρι. 
Πρόκειται για τα μικρά κυρίως νησιά έ-
ως 1.000 κατοίκους, που το σχέδιο του 
εμβολιασμού με την κωδική ονομασία 
"Ελευθερία", που πλέον κάνουν πλάνα 
για την εφετινή τουριστική σεζόν. Αντί-
στοιχες φυσικά βλέψεις έχουν και οι 
υπόλοιποι προορισμοί της χώρας, που 
κάποιοι έμειναν αλώβητοι από τα βέ-
λη του Covid και οι υπόλοιποι, με την 
εξέλιξη των εμβολιασμών, στο γενικό 
πληθυσμό αλλά και στους εμπλεκόμε-
νους με την τουριστική βιομηχανία, θα 
είναι "Covid Free" για εγχώριους και 
εισερχόμενους επισκέπτες. Καστελόρι-
ζο, Μεγανήσι, Κάστος, Θύμαινα, Ψαρά, 
Κάλαμος, Φούρνοι, Οινούσσες είναι οι 
νησιωτικοί προορισμοί κάτω των 1000 
κατοίκων που έχει ολοκληρωθεί ο εμ-
βολιασμός, ενώ την πρώτη δόση έχουν 
ολοκληρώσει τα νησιά, Ερεικούσσα, 
Αγαθονήσι, Νίσυρος, Γαύδος, Χάλ-
κη, Μαθράκι, Λειψοί, Οθωνοί, Τήλος, 
Αρκοί. Τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 
1.000 κατοίκων, όπως έχουν προγραμ-
ματιστεί στο σχέδιο Ελευθερία είναι τα 
εξής: Δονούσα, Ελαφόνησος, Σαρία, 
Κίμωλος, Άνω Κουφονήσι, Ηρακλειά, 
Ψαρά, Θύμαινα, Τέλενδος, Φολέ-
γανδρος, Θηρασιά, Τριζόνια, Ανάφη, 
Σίκινος, Ψέριμος, Αμμουλιανή, Άγιος 
Ευστράτιος, Π. Τρίκερι, Σχοινούσα, 
Γυαλί, Αντικύθηρα, Περιστέρα, Αντί-
παξοι, Μαράθι, Δοκός, Καλόλιμνος, 
Φαρμακονήσι.
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Guardian: οι καλύτεροι προορισμοί για διακοπές
Κατάλογο με τους ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για διακοπές 
μετά την πανδημία, καθώς δεν συγκεντρώνουν μαζικά πλήθη τουριστών, δημοσι-
οποίησε η εφημερίδα Guardian, με την Άνδρο να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σε 
σχετική ανακοίνωση ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του νησιού, Νίκος Μουστάκας, 
σημειώνει ότι οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις που τείνουν να επικρατήσουν λόγω της 
πανδημίας αναδεικνύουν σε πρώτο πλάνο τις ειδικές μορφές τουρισμού, την 
αυθεντική φιλοξενία, τη φύση και τις εξατομικευμένες τουριστικές υπηρεσίες. 
Αναλυτικά, η λίστα της εφημερίδας Guardian: Άνδρος, Εύβοια, Γαλαξίδι, Φολέ-
γανδρος, Λέρος, Κύθηρα, Αστυπάλαια, Σύρος, Πήλιο και Μάνη.

Γκερέκου: επίτιμο μέλος της Ελληνικής Ένωσης 
Γυναικών στον Πολιτισμό και Τουρισμό 

Την έντονη κινητικότητα που 
αναπτύσσεται στο χώρο του 
τουρισμού και του πολιτι-
σμού στην Ελλάδα και τον 
κομβικό ρόλο των γυναικών 
στην επανεκκίνηση ανέδειξε 
η «Ελληνική Ένωση Γυναι-
κών στον Πολιτισμό και Του-
ρισμό» (HAWCT), στο πλαί-
σιο της διαδικτυακής κοπής 
της πίτας της. Με μότο της: 
«Η ισχύς εν τη ενώσει» και 
με θέμα «το brand Ελλάδα 
διεθνώς» η Ελληνική Ένωση 
Γυναικών στον Πολιτισμό και 

Τουρισμό (HAWCT), εν μέσω πανδημίας, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εγρήγορ-
ση δημιουργεί ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο επίτιμο μέλος της Ένωσης έγινε η 
πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, σηματοδοτώντας την αναβάθμιση του 
ρόλου και της παρέμβασης της HAWCT.

Κερδίζουν έδαφος στις 
προτιμήσεις τα ελληνικά 
νησιά 
Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην κορυφή 
της ζήτησης για διακοπές από τους Γερμα-
νούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (DRV) Νόρμπερτ 
Φίμπιγκ, που εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
φέτος θα είναι εφικτό οι τουρίστες να επι-
στρέψουν σε προορισμούς, όπως η Ελλάδα, 
η Τουρκία και η Ισπανία. Όπως δήλωσε ο κ. 
Φίμπιγκ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού ΙΤΒ του Βερολίνου, οι κρατήσεις 
για τις καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά αυξά-
νονται και αυτή τη στιγμή φθάνουν στο 26% 
των κρατήσεων του 2020. Ιδιαίτερη ζήτηση δι-
απιστώνεται για την Ελλάδα και την Τουρκία, 
πρόσθεσε. Ο ίδιος επισήμανε πάντως ότι θα 
πρόκειται για επιτυχία, αν το φετινό καλοκαίρι 
η τουριστική κίνηση των Γερμανών επιστρέψει 
στο 50% της προ πανδημίας εποχής. Χαρα-
κτηριστικά ανέφερε ότι ο οργανωμένος του-
ρισμός κατέγραψε την προηγούμενη χρονιά 
κάμψη της τάξης του 65%, «γυρίζοντας την 
αγορά 30 χρόνια πίσω». Με τα εμβόλια και 
τις περισσότερες δυνατότητες για τεστ όμως 
αυξάνεται και η πεποίθηση ότι σύντομα θα 
μπορούμε και πάλι να ταξιδεύουμε, δήλωσε ο 
κ. Φίμπιγκ και προέβλεψε ότι φέτος θα υπάρ-
ξει η διάθεση να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος, 
καθώς πέρυσι ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός 
εκείνων που δεν έκαναν καθόλου διακοπές.
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Τάση για το 2021 οι δραστηριότητες στη 
φύση

Οι εμπειρίες στη φύση 
αναμένεται να πρωτα-
γωνιστήσουν το επόμε-
νο χρονικό διάστημα, 
με τους ξενοδόχους 
να καλούνται να αξι-
οποιήσουν τους δια-
θέσιμους πόρους του 
προορισμού, δίνοντας 
λιγότερη έμφαση στις 
εσωτερικές υποδομές. 
Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα, το 25% των 
ερωτηθέντων ανέφερε 
ότι ο χρόνος σε εξωτε-
ρικές δραστηριότητες 
το 2021 θα είναι πιο ση-
μαντικός για αυτούς σε 
σχέση με το παρελθόν, 
αφού η απόδραση από 
την καθημερινότητα 

της πανδημίας και η διασκέδαση είναι οι βασικοί λόγοι επιλογής 
ταξιδιών ευεξίας. Τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες δήλωσαν 
ότι επιθυμούν να κάνουν διακοπές αυτού του είδους αυτή τη στιγ-
μή, περισσότεροι από τους μισούς αναζητούν άμεση χαλάρωση 
και δύο στους τρεις χρειάζονται αλλαγή σκηνικού. Παράλληλα, 
όμως οι ταξιδιώτες παραμένουν διστακτικοί στο να προβούν σε 
κράτηση, με το 69% να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστα-
σης και μόνο το 6,5% να έχει ήδη κάνει κράτηση για το 2021. Οι 
δημοφιλέστερες δραστηριότητες είναι οι περίπατοι, η πεζοπορία 
και η ποδηλασία σύμφωνα με τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Σημαντικό ποσοστό των ξενοδόχων 
στον κλάδο της ευεξίας προσφέρουν εξοπλισμό όπως πεζοπορι-
κούς χάρτες ή σάκους ώμου και αντίστοιχο ποσοστό προσφέρει 
πακεταρισμένα γεύματα.

Ε.Ξ. Αίγινας: «Μαζικός εμβολιασμός 
στα νησιά του Αργοσαρωνικού»
Η Ένωση Ξενοδόχων Αίγινας με επιστολή στον υπουργό Του-
ρισμού ζήτησε να συμπεριληφθούν και τα νησιά του Αργοσα-
ρωνικού στην εμβολιαστική επιχείρηση «Ελευθερία» πριν την 
έναρξη της τουριστικής σεζόν. Σύμφωνα με την επιστολή, «στο 
πλαίσιο των αναπροσαρμογών της εμβολιαστικής επιχείρησης 
«Ελευθερία» από την Κυβέρνηση για τη νησιώτικη χώρα και 
την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού, κρίνουμε πως είναι 
αναγκαίο να συμπεριληφθούν στο πλάνο και νησιά στα οποία 
κατοικούν λιγότεροι από 15.000 κάτοικοι. Πιο συγκεκριμένα, τα 
νησιά του Αργοσαρωνικού καλύπτουν το παραπάνω πληθυσμιακό 
κριτήριο και λόγω της εγγύτητας με την Αττική και ιδιαίτερα η 
Αίγινα, αποτελούν βασικό τουριστικό πόλο έλξης μεγάλου όγκου 
επισκεπτών τόσο από την Αττική όσο και από το εξωτερικό. Επο-
μένως, κρίνουμε πως ο μαζικός εμβολιασμός των κατοίκων των 
συγκεκριμένων νησιών, πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν, 
θα προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια στους κατοίκους, τους 
εργαζόμενους και τους επισκέπτες.»

Νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση 
ξενοδοχείων και τουριστικών 
επιχειρήσεων 
Ρυθμίσεις για την οικονομική ενίσχυση των τουριστικών 
επιχειρήσεων μέσω διευκολύνσεων στη χρήση του αιγια-
λού και της παραλίας, περιλαμβάνονται σε τροπολογία 
που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομι-
κών. Πρόκειται για ρυθμίσεις που αφορούν ξενοδοχειακά 
καταλύματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος. Σε αυτές τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων 
θα μπορεί να γίνεται -με τη διαδικασία της παραχώρησης 
έναντι ανταλλάγματος- η απλή χρήση αιγιαλού και παρα-
λίας μέχρι 31.10.2021 και μάλιστα με μειωμένο τίμημα, 
στο 60% αυτού που είχε συμφωνηθεί αρχικά. Με τις 
ρυθμίσεις αυτές το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να 
ενισχύσει οικονομικά τον τουριστικό κλάδο που ήδη έχει 
υποστεί σοβαρό πλήγμα από την πανδημία και ιδιαίτερα 
στην ερχόμενη τουριστική περίοδο που θα είναι κρίσιμη. 
Προβλέπεται ακόμη, ότι εξαιρετικά για το 2021, το αντάλ-
λαγμα για τις παραχωρήσεις αυτές αποδίδεται κατά 70% 
στον οικείο ΟΤΑ και κατά 30% στο Δημόσιο. 
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Μείωση 84,5% στην επιβατική κίνηση το 
Φεβρουάριο

Από τα στατιστικά στοιχεία 
της ΥΠΑ για την επιβατική 
κίνηση των αεροδρομίων το 
δίμηνο Ιανουαρίου/Φεβρουα-
ρίου του 2021 προκύπτει ότι 
η συνολικός αριθμός των δια-
κινηθέντων επιβατών έφθασε 
τις 713.578, παρουσιάζοντας 
πτώση 83,7% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 
2020 όπου είχαν διακινηθεί 
4.4 εκατομμύρια επιβάτες. 
Όσον αφορά στις πτήσεις 
στα αεροδρόμια της χώρας 
ανήλθαν στις 18.683, από τις 
οποίες 14.087 ήταν εσωτε-
ρικού και 4.596 εξωτερικού, 
παρουσιάζοντας πτώση 
57,5%, σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2020 

όπου είχαν πραγματοποιηθεί 43.922 πτήσεις.
Αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Φεβρουάριο του 2021 προκύπτει ότι 
διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 330.005 επιβάτες, μείωση 84,5% σε σχέ-
ση με το 2020 όπου είχαν διακινηθεί 2.125.944 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των 
πτήσεων ανήλθε στις 8.665 καταγράφοντας πτώση 58,8% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 21.022 πτήσεις.
Όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 50.238 παρουσιάζοντας μείωση 
91,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020, όπου είχαν αφιχθεί 592.977 επιβάτες.

Νέα σύνδεση από το Τελ Αβίβ προς τη Σαντορίνη
Μια νέα σύνδεση από το Τελ Αβίβ προς τη Σαντορίνη ανακοίνωσε η αεροπορική 
εταιρεία Ryanair για το καλοκαίρι του 2021. Οι νέες πτήσεις θα ξεκινήσουν στις 3 
Ιουλίου 2021 και θα έχουν συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Για να γιορτάσει το 
νέο δρομολόγιο, η εταιρεία ανακοίνωσε εκπτώσεις στα εισιτήριά της με εκκίνηση 
τα 24,99 ευρώ για ταξίδια μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου του 2021, με την προϋπό-
θεση ότι η κράτηση θα γίνει μέχρι τα μεσάνυκτα της Κυριακής, 21 Μαρτίου.

Προσδοκίες για 
500.000 Ρώσους 
τουρίστες φέτος στην 
Ελλάδα 
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται για μία 
ακόμη χρονιά ανάμεσα στους δημοφι-
λέστερους προορισμούς για τους Ρώ-
σους τουρίστες, με τους tour operators 
που ειδικεύονται σε ταξίδια προς τη 
χώρα μας και παράγοντες της τοπι-
κής αγοράς να εκτιμούν πως εφέτος, 
εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές 
συνθήκες, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα 
τουλάχιστον 400.000 έως 500.000 Ρώ-
σοι. Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα προέκυ-
ψε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού ΜΙΤΤ 2021 της Ρωσίας, 
στην οποία έλαβε μέρος ο ΕΟΤ μετά 
από ένα χρόνο απουσίας εξαιτίας της 
πανδημίας. Η ελληνική συμμετοχή, μά-
λιστα, απέσπασε και το βραβείο «Bright 
Exhibiting», που παρέλαβε από τον 
Διευθυντή της ΜΙΤΤ, Artem Chernyshev, 
ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ 
Ρωσίας & ΚΑΚ, Πολύκαρπος Ευστα-
θίου. Η Ελλάδα συμμετείχε φέτος ως 
partner country με περίπτερο 153 τ.μ., 
όπου κυριάρχησε το σύνθημα της 
νέας διαφημιστικής εκστρατείας για 
τον ελληνικό τουρισμό «All you want is 
Greece», καθώς και πέντε συνεκθέτες, 
μεταξύ των οποίων τους μεγαλύτερους 
tour operators της Ρωσίας για ελληνι-
κούς προορισμούς, Mouzenidis Travel 
και ΤΕΖ Τοur.

Πρώτη επιλογή των Γερμανών η Κρήτη
Η Κρήτη αποτελεί το δημοφιλέστερο ελληνικό προορισμός του εξωτερικού για τις 
καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με την TUI, ενώ η Ρόδος και η Κως βρίσκονται 
στην 3η και στην 4η θέση αντίστοιχα. Η «Ελλάδα ξεκινάει τη νέα σεζόν με τον αέρα 
του περασμένου καλοκαιριού», εκτιμά ο επικεφαλής του γερμανικού τουριστικού κο-
λοσσού, ο Μάρεκ Άντριστσακ. Σε ό,τι αφορά στην τάση στις κρατήσεις, η TUI αναφέ-
ρει ότι η Κρήτη έχει αντικαταστήσει την παραδοσιακή «αγαπημένη» των Γερμανών, 
τη Μαγιόρκα, στην κορυφή της ζήτησης. Η Ρόδος και η Κως βρίσκονται επίσης στην 
πρώτη πεντάδα των δημοφιλών προορισμών εξωτερικού για φέτος, ενώ στην 5η θέ-
ση βρίσκεται η τουρκική «Ριβιέρα». Την προηγούμενη χρονιά η Ελλάδα κατάφερε να 
πείσει πολλούς παραθεριστές, με χαμηλό αριθμό κρουσμάτων του νέου κορονοϊού 
και καλά μελετημένο σχέδιο υγιεινής και ξεκινά τη σεζόν «με τον αέρα του περασμέ-
νου καλοκαιριού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Άντριστσακ στο Business Insider. 
Συνολικά πάντως, κατά την TUI, η Ισπανία παραμένει στην κορυφή της ζήτησης για 
τους Γερμανούς και κατά τη φετινή περίοδο διακοπών.
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Στις 28 Μαΐου η απονομή των 
Premium Tourism Awards 
Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης, σε 
συνεργασία με την εταιρεία τουριστικού μάρκετινγκ Respond 
On Demand, θεσμοθετεί από φέτος τα Premium Tourism 
Awards. Στόχος είναι τα εν λόγω βραβεία, όπως είπε ο πρό-
εδρος της Ένωσης Τ.Γ.Μ.Θ Βύρων Θεολόγης, να γίνουν 
θεσμός και να αποτελούν αναγνώριση και ανάδειξη των 
τουριστικών επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν στον τουριστικό 
τομέα, όπως ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις 
κ.λπ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρεί-
ας Μαρίας Αθανασοπούλου, με τα Premium Tourism Awards 
θα επιβραβεύονται οι καλύτεροι του τουρισμού από εκείνους 
που τους γνωρίζουν και μπορούν να τους αξιολογήσουν 
καλύτερα από όλους, δηλαδή τους ίδιους τους τουριστι-
κούς πράκτορες. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες κατηγορίες 
για όλων των τύπων τα ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, 
προορισμούς, εστιατόρια, οινοποιεία κλπ. Η ψηφοφορία θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη - του-
ριστικά γραφεία της Ένωσης. Η θεσμοθέτηση των βραβείων 
σε ετήσια βάση, έχει σαν στόχο την αναγνώριση των αρίστων 
στον ελληνικό τουρισμό και η Ένωση Τουριστικών Γραφείων 
Μακεδονίας - Θράκης, με αυτό τον τρόπο είναι βέβαιη ότι θα 
δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνητρο για τους επαγγελματίες του 
τουρισμού να βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες τους. H απονομή των Premium Tourism Awards από την 
Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης, θα γίνει 
online στις 28 Μαΐου 2021. Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές 
έως τις 10 Μαΐου 2021.

Θετικά μηνύματα από τη Ρουμανία 
για τον ελληνικό τουρισμό 

Αποδέκτης ιδιαιτέρως 
θετικών μηνυμάτων για 
τον ελληνικό τουρισμό 
έγινε ο υπουργός Του-
ρισμού Χάρης Θεοχά-
ρης, κατά τη διήμερη 
επίσημη επίσκεψή του 
στη Ρουμανία. Εξαιρε-
τικά αισιόδοξοι εμφανί-
στηκαν κατά τη συνά-
ντησή τους με τον Έλ-
ληνα υπουργό οι του-
ριστικοί πράκτορες της 
Ρουμανίας. Εξέφρασαν 

την πεποίθηση ότι, μετά από την επίσκεψη της ελληνικής 
αντιπροσωπείας στη χώρα τους, «η αγορά της Ρουμανίας 
αναμένεται να ανταποκριθεί πολύ θετικά. Η Ελλάδα θα είναι 
και φέτος ο πρώτος σε προτίμηση τουριστικός προορισμός 
για τους Ρουμάνους». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 
κ. Θεοχάρης ενημέρωσε αναλυτικά την Ένωση Τουριστικών 
Πρακτόρων Ρουμανίας για την εκκίνηση της τουριστικής 
περιόδου στην Ελλάδα και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα 
που του τέθηκαν. Οι πράκτορες εξέφρασαν τις θερμές τους 
ευχαριστίες για την επίσκεψη στον κ. Υπουργό, καθώς και 
στους κ.κ. Γρηγόρη Τάσιο και Νίκο Κελαϊδίτη, προέδρους της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και του Συνδέσμου Τουρι-
στικών Γραφείων Ελλάδας αντιστοίχως.
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Πραγματοποιήθηκε η τρίτη υβριδική εκδήλωση 
της Greek Panorama Virtual
Πραγματοποιήθηκε η τρίτη υβριδική εκδήλωση της έκθεσης Greek 
Panorama Virtual υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και όλων των τουριστικών φορέων 
της χώρας, με διασύνδεση με τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία, και την Ελβετία, 
προβάλλοντας τη χώρα μας σε 15 χώρες της Ευρώπης. Σε αυτή την εκδή-
λωση τιμώμενες περιοχές ήταν ο δήμος Ανατολικής Σάμου, και Ρεθύμνης, 
ενώ παρουσίαση έκανε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών προβάλλοντας το τουριστικό πρόσωπο της πρωτεύουσας. 
Συγκεκριμένα, η έκθεση Greek Panorama που για σειρά ετών πρόβαλε την 
Ελλάδα στο εξωτερικό με διοργανώτρια εταιρεία την North Events κάθε μή-
να διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του στούντιο της εταιρείας Podimatas 
SA υβριδικές εκδηλώσεις όπου παρουσιάζονται διάφορες θεματικές μορ-
φές τουρισμού, γίνονται διασυνδέσεις με τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερι-
κό, και με τουριστικά γραφεία και δημοσιογράφους από επιλεγμένες χώρες 
που είναι και οι κύριες πηγές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτή 
τη φορά η έκθεση γυρίζει στη γενέτειρα της χώρα τη Σουηδία όπου θα 
παρουσιαστούν μεταξύ άλλων και μεγάλα τουριστικά γραφεία της χώρας, 
δίνοντας τη δική τους προοπτική για τις κρατήσεις στη χώρα μας αυτό το 
καλοκαίρι. Στην πρώτη μάλιστα υβριδική εκδήλωση που έγινε στις 4 Φε-
βρουαρίου 2021 στο στούντιο παραβρέθηκε ο γγ του ΕΟΤ Δημήτρης Φρα-
γκάκης, ενώ έγινε ζωντανή διασύνδεση με την Πολωνία και την Μ. Βρετανία. 
Η έκθεση θα συνεχίσει τις υβριδικές της εκδηλώσεις κάθε μήνα μέχρι την 
έναρξη της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, ενώ τα ηλεκτρονικά της πε-
ρίπτερα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών της όλο τον χρόνο και όλο 
το 24ωρο, γεγονός που αποτελεί και μια από τις βασικές της καινοτομίες.

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΑΝΟ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Τη δυνατότητα συμβολής του ευρύτερου 
τομέα του τουρισμού υπαίθρου στο με-
τασχηματισμό της ελληνικής τουριστικής 
οικονομίας σε μια νέα και αειφόρα κατεύ-
θυνση, υπογράμμισε η πρόεδρος του ΕΟΤ, 
Άντζελα Γκερέκου. Η κυρία Γκερέκου ανα-
φέρθηκε στη νέα διεθνή καμπάνια της χώ-
ρας για το 2021 «All you want is Greece», 
αλλά και στον ταχύτατο ψηφιακό μετασχη-
ματισμό που πραγματοποιείται αυτή τη 
στιγμή σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα του 
ΕΟΤ, επισημαίνοντας παράλληλα, τον σχε-
διασμό θεματικής mini campaign, με έμφα-
ση στον τουρισμό υπαίθρου, τις ενέργειες 
προβολής των υπηρεσιών εξωτερικού του 
ΕΟΤ προς αυτή την κατεύθυνση, τη δυνα-
τότητα, περαιτέρω της ήδη υπάρχουσας, 
προβολής του τουρισμού υπαίθρου μέσα 
από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας 
του ΕΟΤ (Visit Greece, Visit Greece App), 
και την πρόθεση του ΕΟΤ για παραχώρηση 
αιγίδας σε ενέργειες της «Αγροξενία». Η 
πρόεδρος του ΕΟΤ έδωσε, ακόμα, έμφαση 
τόσο στα θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυ-
ξης ψηφιακών ικανοτήτων (digital skills) 
από τα μέλη των εμπλεκομένων φορέων 
όσο και στη μεταρρύθμιση της εταιρικής 
κουλτούρας με ψηφιακά εργαλεία και στη 
συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προ-
γράμματα. 
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