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Γρ. Τάσιος: "κλειδί" για τον τουρισμό η τήρηση  
των μέτρων

Την εκτίμηση ότι μόνο το 15% με 20% από τα 10.000 
ξενοδοχεία που υπάρχουν πανελλαδικά θα ανοίξουν 
από τα μέσα Μαΐου, ενώ σταδιακά από τα τέλη Ιου-
νίου θα ανοίξουν όλα, εξέφρασε ο πρόεδρος της 
ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος. «Εμείς λέμε στους πελά-
τες να είναι εμβολιασμένοι, να έχουν 72 ωρών τεστ 
αρνητικό, να έχουν έγγραφα που το αποδεικνύουν, 
ενώ έρχεται και το πράσινο πιστοποιητικό στις αρχές 
Ιουνίου. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε γρήγορες και 
ασφαλείς διελεύσεις στα σύνορά μας. Αίτημά μας, 
να έχουμε πολλά σκάνερ σε χερσαία σύνορα και 
αεροδρόμια για γρήγορη διέλευση», είπε χαρακτη-

ριστικά ο κ. Τάσιος προσθέτοντας ότι οι πρώτες αφίξεις από τη Βουλγαρία για τριήμερες 
διακοπές αναμένονται στις 20 Μαΐου, ενώ ο αριθμός των τουριστών αναμένεται να αυξη-
θεί μετά τις 20 Ιουνίου. Πάντως, προς το παρόν, «δεν έχουμε κρατήσεις. Περιμένουμε να 
δούμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ σημαντικός πελάτης 
για την Ελλάδα». Ο κ. Τάσιος επισήμανε ακόμη πως «ένα ξενοδοχείο για να λειτουργήσει 
θέλει περίπου 40% μέση πληρότητα για ξεκίνημα. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία επιχείρηση 
μέχρι στιγμής και τουλάχιστον έως τις 20 Ιουνίου. Εάν δεν γίνει η χώρα “πράσινη” στα επι-
δημιολογικά δεδομένα, δεν θα προτιμηθεί εύκολα από τους πελάτες του εξωτερικού». Και 
επέμεινε: «Η ατομική ευθύνη και η τήρηση των μέτρων σε όλα τα επίπεδα είναι το “κλειδί” 
για την επόμενη μέρα. Ακόμη και μια κοινότητα να “κοκκινίσει” σε έναν προορισμό -για 
παράδειγμα στη Χαλκιδική ή στην Πιερία- θα φέρει μεγάλες ανατροπές με έξτρα μέτρα 
και με τον κόσμο να φεύγει. Άρα πρέπει οπωσδήποτε τα μέτρα να τηρηθούν απαρέγκλιτα 
και να εμβολιαστούμε ώστε από τον Ιούλιο να δουλέψουμε για τρεις με 4 μήνες ανάλογα 
με τον προορισμό. «Κλαίμε… που χάσαμε ένα πολύ καλό πενθήμερο με την Πρωτομαγιά», 
είπε ο πρόεδρος της ΠΟΞ προσθέτοντας πως «στόχος είναι να πάμε καλύτερα σε σχέση 
με το 2020». Υπογράμμισε δε πως με δυο χρονιές αρνητικές «θέλει τουλάχιστον τρεις χρο-
νιές» για ανακάμψει ο κλάδος.

Μεγάλη αγωνία και ενθουσιασμός στις τουριστικές 
επιχειρήσεις

Μεγάλη αγωνία, αλλά και ενθουσιασμός είναι τα 
συναισθήματα που κυριαρχούν στις τουριστικές 
επιχειρήσεις με αφορμή το άνοιγμα του ελληνικού 
τουρισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. 
Γιάννη Ρέτσο. Πλέον, σύμφωνα με τον κ. Ρέτσο, η 
τιμή δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για να τα-
ξιδεύσει κάποιος. Το στοίχημα, όπως εξήγησε, είναι 
η υγειονομική ασφάλεια των προορισμών και των 
επιχειρήσεων και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουν 
πολιτεία και επαγγελματίες του κλάδου. Αναφορικά 
με τις εκτιμήσεις, τα επίπεδα από 40% έως 50% των 
αφίξεων του 2019 είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση. 

Το 40% είναι ένα ρεαλιστικό μέγεθος, ενώ το 50% είναι ένα μέγεθος με πολύ σημαντικό 
αποτύπωμα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ανάφερε. Σε κάθε περίπτωση, η 
χρονιά αυτή θα είναι χρονιά των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και αν δεν υπάρχει 
κάποιο πισωγύρισμα, ελέω της πανδημίας, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών μπορεί να παρα-
ταθούν και μέχρι το Φθινόπωρο.

Ενθαρρυντικές οι 
κρατήσεις από Μ. 
Βρετανία και ΗΠΑ

Στο στοίχημα για το άνοιγμα του 
Τουρισμού στη χώρα αναφέρθη-
κε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης 
Θεοχάρης, στο 6ο Οικονομικό 
Φόρουμ των Δελφών, κάνοντας 
λόγο για πρωτοπορία της Ελλά-
δας. Μιλώντας με στοιχεία για τις 
κρατήσεις, σημείωσε ότι η χώρα 
μας ως προορισμός είναι πρώτη 
σε κρατήσεις στη Γαλλία ενώ από 
τις ΗΠΑ πραγματοποιούνται ήδη 
απευθείας πτήσεις. Το χειμώνα δε, 
επισήμανε ότι θα υπάρχει μονίμως 
και μια απευθείας πτήση της Delta 
Airlines από τη Νέα Υόρκη. «Σήμερα 
με την Μεγάλη Βρετανία να έχει την 
Ελλάδα στο “πορτοκαλί”, είμαστε 
3η χώρα σε κρατήσεις. Στις ΗΠΑ 
είμαστε η 1η ευρωπαϊκή χώρα σε 
κρατήσεις. Υπάρχουν όλα τα δείγ-
ματα υπεροχής της Ελλάδας, παρό-
λο που φέτος θα είναι η χρονιά του 
late booking» συμπλήρωσε σχετικά, 
συμπληρώνοντας ότι αναμένεται 
ισχυρότατος ανταγωνισμός. «Από τη 
Γερμανία είχαμε τα πιο θετικά νέα. 
Μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη 
μου οι Γερμανοί άλλαξαν το status 
της χώρας μας κι έτσι επιτρέπεται 
να επιστρέψεις χωρίς καραντίνα. Α-
πό τη Ρωσία επίσης αναμένουμε θε-
τικά νέα», υπογράμμισε σχετικά. Ο 
Υπουργός τόνισε επίσης «Παρέχου-
με υγειονομικά πρωτόκολλα για την 
ασφάλεια των Τουριστών. Γίνεται 
στοχευμένη δειγματοληψία στα αε-
ροδρόμια, ενώ ορίσαμε ξενοδοχεία 
απομόνωσης για τις οικογένειες των 
τουριστών που βγαίνουν θετικοί, κά-
τι το οποίο παρέχεται χωρίς κόστος 
για τους ίδιους.»
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Στις επάλξεις ο ξενοδοχειακός κλάδος
«Ο ξενοδοχειακός κλάδος όπως πάντα είναι στις επάλξεις και έτοιμος να δώσει τον κα-
λύτερο εαυτό του, χωρίς δεύτερες σκέψεις» τόνισε ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος 
Βασιλικός σε άρθρο του, δηλώνοντας ότι οι ξενοδόχοι είναι αισιόδοξοι χωρίς ωστόσο 
να είναι αιθεροβάμονες. Σύμφωνα με το άρθρο, «η πρόθεση του κλάδου αυτή τη στιγ-
μή σε συντριπτικό ποσοστό είναι το άνοιγμα των επιχειρήσεων κι αυτό θα το δούμε να 
συμβαίνει σταδιακά από τα μέσα Μαΐου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου. Από κει και πέρα, 
γνωρίζουμε πως δεν είναι όλα στο χέρι μας. Τα επιδημιολογικά δεδομένα διεθνώς και 
οι ανατροπές τους μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες τόσο για το καλύτερο όσο 
και για το χειρότερο σενάριο. Εμείς οφείλουμε να εστιάσουμε σε όλα αυτά που είναι 
πραγματικά στο χέρι των ξενοδόχων. Να αναδείξουμε για δεύτερη χρονιά το ελληνικό 
ξενοδοχείο ως άριστο πρότυπο εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων. Έχουμε την 
εμπειρία, έχουμε το σχέδιο, έχουμε τη βούληση να προστατεύσουμε αποτελεσματικά 
την υγεία όλων. Επιπλέον η σοβαρότητα και η ταχύτητα στην υλοποίηση του εθνικού 
εμβολιαστικού προγράμματος ενισχύει σημαντικά την διεθνή εικόνα αξιοπιστίας της 
χώρας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την τουριστική αξιοποίηση αυτού του πο-
λύτιμου κεφαλαίου μέσα στο 2021. Επίσης είναι πολύ σημαντική παράμετρος η φιλική 
και χωρίς ταλαιπωρία είσοδος των επισκεπτών στη χώρα. Τα νέα εργαλεία που έχουμε 
πλέον στη διάθεσή μας, με βάση και το ευρωπαϊκό πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα 
συνεισφέρουμε για να το επιτύχουμε. Ο τουρισμός είναι το «ισχυρό χαρτί» της χώρας. 
Έχουμε όλοι λόγο να τον βοηθήσουμε γιατί είναι υπόθεση όλων.

Σε ισχυροποίηση του 
«Brand» της Ελλάδας 
στοχεύει η πολιτική 
ηγεσία 

Ισχυροποίηση του «Brand» της Ελλά-
δας προσδοκά η πολιτική ηγεσία του 
τουρισμού για τη φετινή τουριστική 
περίοδο, ποντάροντας στην ασφάλεια, 
την υγειονομική προσοχή αλλά και τον 
επαγγελματισμό. Το κεντρικό μότο 
του ελληνικού τουρισμού που είναι 
«All You Want is Greece» με την επικοι-
νωνιακή καμπάνια της Ελλάδας στις 
αγορές του κόσμου, να πλαισιώνεται 
από 5 βίντεο που ήδη είναι στον αέρα 
του διαδικτύου. Με γνώμονα την αύξη-
ση των τουριστικών ροών, ο υπουργός 
Τουρισμού εστίασε στο πρόγραμμα 
προβολής της Ελλάδας στο εξωτερι-
κό, τονίζοντας ότι μόνο στην Αγγλία 
είναι 13 τα προγράμματα συνδιαφή-
μισης της Ελλάδας με αεροπορικές 
εταιρείες και tour οperatotrs. Την ίδια 
στιγμή αντίστοιχα προγράμματα υπάρ-
χουν σε κάθε αγορά ενδιαφέροντος 
για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα συνδι-
αφήμισης που τρέχει εφέτος ο ΕΟΤ, 
εξήγησε ο υπουργός, επιβραβεύει 
αυτούς που επιλέγουν την χώρα μας 
για να συνεργαστούν. Παράλληλα, ο 
γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημή-
τρης Φραγκάκης δήλωσε ότι ο ΕΟΤ 
έχει εκπονήσει ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα προβολής του ελλη-
νικού τουρισμού, σημειώνοντας ότι 
το μισό περίπου κονδύλι από τα 22,9 
εκατ. ευρώ, διοχετεύεται σε καμπάνια 
συνδιαφήμισης με 18 αεροπορικές 
εταιρείες και 78 οργανωτές ταξιδιών 
της Ευρώπης. Τα υπόλοιπα 12 εκατ. 
ευρώ θα αξιοποιηθούν σε δαπάνες 
προβολής, μέσω των εργαλείων του 
διαδικτύου. Η καμπάνια προβολής και 
επικοινωνίας αφορά την Ευρώπη και 
την Αμερική, με τις προσδοκίες να δια-
γράφονται σημαντικές από τις ΗΠΑ.

Συνεργασία του Υπουργείου με την Google για τα 
Travel Insights 

Η Γενική Διευθύντρια της Google ΝΑ Ευρώπης, 
κα Πέγκυ Αντωνάκου, μίλησε για τη στήριξη που 
θα παρέχει η Google για την ανάπτυξη του ελλη-
νικού Τουρισμού. «Είμαστε εδώ από την πλευρά 
της λύσης σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τον 
ελληνικό Τουρισμό» σημείωσε, ανακοινώνοντας 
την έλευση στην Ελλάδα του νέου εργαλείου της 
Google, Travel Insights, σε συνεργασία με το Υ-

πουργείο Τουρισμού. «Το Travel Insights δίνει την ευκαιρία σε όλες τις επιχειρήσεις του 
Τουρισμού να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα για τον Τουρισμό και να παίρ-
νουν αποφάσεις βάσει αυτών», τόνισε. Η κα. Αντωνάκου γνωστοποίησε ακόμη ότι το 
ενδιαφέρον για την Ελλάδα τον Απρίλιο, βάσει των στοιχείων της Google, έχει ανέβει 
κατά 50%. «Καλούμε τους επαγγελματίες του Τουρισμού να αναζητήσουν τα δωρεάν 
εργαλεία μας. Οι εκπαιδεύσεις μας δεν γίνονται μόνο σε εργαλεία της Google, αλλά 
και σε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τον κλάδο, υπογράμμισε. 
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Η καλύτερη λύση 
για ΜΑΓΙΚΟ WiFi
Μετατρέψτε κάθε πρίζα ρεύματος σε σημείο πρόσβασης στο WiFi και δώστε στους πελάτες σας το 
WiFi που τους αρμόζει και αποσπάστε τις καλύτερες κριτικές.

Ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb, ξενοδοχεία έως 30 δωματίων.

 Χωρίς την ανάγκη για επιπλέον επενδύσεις σε εξοπλισμό και κατασκευαστικά μέτρα.

 Ταχύτητες έως 2400Mbps και τεχνολογία Mesh.

 Κεντρική διαχείριση δικτύου μέσω δωρεάν προγράμματος για Η/Υ και κινητές συσκευές.

 Παραμετροποίηση ονομασίας δικτύου και κωδικών πρόσβασης.

 Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού για άμεση ενσωμάτωση κάθε νέας προηγμένης 
 τεχνολογίας.

 Κατάλληλο και για τριφασικές εγκαταστάσεις, λειτουργεί και σε υποπίνακες.

Προσφέρετε στους επισκέπτες σας το πιο ισχυρό WiFi του κόσμου από τον ηγέτη της αγοράς Powerline 
devolo, Γερμανικής κατασκευής με εγγύηση 3 έτη.

Τα powerline devolo Magic αξιοποιούν την υπάρχουσα ηλεκτρική καλωδίωση και την 

μετατρέπουν σε ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Η ιδανική λύση για ενοικιαζόμενα 

δωμάτια, βίλες, πέτρινα κτήρια, διατηρητέα κτήρια και σημεία δύσβατα όπου δεν 

υπάρχει άλλος τρόπος για παροχή WiFi.

www.devolo.gr / info@devolo.gr
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Ανοίγει τα 
ξενοδοχεία του το 
Metaxa Hospitality 
Group
Την έναρξη των δραστηριοτή-
των του για την νέα τουριστική 
χρονιά ανακοίνωσε το Metaxa 
Hospitality Group, που ανοίγει 
και τα τρία ξενοδοχεία του 
εντός του Μαΐου, δίνοντας το 
στίγμα του και για την εφετινή 
τουριστική σεζόν, όπως τονί-
ζεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Συγκεκριμένα, το Creta Maris 
Beach Resort στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου ανοίγει τις πύλες 
του στις 21 Μαΐου 2021, το TUI 
Magic Life Candia Maris στην 
Αμμουδάρα Ηρακλείου και το 
Santo Maris Oia Luxury Suites & 
Spa στη Σαντορίνη, στις 22 Μα-
ΐου. Ο όμιλος κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα που πέρασε, όπως 
τονίζεται προχώρησε σε επεν-
δύσεις για νέες υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις που ξεπέρασαν 
τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Πάνω από 200 ξενοδοχεία επαναλειτουργούν εντός του 
μήνα στη Ρόδο

Πάνω από 200 ξενο-
δοχειακές μονάδες, 
όλων των κατηγοριών, 
αναμένεται να ανοίξουν 
στη Ρόδο, έως το τέλος 
του μήνα, για να υποδε-
χθούν τους τουρίστες 
που άρχισαν να φτά-
νουν στο νησί. Αρκετά 
ξενοδοχεία, ήδη, έχουν 
ανοίξει, πολλά βρίσκο-
νται στο στάδιο της 
προετοιμασίας για να 
λειτουργήσουν τις επό-
μενες μέρες και κάποια 
άλλα θα ξεκινήσουν τη 

λειτουργία τους τον Ιούνιο. Οι πληρότητες βέβαια είναι πολύ χαμηλές, αλλά οι τουριστικοί 
παράγοντες του νησιού αισιοδοξούν ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλύτερα μέσα 
στις επόμενες εβδομάδες, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα γίνει με τα ταξίδια από τη 
Βρετανία, δεδομένου ότι πρόκειται για βασική αγορά σε ότι αφορά τον τουρισμό του νησιού. 
Την ικανοποίησή του για την έναρξη της τουριστικής περιόδου εξέφρασε με δηλώσεις του 
ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης. «Η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός παρέχει 
ασφάλεια στους επισκέπτες της. Αισιοδοξούμε ότι και φέτος το νησί θα πρωταγωνιστήσει σε 
πανελλήνιο επίπεδο και ευελπιστούμε στην επιτυχία της φετινής τουριστικής περιόδου που 
τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας, η απασχόληση, το εισόδημα και η οικονομία του νησιού» 
τόνισε ο κ. Καμπουράκης.

Τετάρτη 19 /5 /2021
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Ελλάδα και Ισπανία οι «πρωταγωνίστριες»  
της σεζόν
Η υπό προϋποθέσεις κατάργηση της υποχρεωτικής καραντίνας για όσους επι-
στρέφουν στην Γερμανία δημιουργεί κλίμα προσμονής για διακοπές. Ο ιδιωτικός 
τηλεοπτικός σταθμός RTL σε εκτενές ρεπορτάζ για την σταδιακή χαλάρωση 
των μέτρων στους τουριστικούς προορισμούς, παρουσίασε την Ελλάδα και την 
Ισπανία ως «άγκυρες» του τουριστικού κλάδου. «Η ταξιδιωτική βιομηχανία επι-
κεντρώνεται επί του παρόντος σε δύο χώρες, την Ελλάδα και την Ισπανία», ανα-
φέρει ο ειδικός του σταθμού για θέματα Τουρισμού, Ραλφ Μπένκε: «Η Ελλάδα 
ήταν πέρυσι ένας από τους νικητές της σεζόν και τα πήγε πολύ καλά, παρ' όλο 
που ήταν χρονιά με κορονοϊό.»

Η ανάδειξη της ενάλιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
στο μικροσκόπιο του ΕΟΤ
Η στρατηγική του ΕΟΤ είναι η ανάδειξη της 
Ελλάδας σε διεθνές κέντρο πολιτισμού και 
βιωσιμότητας, υπογράμμισε η Πρόεδρος 
του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, χαιρετίζοντας 
την έναρξη των εργασιών του 2ου Διεθνούς 
Συνεδρίου «Dive in Blue Growth», που οργά-
νωσε διαδικτυακά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«MyDryDive» για την προώθηση της προ-
σβασιμότητας σε περιοχές με υποβρύχιους 
πολιτιστικούς θησαυρούς. Όπως εξήγησε η 
πρόεδρος του ΕΟΤ, η ανάδειξη της ενάλιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και ο του-
ρισμός και συγκεκριμένα ο καταδυτικός και 
θαλάσσιος τουρισμός, πρέπει να πηγαίνουν 
χέρι-χέρι με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, κάτι που στην Ελλάδα αποτελεί πλέον συ-
νείδηση. «Η ελληνική γη είναι ένα απέραντο, 
ανοιχτό μουσείο. Αντίστοιχα και η θάλασσά 
μας» τόνισε η κυρία Γκερέκου. Για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα ένα καταδυτικό πάρκο είναι 
προσβάσιμο σε όλο το κοινό, μέσω των τεχνο-
λογιών MeDryDive». Η πρόεδρος του ΕΟΤ επι-
σήμανε ότι ο Οργανισμός έχει ήδη σχεδιάσει 
μια αυτόνομη καμπάνια επικοινωνίας με θέμα 
θαλάσσιος-καταδυτικός τουρισμός, ενώ όλα 
τα digital εργαλεία του, το Visit Greece και το 
Visit Greece app, θα προβάλλουν τις θαυμάσι-
ες προσπάθειες ανάδειξης της Ενάλιας Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς.

Προορισμός συνεδριακού τουρισμού η Κεντρική 
Μακεδονία
Σε προορισμό συνεδριακού και εναλλακτικού τουρισμού αναδεικνύει την Κε-
ντρική Μακεδονία ένας νέος θεσμός που δημιουργήθηκε πριν από μερικές 
μέρες με πρωτοβουλία του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών 
Thessaloniki Convention Bureau (TCB) και τη συμπαράσταση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το πρώτο «Connect Tourism & Travel 
Event Thessaloniki», μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και 
έφερε κοντά επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στο πλαίσιο Β2Β επαφών 
μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από 
52 επιχειρήσεις της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίοι συναντήθηκαν 
διαδικτυακά με 63 αυστηρά επιλεγμένους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής και 
διεθνούς αγοράς από 15 χώρες, με κύριες τις Γερμανία, Ισραήλ, Ρουμανία, 
Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβενία. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 400 διαδικτυακές προκαθορισμένες B2B συναντήσεις, με 
στόχο την ανάδειξη των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 
και τη διερεύνηση περαιτέρω συνεργασιών. Το «Connect Tourism & Travel Event 
Thessaloniki» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του 2021 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που μεταξύ άλλων δράσεων περιλαμβάνει 
συμμετοχή σε εκθέσεις στοχεύοντας στην ενίσχυση του ονόματος της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην αποτελεσματική προώθηση και τη στρα-
τηγική τοποθέτησή της ως έναν προορισμό με ποικιλία θεματικών τουριστικών 
προϊόντων.

Οικονομική στήριξη ζητούν 
τα τουριστικά γραφεία
Χρηματοδότηση για τον κλάδο των τουριστι-
κών γραφείων, που θα δώσει την αναγκαία 
ρευστότητα για την εξυπηρέτηση του τουρι-
σμού, ζητά η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γρα-
φείων Ταξιδίων & Τουρισμού, FedHATTA, με 
επιστολή της προς τα αρμόδια υπουργεία. 
Είναι απολύτως απαραίτητο να στηριχθούν τα 
τουριστικά γραφεία με κεφάλαιο κίνησης για 
τις ανάγκες επανεκκίνησης της τουριστικής 
δραστηριότητας, αλλά και για τη συνολική 
μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, όπως 
τονίζουν, σε ανακοίνωσή τους, οι τουριστικοί 
πράκτορες. Όλες οι εργασίες προετοιμασί-
ας για την καινούρια τουριστική περίοδο, οι 
προκαταβολές, οι κινήσεις εξωστρέφειας που 
είναι απαραίτητες για να προσελκύσουν τους 
υποψήφιους επισκέπτες της χώρας μας, τα 
γραφεία marketing του εξωτερικού κ.λπ. χρει-
άζονται ρευστότητα, την οποία τα τουριστικά 
γραφεία δεν διαθέτουν αυτήν τη στιγμή, σύμ-
φωνα με τους ίδιους.

Τετάρτη 19 /5 /2021
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Ανεξερεύνητους ελληνικούς προορισμούς 
προβάλλει το περιοδικό «Le Point»
Με εξασέλιδο αφιέρωμα σε «ανεξερεύνητους» ελληνικούς προορισμούς υπό τον 
τίτλο «Η Ελλάδα χωρίς τις Κυκλάδες (ή σχεδόν)» κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος 
του μεγαλύτερης κυκλοφορίας εβδομαδιαίου πολιτικό-οικονομικoύ περιοδικού 
της Γαλλίας «Le Point». Το αφιέρωμα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
υλοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή της υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας και με α-
φορμή την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα για το 2021. 
Οι συντάκτες του περιοδικού προτρέπουν τους αναγνώστες να επισκεφθούν δέκα 
λιγότερο γνωστές και προβεβλημένες στους Γάλλους ταξιδιώτες ελληνικές περιο-
χές, παρουσιάζοντας μοναδικά χαρακτηριστικά τους που τις καθιστούν ελκυστικές 
και ξεχωριστές. Συγκεκριμένα, προτείνουν την αναζήτηση γοητευτικών όψεων του 
αρχιτεκτονικού μοντερνισμού σε ένα μεσοπολεμικό οινοποιείο της Δυτικής Πελο-
ποννήσου, που έχει μετασκευαστεί σε σύγχρονο ξενοδοχείο, την επίσκεψη στο νησί 
της Κεφαλλονιάς, το οποίο αποτελεί τη σκηνογραφία σε πολλά μυθιστορήματα του 
Γάλλου συγγραφέα Albert Cohen, την περιήγηση στην ενδοχώρα της Μεσσηνίας 
με τους ελαιώνες, τους μεσαιωνικούς πύργους και την εξαίρετη τοπική κουζίνα, την 
περιπλάνηση στη Θεσσαλονίκη, με τα βυζαντινά μνημεία UNESCO, τα οθωμανικά 
κατάλοιπα και τη μοναδική γαστρονομία της κ.ά.

«Έρχεται» πρόγραμμα ενίσχυσης για τουριστικές 
επιχειρήσεις

Ένα «γενναίο» και μη επιστρεπτέο πρό-
γραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό 
ετοιμάζει η κυβέρνηση όπως υπογράμ-
μισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεο-
πτικό σταθμό. «Στείλαμε το σχέδιο της 
υπουργικής απόφασης στις Βρυξέλλες. 
Μόλις λάβουμε το πρώτο πράσινο φως, 
θα προβούμε σε επίσημες ανακοινώ-
σεις. Το πρόγραμμα είναι πολύ γενναίο 

για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Κονδύλι μεγαλύτερο από ότι στην εστίαση» 
σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Παράλληλα, είπε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει 
την ενίσχυση των κλάδων της ένδυσης, της υπόδησης, των εποχικών καταστημάτων 
αλλά και των ταξί. 

Ασφαλές περιβάλλον 
για τους επισκέπτες 
δημιουργεί ο 
εμβολιασμός στα νησιά
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρ-
θηκε αναλυτικά στα αναθεωρημένα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν στην 
ακτοπλοΐα και εξέφρασε την αισιοδοξία 
του για το φετινό καλοκαίρι. «Αναθεω-
ρήσαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα με 
βάση τα νέα εργαλεία που έχουμε στη 
διάθεσή μας, όπως είναι τα πιστοποιητι-
κά εμβολιασμού, τα rapid test, αλλά και 
τα self test. Με δεδομένο ότι πλέον έχει 
προχωρήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό 
το πρόγραμμα των εμβολιασμών και 
το ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στον 
εμβολιασμό των κατοίκων των νησιών 
δημιουργείται ένα περιβάλλον αυξημένης 
ασφαλείας και για τους συμπατριώτες 
μας αλλά και για τους ξένους επισκέ-
πτες. Όλα αυτά επιτρέπουν πληρότητα 
στο 85% εφόσον τα πλοία έχουν καμπί-
νες και 80% εάν δεν έχουν. Τα ταχύπλοα, 
εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα φίλτρα 
ξεκινούν με πληρότητα 80%. Αν δεν τα 
διαθέτουν η πληρότητά τους πέφτει στο 
50%. Ό,τι ίσχυε πέρυσι θα ισχύει και 
φέτος. Μάσκες παντού, αποστάσεις, τα 
πάντα. Οι έλεγχοι από τα στελέχη του 
Λιμενικού Σώματος θα είναι συνεχείς και 
συστηματικοί, όχι μόνο στα λιμάνια, αλλά 
και μέσα στα πλοία. 

Παράταση της θερινής περιόδου  
εξετάζει η TUI
Ο όμιλος TUI ανακοίνωσε ότι εξετάζει την παράταση της θερινής του περιόδου 
έως το φθινόπωρο, δεδομένης της τεράστιας συσσωρευμένης ζήτησης, όπως 
ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Φριτς Γιούσεν. 
Η εταιρεία αναμένει μια ισχυρή περίοδο διακοπών για το 2021 και εμμένει στο 
σχέδιό της να λειτουργήσει με το 75% της προ της πανδημίας δυναμικότητάς 
της, όπως ανέφερε σήμερα ύστερα από την ανακοίνωση ζημίας άνω του 1 δι-
σεκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο. Ο μεγαλύτερος στον κόσμο όμιλος διακοπών 
ανακοίνωσε ότι η αύξηση των εμβολιασμών κατά της COVID-19 σημαίνει ότι η 
Ευρώπη θα ξανανοίξει για ταξίδια, αν και οι ισχύοντες περιορισμοί και η αβεβαι-
ότητα έχουν έως τώρα συγκρατήσει την αναμενόμενη αύξηση στη ζήτηση μετά 
τα χειμερινά lockdowns. Η TUI, που πριν από την πανδημία έστελνε κάθε χρόνο 
σε διακοπές 23 εκατ. ανθρώπους, ανακοίνωσε ότι έχει συνολικά 2,6 εκατ. θερινές 
κρατήσεις, κατά 69% λιγότερες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Ο όμιλος είπε, ωστόσο, ότι είναι αισιόδοξος δεδομένου ότι οι νέες κρατήσεις έ-
χουν διπλασιαστεί από τον Απρίλιο και ότι αναμένει περισσότερους προορισμούς 
να ανοίξουν τις επόμενες εβδομάδες. 

Τετάρτη 19 /5 /2021
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Ενώνουν δυνάμεις ΕΟΤ και η AEGEAN
Για 4η συνεχόμενη χρονιά ο ΕΟΤ και 
η AEGEAN ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για την τουριστική προβολή της 
χώρας στο εξωτερικό παρουσιάζο-
ντας τη νέα διαφημιστική καμπάνια 
Sunshine Discount. Όπως και οι 

προηγούμενες καμπάνιες συνδιαφήμισης ΕΟΤ-Aegean έτσι και η νέα 
Sunshine Discount καμπάνια, με τη χρήση της τεχνολογίας, προσαρ-
μόζεται δυναμικά στις διαφορετικές αγορές και τα διαφορετικά κοινά 
και εντοπίζοντας όσους αναζητούν τις επόμενες διακοπές τους στην 
Ελλάδα ή και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, δημιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για να κερδίσει τον επισκέπτη. Η καμπάνια που ξεκίνησε 
ήδη από τα μέσα του προηγούμενου μήνα θα διαρκέσει έως το τέλος 
του χρόνου και απευθύνεται στους επισκέπτες από 10 βασικές χώρες 
στόχευσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυ-
στρία, Πολωνία, Σουηδία, Δανία και Ολλανδία). Θα προβάλλεται σε όλα 
τα διαδικτυακά μέσα (Facebook, Instagram, YouTube) καθώς και στα 
κανάλια της βραβευμένης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, αξιοποι-
ώντας τόσο την πελατειακή βάση της Aegean και τα δημοφιλή social 
media που διαθέτει όσο και τις οθόνες εντός των αεροσκαφών της.

Αυξάνεται η δημοτικότητα  
της Μήλου
Δημοσιεύματα από δημοφιλείς τουριστικούς 
ιστότοπους - bloggers αλλά και τηλεοπτικές εκ-
πομπές συγκεντρώνει τις τελευταίες εβδομάδες 
η Μήλος, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση 
των δημοτικών Αρχών. Συγκεκριμένα, το περιοδικό 
Conde Nast Traveller φιλοξενεί στην ηλεκτρονική 
του έκδοση, τη Μήλο και το χωριό Κλήμα ως ένα 
από τα ωραιότερα χωριά της Ελλάδας. Αφιέρωμα 
στη Μήλο κάνει και το Αυστραλιανό τηλεοπτικό 
κανάλι tvblackbox, αναφέροντας ότι “το καλύτερα 
φυλαγμένο μυστικό στα ελληνικά νησιά περιμένει 
τους επισκέπτες στη Μήλο, όπου λευκοί ηφαιστει-
ακοί βράχοι καμπυλώνουν σαν μάρμαρο σε έντο-
νες γαλάζιες θάλασσες”. Παράλληλα, η blogger 
DYMPHE με πάνω από 80 χιλιάδες ακολούθους 
στο Instagram γράφει: «H Πλάκα είναι η πρωτεύ-
ουσα του νησιού και σίγουρα το πιο όμορφο χωριό 
της Μήλου.» Τέλος ο blogger Dave που εστιάζει 
στην Ελλάδα και το Bike Touring αναφέρεται στη 
Μήλο σαν «ένα μικρό νησί με μερικές από τις κα-
λύτερες παραλίες στην Ελλάδα και ένα από τα 
μέρη που έχει ευλογηθεί από τη Μητέρα Φύση με 
ένα φανταστικά μοναδικό τοπίο».

Νέα συνεργασία της Liknoss για την παροχή 
δραστηριοτήτων και εκδρομών
Η Liknoss, η ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας στις online κρατήσεις, 
επιλέγει την TUI ως Tours & Activities partner σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Χάρη στη νέα συνεργασία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι ακτο-
πλοϊκές εταιρείες που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών της Liknoss 
θα έχουν πρόσβαση σε πάνω από 55.000 προσεκτικά επιλεγμένες «ε-
μπειρίες», σε πάνω από 100 χώρες. Η συμφωνία με την TUI στοχεύει 
στη δημιουργία επιπλέον αξίας σε μια πολύ δυναμική και ανταγωνι-
στική αγορά. Δρώντας συμπληρωματικά στη διαχείριση των ακτο-
πλοϊκών εισιτηρίων, η πλατφόρμα της TUI δίνει τη δυνατότητα στους 
συνεργάτες της Liknoss να ενισχύσουν την ταξιδιωτική εμπειρία των 
πελατών τους προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ό-
πως είναι οι περιηγήσεις σε αξιοθέατα, παραστάσεις, γαστρονομικές 
απολαύσεις και εκδρομές και ταυτόχρονα να προσθέσουν μια ακόμη 
πηγή εσόδων στις επιχειρήσεις τους. Μερικά μόνο από τα οφέλη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της νέας συνεργασίας είναι η ασφαλή και 
εύκολη διαδικασία κράτησης, η άμεση επιβεβαίωση και αποστολή 
αποδεικτικών ψηφιακών εισιτηρίων και vouchers, οι ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικές τιμές και η υποστήριξη από την ομάδα της TUI, 365 ημέρες 
το χρόνο. Η νέα συνεργασία με την TUI αποτελεί την πρώτη ενσωμά-
τωση ταξιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών τρίτων παρόχων στην πλατ-
φόρμα της Liknoss και το πρώτο βήμα στη ψηφιακή στρατηγική της 
εταιρείας για να προσφέρει στο δίκτυο συνεργατών τεχνολογικά προ-
ϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη δυνατότητα να διαθέτουν 
στους πελάτες τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία ταξιδιού.
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Νέο ξενοδοχείο στο 
χαρτοφυλάκιο του ομίλου  
Zeus International
Tην ανάληψη του management και την ολοκλήρωση 
της ολικής ανακαίνισης του πρώην ξενοδοχείου 
Eretria Village Resort & Conference Center στο νησί 
της Εύβοιας ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης 
ξενοδοχείων, Zeus International. Το νέο πλήρως α-
νακαινισμένο ξενοδοχείο Eretria Hotel & Spa Resort 
που διαθέτει 220 δωμάτια, όπως τονίζεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση, θα ανοίξει τις πύλες του τον Ιούνιο 
του 2021 προσφέροντας All-Inclusive υπηρεσίες. 
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτήν τη νέα 
προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου της Zeus 
International» ανέφερε ο κ. Χάρης Σιγανός Προέ-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου και πρό-
σθεσε ότι «η Ερέτρια λόγω του παρθένου φυσικού 
κάλλους και της εγγύτητας στην Αθήνα τα επόμενα 
χρόνια θα αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα του-
ριστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της 
Εύβοιας».
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