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Γρ. Τάσιος: οι προϋποθέσεις για να ανοίξει φέτος  
ο τουρισμός

Για τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκει-
μένου να επιτευχθεί ουσιαστικό άνοιγμα του 
τουρισμού έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΞ, 
κ. Τάσιος, δίνοντας έμφαση στην έξοδο της 
χώρας από το “βαθύ κόκκινο”, στους εμβολι-
ασμούς των ανθρώπων του τουρισμού, στο 
άνοιγμα του λιανεμπορίου και της εστίασης 
και κυρίως στην οργάνωση της κατάστασης 
στα χερσαία σύνορα για την ασφαλή υποδο-
χή των τουριστών. Σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, 
«αυτή τη στιγμή είμαστε απροετοίμαστοι στα 
σύνορα για να δεχθούμε οδικό τουρισμό που 
αφορά κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Συνεπώς, ό-

σες διμερείς συμφωνίες και να κάνουμε, αν δεν βελτιώσουμε την κατάσταση, δεν θα έρθει 
κανένας τουρίστας από τα Βαλκάνια». Παράλληλα, εκτίμησε ότι το να εισέλθει η χώρα μας 
στο «πράσινο χρώμα» τον Απρίλιο είναι δύσκολο, επομένως χάνεται ο Μάιος και οδεύουμε 
πλέον προς τον Ιούνιο για πραγματικές πληρότητες. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ επανέλαβε πως 
χρειάζονται νέα εμπροσθοβαρή μέτρα για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμε-
νοι το 2021, επισημαίνοντας ότι η φετινή χρονιά θα είναι η δεύτερη με σημαντική μείωση 
του τζίρου, ακόμα και εάν το 2021 είναι καλύτερο από το 2020. Υπενθύμισε, σε τηλεοπτική 
εμφάνισή του, ότι πέρυσι οι απώλειες για τα ξενοδοχεία έφτασαν στο -78% του 2019. Για 
το πρόγραμμα “Γέφυρα” σχολίασε ότι «θα ισχύει μόνο για 8 μήνες, συνεπώς οι άλλοι 4 
πρέπει να αποπληρωθούν. Τα χρήματα που πήραν ξενοδόχοι μέσω του ΤΕΠΙΧ ζητούνται 
να αποπληρωθούν από τις 30/6/2021 και του Ταμείου Εγγυοδοσίας από το Νοέμβριο. Στο 
πρόγραμμα επιδότησης παγίων θα προσμετρηθεί ολόκληρη η επιστρεπτέα προκαταβολή, 
ενώ η εποχικότητα θα μείνει σχεδόν εκτός αυτής της στήριξης. Όσον αφορά τις ρυθμί-
σεις, πράγματι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την ΑΑΔΕ, η οποία είναι πολύ πιο ορ-
γανωμένη. Όμως η κατάσταση στον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, είναι τραγική. Έτσι, εξαντλείται η 
ρευστότητα». Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΠΟΞ ανέφερε: «Τα επιδημιολογικά δεδομένα 
θα κρίνουν τη σεζόν. Οι Έλληνες τουρίστες δεν ξεπερνούν το 5-7% της συνολικής κίνη-
σης. Περιμένουμε πως και πως τους ξένους επισκέπτες, άρα ουσιαστικά ξεκινάμε από τον 
Ιούλιο. Πρέπει η ελληνική ξενοδοχία να παραμένει υπό τον τίτλο FiloxeniaMoU και χρειάζε-
ται ειδική στόχευση που να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις, δωδεκάμηνης λειτουργίας και 
εποχικής.”

Παρατείνονται για 2 χρόνια οι μισθώσεις 
ξενοδοχείων
Παρατείνονται αυτόματα για δύο χρόνια, με σχετική τροπολογία, οι μισθώσεις τουριστι-
κών καταλυμάτων για όσους ενοικιαστές ήταν συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους 
προς τους ιδιοκτήτες τους. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνης Γεωργιά-
δης εξήγησε πως είναι μια «κατεπείγουσα» ρύθμιση ενός αιτήματος που υποβλήθηκε την 
1η Μαρτίου στην κυβέρνηση από τον ΣΕΤΕ. Ο ίδιος ανέφερε πως «από τα 9.500 περίπου 
τουριστικά καταλύματα, περισσότερα από 1.000 είναι με ενοίκιο, συνήθως μισθώσεις 
διάρκειας 12 ετών, όπου οι επιχειρήσεις έχουν προβεί σε σοβαρές επενδύσεις και σε 
σύναψη δανείων. Πέρυσι όμως, λόγω της πανδημίας τα ξενοδοχεία υπολειτούργησαν 
και εφέτος εκτιμάται πως η τουριστική κίνηση θα είναι μικρότερη από ό,τι ήταν το 2019. 
Επειδή η πανδημία ήταν κάτι το απρόβλεπτο σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο που 
υλοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις, δεν θα ήταν σωστό να μείνουν απροστάτευτες. Ο 
υπουργός τόνισε ότι αυτή η αυτόματη παράταση αφορά μόνο όσους είναι συνεπείς ενοι-
κιαστές στις υποχρεώσεις που έχουν προς τους ιδιοκτήτες τους.»

Νέο Loyalty προϊόν 
για ξενοδοχεία από  
τη Warply

Μια νέα εξειδι-
κευμένη υπη-
ρεσία Traveler 
CRM & Loyalty 
αποκλειστικά 
για τουριστικές 

επιχειρήσεις λάνσαρε πρόσφατα η 
Warply. Πρόκειται για την υπηρεσία 
“Tourism Booster” που αφορά σε 
εταιρείες του τουριστικού κλάδου 
που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν το 
πελατολόγιο τους και να αυξήσουν 
τις πωλήσεις τους. Η νέα υπηρεσία 
απευθύνεται σε ξενοδοχεία, ταξι-
διωτικά πρακτορεία και σε άλλους 
κλάδους του τουρισμού. Προσφέ-
ρει αυτοματοποιήσεις, τρόπους 
και μεθοδολογίες επικοινωνίας και 
επιβράβευσης επισκέπτη ώστε κά-
θε συνεργαζόμενη επιχείρηση να 
μπορεί να θεσπίζει άμεσες αλλά 
και μακροχρόνιες πολιτικές επιβρά-
βευσης στο κοινό του τουριστικού 
κλάδου. Το ‘Tourism Booster by 
Warply’ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να καλύπτει τις πολιτικές GDPR 
τόσο σε νέο όσο και σε υφιστάμενο 
πελατολόγιο. Επίσης μπορεί εύκολα 
να διασυνδεθεί με κάθε σύστημα 
διαχείρισης καταλύματος (PMS), 
ενώ διακρίνεται για την ευκολία στη 
διαχείριση και την πληρότητα σε 
λειτουργικότητες που προσφέρει, ό-
πως σύστημα επιβράβευσης πελάτη, 
marketing automations, αυτοματο-
ποιημένα recommendations, content 
management, προσφορά συνδυα-
στικών πωλήσεων, κτλ. Ο Γιάννης 
Δοξαράς, Warply CEO δήλωσε 
σχετικά «Έχοντας δημιουργήσει τη 
μεγαλύτερη τουριστική πλατφόρμα 
στην Ελλάδα - αυτή του Visit Greece 
app, αντλήσαμε την ανάγκη από 
πολλούς συνεργάτες στον κλάδο 
του τουρισμού, για μια εξειδικευμένη 
υπηρεσία CRM & Loyalty για τουρι-
στικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία. 
Έτσι, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε 
μια νέα και άκρως εξειδικευμένη λύ-
ση επιβράβευσης επισκεπτών.»
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Deloitte: μετά το 2023 η επιστροφή των 
ξενοδοχείων στα προ Covid-19 επίπεδα 

Τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στον ξενοδοχειακό κλάδο εξετάζει νέα έρευνα της 
Deloitte, τα συμπεράσματα της οποίας καταδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις του COVID-19 
θα διαρκέσουν περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αναλυτικά, το 71% των ε-
ρωτηθέντων εκτιμά ότι θα διαρκέσει και πέραν του 2021 και το 24% αναμένει ότι θα 
διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2023. Επιπλέον, το 90% πιστεύει ότι η επιστροφή στα 
προ COVID-19 επίπεδα δεν θα επέλθει πριν το 2023, ενώ το 38% αναμένει ανάκαμψη 
από το 2024 και έπειτα. Το πλήγμα στα οικονομικά αποτελέσματα και τη λειτουργία 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων φαίνεται από την ανησυχία που εκφράζεται από 
τους φορείς του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου σχετικά με τη σημαντική απώλεια 
ρευστότητας, εξαιτίας τόσο του ανείσπρακτου τζίρου του 2020 όσο και της συρρίκνω-
σης των προκαταβολών για το 2021. Σε αυτά προστίθεται και η συνεχιζόμενη αβεβαι-
ότητα για την εξέλιξη της πανδημίας. Σε επίπεδο βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων, 
η διαχείριση της ρευστότητας παραμένει στην κορυφή και ακολουθούν οι συναλλα-
γές, η επέκταση των δραστηριοτήτων, ενώ πτωτική τάση σε σχέση με προηγούμενες 
έρευνες εμφανίζουν τα θέματα χρηματοδότησης, διαχείρισης δανειστών καθώς και η 
δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας. Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα δείχνουν 
τη συγκριτικά καλύτερη θέση στην οποία έχει τη δυνατότητα να βρεθεί η Ελλάδα ως 
τουριστικός προορισμός έναντι ανταγωνιστικών χωρών. Η οικονομική δυσχέρεια και 
τα προβλήματα στον ξενοδοχειακό κλάδο πρόκειται να οδηγήσουν σε αναγκαστικές 
πωλήσεις ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι το φαινόμενο των αναγκαστικών πωλή-
σεων θα είναι πιο έντονο στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία και 
στην Ιταλία, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί σε ένα δεύτερο επίπεδο, μαζί με χώρες όπως η 
Γερμανία, η Γαλλία και η Ιρλανδία.

Υπέρ των διαβατηρίων εμβολιασμού  
το 78% των Βρετανών 
Η πλειοψηφία των Βρετανών τάσσονται υπέρ των λεγόμενων διαβατηρίων εμβολι-
ασμού που θα επιτρέψουν στους πολίτες, που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις ενός 
εμβολίου κατά της COVID-19, να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές και 
δραστηριότητες, σύμφωνα με έρευνα της Ipsos MORI. Η έρευνα σε αντιπροσωπευτι-
κό δείγμα άνω των 8.300 ανθρώπων ηλικίας 16 ετών και άνω στο Ηνωμένο Βασίλειο 
έδειξε ότι το 78% των ερωτηθέντων είναι υπέρ των διαβατηρίων εμβολιασμού προκει-
μένου να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή να επισκεφθούν έναν συγγενή που φιλοξενείται 
σε οίκο ευγηρίας. Υψηλό είναι επίσης το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της 
χρήσης των διαβατηρίων εμβολιασμού προκειμένου να επισκεφθούν ένα συγγενικό 
πρόσωπο σε νοσοκομείο ή να πάνε στο θέατρο ή σε κάποια συναυλία σε κλειστό χώ-
ρο. Σε ό,τι αφορά το να πηγαίνει κανείς σε παμπ και εστιατόρια, ένα από τα σενάρια 
για το οποίο έχει υπάρξει η πιο έντονη συζήτηση, το 62% των ερωτηθέντων είναι υπέρ 
της χρήσης των διαβατηρίων εμβολιασμού. 

Ανθεκτικός ο τομέας 
της φιλοξενίας στην 
αντιμετώπιση κρίσεων 

Ακρογωνιαίος λίθος οικονομικής  
ανάπτυξης και απορρόφησης μεγάλου 
μέρους του εργατικού δυναμικού της 
χώρας μας είναι ο τομέας της Φιλο-
ξενίας, κλάδος που εμφανίζει υψηλή 
ικανότητα στην αντιμετώπιση των οι-
κονομικών συνεπειών συστημικών και 
μη κρίσεων, αλλά και υψηλό βαθμό 
απόκρισης με ταχεία επαναφορά της 
Φιλοξενίας σε καταστάσεις εξωγενών 
μεταβολών. Το παραπάνω συμπέρα-
σμα αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στη 
μελέτη της Grant Thornton που διενερ-
γήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδο-
χειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 
Αναλυτικά, η διάχυση ωφελειών της 
Φιλοξενίας στην Ελλάδα επιμερίζεται 
σε 17 κλάδους οικονομικής δραστη-
ριότητας και 9 τομείς με μέση ετήσια 
συνεισφορά περίπου 1 δισ. ευρώ, 
μόνο από την υλοποίηση επενδύσεων 
ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων. 
Παράλληλα, η έρευνα από τις επενδύ-
σεις στη Φιλοξενία καταγράφει μέση 
ετήσια συνεισφορά στην οικονομία της 
χώρας ποσού 1,5 δισ. ευρώ. Το ύψος 
των ετήσιων επενδύσεων σε ανακαι-
νίσεις αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η 
δημιουργία νέων καταλυμάτων φθάνει 
τα 170 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι λοιπές 
επενδύσεις σε καταλύματα ανέρχονται 
στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως και σε 140 
εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κονδύλια 
επενδύσεων στις μονάδες εστίασης. 
Όπως υπογραμμίζει η μελέτη, η Φιλο-
ξενία αποτελεί τον πρώτο κλάδο σε 
επίπεδο προσφοράς θέσεων εργασίας. 
Την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι κατάφερε 
να αντιμετωπίσει άμεσα τις οικονομικές 
απώλειες της κρίσης και παρουσίασε 
αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών 
όταν το σύνολο της οικονομίας παρου-
σίασε σωρευτικές απώλειες 12 δισ. 
ευρώ περίπου.
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TUI: αυξημένες κατά 150% οι κρατήσεις για τον 
Μάιο του 2022
Ξεπερνούν τις 100.000 τα έξτρα πακέτα διακοπών που πρόσθεσε εν μέσω αυ-
ξανόμενης ζήτησης στο πρόγραμμά της για το καλοκαίρι η TUI στη Βρετανία. 
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς, με τις 
οικογένειες να είναι αυτές που προσπαθούν να κλείσουν πακέτα διακοπών. Την 
περασμένη εβδομάδα ο όμιλος TUI ανακοίνωσε μείωση της πληρότητας από το 
80% στο 75% για το καλοκαίρι σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, αλλά στη 
Βρετανία καταγράφεται ισχυρή αύξηση των κρατήσεων για του χρόνου - 120% 
πάνω σε σχέση με φέτος και 150% πάνω για τον Μάιο του 2022 έναντι του φετι-
νού Μαΐου.

Daily Telegraph: τα καλύτερα ελληνικά νησιά για 
διακοπές το 2021 

Λίστα με τα 10 προτεινόμενα δημοφιλή και ήσυ-
χα ελληνικά νησιά για φέτος το καλοκαίρι, δημο-
σιεύει η βρετανική εφημερίδα «Daily Telegraph». 
Ο συγγραφέας του άρθρου ξεκινάει το εκτενές 
αφιέρωμα με δημοφιλή ελληνικά νησιά που ανέ-
καθεν προσέλκυαν τα πλήθη των τουριστών, ό-
πως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κρήτη, η Ρόδος, 
η Κως, η Σκιάθος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και η 
Ζάκυνθος. Ο δημιουργός του άρθρου αναφέρει 

πως η Ελλάδα διαθέτει μία ανεπανάληπτη ικανότητα να παρουσιάζει εξαιρετικές 
εναλλακτικές δυνατότητες για διακοπές, ειδικά σε μία περίοδο που η αναζήτηση 
προορισμών μακριά από τα πλήθη είναι το νέο ζητούμενο. Η Τήνος, η Φολέγαν-
δρος, τα Κουφονήσια, η Κάρπαθος, η Σύμη, η Τήλος, η Σκόπελος, το Μεγανήσι, 
η Λευκάδα και η Ιθάκη συνθέτουν τον «δεκάλογο» μοναδικότητας, γεμάτο αντι-
θέσεις, εικόνες και ανεξίτηλες αναμνήσεις. Ένα από τα νησιά αποκάλυψη όπου 
εστιάζει το αφιέρωμα είναι η Σκόπελος που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν 
έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Ο ταξιδιωτικός 
συντάκτης εκθειάζει τα γραφικά χωριά της, τις ειδυλλιακές παραλίες της και 
υποκλίνεται στο μαγευτικό εκκλησάκι του Άι-Γιάννη που είναι «σκαρφαλωμένο» 
σε έναν βράχο ύψους 100 μέτρων. 

Νέες συμφωνίες με 
αεροπορικές και tour 
operators για την ενίσχυση 
του Τουρισμού 
Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρα-
τηγικού σχεδίου προβολής και προώθησης 
του ελληνικού τουρισμού για την επόμενη 
τριετία, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας 
του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, τονίζοντας 
ότι το υφιστάμενο πρότυπο του ελληνικού 
τουρισμού, που παραδοσιακά βασιζόταν 
κυρίως στο μοντέλο «Ήλιος και Θάλασσα», 
παραμένει ο πυρήνας. Πλέον όμως εμπλου-
τίζεται με νέες μορφές τουρισμού εμπειρίας. 
Προτεραιότητες φέτος για τον ΕΟΤ, είναι η 
ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας, του 
θαλάσσιου τουρισμού, των υπαίθριων δρα-
στηριοτήτων και του τουρισμού ευεξίας. Ό-
πως υπογράμμισε ο κ. Φραγκάκης: «Η μετά 
πανδημία εποχή θα είναι πολύ διαφορετική. 
Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύει 
κάποιος. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο 
γίνεται η επιλογή ενός προορισμού και εμείς 
προετοιμαζόμαστε για αυτή τη νέα συνθήκη. 
Εδώ και μήνες είμαστε σε μία διαπραγμά-
τευση με αεροπορικές εταιρείες και tour 
operators του εξωτερικού για συμφωνίες 
συνδιαφήμισης, προώθησης δηλαδή της 
χώρας, σε συνεργασία με μεγάλους παίκτες 
του τουρισμού. Έχουμε έναν προϋπολογι-
σμό που μπορεί να ξεπεράσει φέτος τα 9 
εκατ. ευρώ για συνδιαφήμιση και αισιοδο-
ξούμε, καθώς διαφαίνεται υψηλή ζήτηση για 
τη χώρα μας. 

Πτήσεις από το Λονδίνο 
ανακοίνωσε η Aegean
Νέες πτήσεις από το Λονδίνο ξεκινά η αερο-
πορική εταιρεία Aegean προς Θεσσαλονίκη, 
Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονο και Σαντορίνη. Oι 
πτήσεις από το αεροδρόμιο Gatwick προς 
την Κέρκυρα θα είναι 4 φορές την εβδομά-
δα, ενώ από το αεροδρόμιο Χίθροου προς 
Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη μέχρι 3 φορές 
τη βδομάδα. Οι πτήσεις θα πραγματοποι-
ούνται από τον Μάϊο έως τον Οκτώβριο. Οι 
πτήσεις από Χίθροου προς Μύκονο θα ξεκι-
νήσουν στις 19 Μαΐου έως τις 18 Σεπτεμβρί-
ου. Οι απευθείας πτήσεις προς τη Θεσσαλο-
νίκη θα ξεκινήσουν στις 17 Μαΐου.

Τετάρτη 7 /4 /2021
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Έφτασαν με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού οι πρώτοι τουρίστες 
από το Ισραήλ 
Στην Ελλάδα έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες από το Ισ-
ραήλ, έχοντας στα χέρια τους το πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού, που τους επιτρέπει να ξεκινήσουν τις διακοπές 
τους, χωρίς να τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα. Όπως 
είχε δηλώσει και ο υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρη για 
το «σχέδιο συνεργασίας με κάποιες χώρες» πριν από το 
επίσημο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου: 
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανοίξουμε νωρίτερα 
και να διορθώσουμε ζητήματα που ενδεχομένως να προ-
κύψουν, με χώρες που θεωρούνται ασφαλέστερες από 
άλλες. Το Ισραήλ και ορισμένα άλλα κράτη βρίσκονται 
στην κορυφή της λίστας μας.»

Μειωμένα κατά 15,5 δισ. ευρώ τα 
τουριστικά έσοδα στο Παρίσι 

Η υγειονομική κρίση στέρησε από 
το Παρίσι και την περιοχή του έ-
σοδα 15,5 δισ. ευρώ την περσινή 
χρονιά λόγω της απουσίας ξένων 
τουριστών, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα 
ξενοδοχεία επλήγησαν ιδιαίτερα α-
πό την απουσία επιχειρηματιών και 
διεθνών πελατών και ένας αριθμός 
τους έκλεισε από τα μέσα Μαρτίου 

ως τα τέλη του Μαΐου και στη συνέχεια από τα τέλη του 
Οκτωβρίου. Αυτό οδήγησε σε πτώση 68% των ημερών 
διαμονής σε ξενοδοχεία το 2020, έναντι -55% για τα επο-
χικά καταλύματα, σε σύγκριση με το 2019. Τα ξενοδοχεία 
της πρωτεύουσας επλήγησαν ιδιαίτερα από την απουσία 
διεθνούς πελατείας, "70% του κύκλου εργασιών τους προ-
ερχόταν από αυτήν", κυρίως σε εγκαταστάσεις υψηλού 
επιπέδου, υπογραμμίζει η CRT, ενώ η παρουσία σε μου-
σεία και μνημεία υπέστη ισχυρό πλήγμα από "140 ημέρες 
έκτακτου κλεισίματος".

Ξεκινούν τα ταξίδια οι εμβολιασμένοι 
Αμερικανοί
Σχεδόν 58 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν εμβολιαστεί πλήρως, δη-
λαδή έχουν λάβει τις απαιτούμενες δύο δόσεις, ανάλογα με το χο-
ρηγούμενο εμβόλιο και μπορούν εκ νέου να ταξιδέψουν. Ωστόσο, 
θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν προφυλάξεις στα ταξίδια, 
φορώντας μάσκα και τηρώντας την κοινωνική αποστασιοποίηση, 
υπογράμμισαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών 
(CDC), η κύρια ομοσπονδιακή υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, 
στην επικαιροποίηση των συστάσεών της. Για ταξίδια εντός των 
Ηνωμένων Πολιτειών, δεν απαιτείται πλέον καραντίνα ή τεστ για 
Covid-19 για όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Αντίθετα, για τα 
διεθνή ταξίδια, θα πρέπει οι ταξιδιώτες να δείχνουν πάντα ένα αρ-
νητικό τεστ πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο τους για να επιστρέ-
ψουν στις ΗΠΑ και εξακολουθεί να συνιστάται να κάνουν ξανά ένα 
τεστ για Covid τρεις με πέντε ημέρες μετά την επιστροφή τους. Τα 
ταξίδια αυξήθηκαν ήδη σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες ημερησίως κάνουν 
check in αρκετές φορές στα αμερικανικά αεροδρόμια τις τελευταί-
ες δύο εβδομάδες, επίπεδο που δεν είχε επιτευχθεί τον τελευταίο 
και πλέον χρόνο.

Μέσα στον Απρίλιο το ψηφιακό 
ταξιδιωτικό πάσο της ΙΑΤΑ
Στα μέσα του μήνα αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα το ψη-
φιακό ταξιδιωτικό πάσο υγείας Travel Pass της Διεθνούς Ένωσης 
Αεροπορικών Μεταφορών (IATA). Η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο 
δοκιμών, θα ξεκινήσει στην πλατφόρμα iOS και λίγο αργότερα στο 
Android. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της IATA για την Αφρική και 
τη Μέση Ανατολή, Κάμιλ Αλαγουάτι, αναμένεται να κυκλοφορήσει 
στην πλατφόρμα της Apple περίπου στις 15 Απριλίου. Όπως ο ί-
διος δήλωσε, «η εφαρμογή θα επιτύχει μόνο όταν την υιοθετήσουν 
αεροπορικές εταιρείες, χώρες και αεροδρόμια». Το Travel Pass 
είναι μια εφαρμογή για κινητά, που δίνει τη δυνατότητα στους 
ταξιδιώτες να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται έγκυρες πιστο-
ποιήσεις από τεστ και εμβόλια κορωνοϊού. Αυτό, σύμφωνα με την 
IATA, θα βοηθήσει στην επιτάχυνση του check-in των επιβατών. 
Παράλληλα, οι 290 εταιρείες της ΙΑΤΑ ζητούν να χρησιμοποιούνται 
γρήγορα τεστ για Covid για τους διεθνείς ταξιδιώτες ώστε να ανοί-
ξει με ασφάλεια ξανά η βιομηχανία. Το κόστος και ο χρόνος που 
απαιτείται για τη χρήση μοριακών τεστ θα αποτελούσε καταστρο-
φή για τον παγκόσμιο τουρισμό, αναφέρει η IATA, και προειδοποιεί 
ότι ο αριθμός των επιβατών μπορεί να μειωθεί κατά τα δύο τρίτα 
εξαιτίας αυτού του λόγου. Οι ταχείες δοκιμές, τα γνωστά rapid test 
με τη λήψη επιχρίσματος, ωστόσο, είναι σημαντικά φθηνότερες και 
ταχύτερες στη χρήση και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον περι-
ορισμό των ζημιών των αεροπορικών εταιρειών κατά το ήμισυ.

Τετάρτη 7 /4 /2021
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Baggagement: η υπηρεσία που λύνει το πρόβλημα 
της αποσκευής 

Μια χρήσιμη υπηρεσία, που απελευθερώνει τον ταξιδιώτη αλλά 
και τον ξενοδόχο από το πρόβλημα της αποσκευής, προσφέρει 
η εταιρεία Baggagement που δραστηριοποιείται στην Αθήνα 
από το 2017 και ειδικεύεται στη διαχείριση αποσκευών. Διαθέ-
τοντας την κατάλληλη τεχνολογία (Hardware & Software), σύμ-
μορφη με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς αεροπλο-
ΐας, δίνει τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη με το boarding pass 

και το διαβατήριό του να κάνει check-in την αποσκευή του στην πτήση του από 
οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας, όπως η reception του ξενοδοχείου ή το λιμάνι. Η 
Βaggagement παραλαμβάνει κατά την άφιξη την αποσκευή και ο ταξιδιώτης ελεύ-
θερος ξεκινά την περιπλάνησή του στην Αθήνα, χωρίς το άγχος να μεταβεί στο 
ξενοδοχείο για το check-in. Παράλληλα, ο ξενοδόχος αποκτά περισσότερο χρόνο, 
ώστε να διαχειριστεί τα υπόλοιπα ζητήματα της επιχείρησής του, ιδιαίτερα σε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη όπως ο κορονοϊός. Ο πελάτης, για να χρησιμοποιήσει 
την υπηρεσία, μπορεί να κάνει κράτηση ηλεκτρονικά, επιλέγοντας την ημέρα, την 
ώρα καθώς και τα σημεία παραλαβής και παράδοσης της αποσκευής. Το καταρ-
τισμένο προσωπικό της Baggagement τον συναντά στον τόπο και την ώρα που 
έχει ορίσει ο πελάτης για να παραλάβει τις αποσκευές. Η ασφαλής μεταφορά των 
αποσκευών στις εγκαταστάσεις γίνεται με ιδιόκτητα οχήματα όπου αποθηκεύονται 
για μικρή ή μεγαλύτερη διάρκεια. Η ασφαλής παράδοση των αποσκευών γίνεται 
στον καθορισμένο τόπο και χρόνο που έχει επιλέξει ο ταξιδιώτης από το έμπειρο 
προσωπικό της Baggagement πάντα με τη χρήση ιδιόκτητων οχημάτων. Καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της υπηρεσίας ο πελάτης ενημερώνετε για τα στάδια της παραγγελίας 
του, μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και 
άμεσα μέσω τηλεφώνου, WhatsApp και Viber για να διασφαλιστεί η άψογη εξυ-
πηρέτηση του. Η διαχείριση των αποσκευών γίνεται με χρήση ετικετών που έχουν 
μοναδικό QR κωδικό και με το λογισμικό που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Προσφέρει 
την παρακολούθηση των αποσκευών σε πραγματικό χρόνο μέσω google maps, μη-
δενίζοντας την πιθανότητα λάθους.

«Ανοιχτή» η Ελλάδα σε 
όλα τα πιστοποιητικά 
εμβολιασμού από τη 
Σερβία
Το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού θα 
ισχύσει για τους Σέρβους τουρίστες που 
θα επισκεφτούν την Ελλάδα, ενώ παράλλη-
λα η χώρα μας θα αποδεχθεί όλα τα εμβό-
λια που χρησιμοποιούνται στην Σερβία α-
κόμη και εκείνα που δεν έχουν την έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΜΑ). Ένας δεύτερος τρόπος εισόδου θα 
είναι το αρνητικό μοριακό τεστ το οποίο θα 
πρέπει να φέρουν όσοι δεν έχουν εμβολια-
στεί, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να 
γίνουν αποδεκτά και τα τεστ αντισωμάτων. 
Τρίτον θα υπάρχει και η δυνατότητα εισό-
δου με βεβαίωση που θα πιστοποιεί ότι ο 
ταξιδιώτης έχει νοσήσει από την Covid-19. 
Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο να 
ανοίξει τα σύνορα για τους Σέρβους ίσως 
και πριν από το Πάσχα με δεδομένο ότι 
στη Σερβία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς 
το πρόγραμμα εμβολιασμού. Ανέφερε ότι 
αυτό θα γίνει πιλοτικά. Όλα αυτά, όπως 
αναφέρθηκε, θα επικυρωθούν όταν θα ολο-
κληρωθούν οι τεχνικές διαδικασίες για τη 
σωστή εφαρμογή τους και θα υπογραφεί 
σχετικό μνημόνιο.

Τετάρτη 7 /4 /2021
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Exclusive Hotel Fitness: σχεδιάστε μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία ευεξίας για τους πελάτες σας

Νέες τάσεις στην τουριστική βιομηχανία αναμένεται να επικρατή-
σουν μετά την πανδημία, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό ταξιδι-
ωτών αναζητά πλέον διαφορετικές εμπειρίες διακοπών, που συν-
δέονται με το fitness και τη ευεξία στα ξενοδοχεία που επιλέγει 
για τη διαμονή του.
Όλο και περισσότεροι τουρίστες επιθυμούν να κατευνάσουν τον 
πολύπλοκο και στρεσογόνο τρόπο ζωής των τελευταίων δεκαε-
τιών και έχουν πραγματοποιήσει «στροφή» σε έναν πιο υγιεινό 

μοντέλο διατροφής που απαραιτήτως συνδυάζεται με την άσκηση. Πλήθος τουριστών είχε 
αρχίσει να ενδιαφέρεται για το γυμναστήριο του ξενοδοχείου ως facility. Λόγω της πανδημίας 
όμως, υπήρξε μία σημαντική ύφεση στις αναζητήσεις ξενοδοχειακών γυμναστηρίων από τους 
ταξιδιώτες, καθώς λόγω των lockdowns υπήρχε και μεγάλη δυσκολία στις μετακινήσεις και τα 
ταξίδια. Σύμφωνα με τη νέα πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ταξιδιώτης εν 
μέσω πανδημίας, δύσκολα θα επιλέξει να γυμναστεί σε κοινόχρηστο γυμναστήριο. Συνεπώς, 
ο ξενοδόχος θα πρέπει να εξερευνήσετε και άλλες δυνατότητες για άθληση στο ξενοδοχείο, 
όπως π.χ. το Personal Training για να προσελκύσει περισσότερους ταξιδιώτες
Με το πρόγραμμα Exclusive Fitness Hotel Services by Ioanna Laoumtzi, ο επαγγελματίας έχει 
τη δυνατότητα να ξεπεράσει την απλή παροχή πρόσβασης στο γυμναστήριο για τους επισκέ-
πτες του, σχεδιάζοντας μια πλήρη και αποκλειστική εμπειρία ευεξίας. Το πρόγραμμα προσφέ-
ρει έναν ιδανικό συνδυασμό άσκησης, ψυχικής και σωματικής ευεξίας που απαντά στις ανά-
γκες των επισκεπτών, ξεπερνώντας κάθε τους προσδοκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και 
στη σφαίρα των διακοπών και της ξεκούρασης ή ενός επαγγελματικού ταξιδιού το καθημερινό 
πρόγραμμα των επισκεπτών “τρέχει” με ιδιαίτερους ρυθμούς. Το Exclusive Ηotel Fitness είναι 
το μοναδικό πρόγραμμα γυμναστικής ιδανικό για κάθε επισκέπτη ακόμη και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού του, είτε η ημέρα του περιλαμβάνει θάλασσα, βόλτα στη χώρα, αξιοθέατα, συνέ-
δρια στην πόλη ή την απόλυτη χαλάρωση.
Παρέχετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκγύμνασης, one-to-one, σχεδιασμένο από το πρώ-
το έως το τελευταίο στάδιο ειδικά για κάθε επισκέπτη σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία άσκησης 
και διατροφής. Από το σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι την καρδιά των εγκαταστάσεων του 
ξενοδοχείου, μεταμορφώνεται η εμπειρία ευεξίας που απολαμβάνουν οι επισκέπτες. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•  Σχεδιασμό και πλήρη ανάπτυξη της fitness & wellness στρατηγικής του ξενοδοχείου από τη 

fitness consultant, Ιωάννα Λαουμτζή.
•  Εκπαίδευση 360° για τους trainers με τα απαραίτητα εφόδια για την άμεση και ορθή παροχή 

συμβουλών άθλησης και διατροφής που χτίζουν μια ολοκληρωμένη fitness εμπειρία.
•  Premium υπηρεσίες για έναν πλήρως λειτουργικό και στρατηγικά σχεδιασμένο wellness 

προορισμό. Διαμόρφωση των χώρων άσκησης με προηγμένα tailor made μηχανήματα και ε-
ξοπλισμό αποκλειστικά δημιουργημένο για να συμπληρώνει και να αναδεικνύει την αισθητική 
του ξενοδοχείου. 

Παρέχονται οι υπηρεσίες:
•  Complete Fitness Consulting
•  Exclusive Personal Trainingω
•  In-Room Digital Workout Sessions (Δημιουργία digital βιβλιοθήκης με εξειδικευμένα και up to 

date προγράμματα εκγύμνασης)
•  Unique Retreats | Fitness & Corporate
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε ΕΔΩ 

Η LG ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ NETFLIX 
ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Tο επαγγελματικό τμήμα 
Business Solutions της LG 
Electronics (LG) ανακοίνω-
σε την επίσημη συνεργασία 
του με το Netflix, παρέχο-
ντας την κορυφαία παγκο-
σμίως υπηρεσία streaming 
σε τηλεοράσεις LG Smart 
Hotel που είναι συμβατές με 
webOS 5.0 και Pro:Centric 
Direct. Μέσω της προηγ-
μένης λύσης της LG, οι 
ξενοδόχοι θα είναι σε θέση 
να παρέχουν εύκολη πρό-
σβαση στο Netflix στα δω-
μάτια, επιτρέποντας στους 
επισκέπτες να απολαύσουν 
εύκολα και με ασφάλεια το 
αγαπημένο τους περιεχόμε-
νο κατά τη διάρκεια της δι-
αμονής τους. Επιπλέον, για 
τη διασφάλιση της άψογης 
λειτουργίας της εφαρμογής 
Netflix στο ευέλικτο σύστη-
μά της, η LG έχει αναπτύξει 
μια βελτιωμένη διαδικασία 
εγκατάστασης που καθιστά 
ταχύτερη και ευκολότερη 
τη συνεργασία μεταξύ των 
ξενοδοχείων και των system 
integrators. Οι ξενοδοχει-
ακές τηλεοράσεις LG με 
webOS 5.0 και Pro:Centric 
Direct 4.5 δίνουν, επίσης, 
τη δυνατότητα στα ξενοδο-
χεία να διαχειρίζονται την 
υπηρεσία με άνεση, με τις 
ενημερώσεις στην εφαρμο-
γή Netflix να εγκαθίστανται 
αυτόματα.

Τετάρτη 7 /4 /2021
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