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Χτυπούν «καμπανάκι» οι ξενοδόχοι για τη διαχείριση
στα χερσαία σύνορα
Παρά την ανατροπή που προκάλεσε η υγειονομική κρίση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις και τα
ταξίδια, φαίνεται πως το ταξίδι με αυτοκίνητο
παραμένει ισχυρή τάση. Με το άνοιγμα του
τουρισμού στη χώρα μας ήδη οι πρώτοι επισκέπτες άρχισαν να καταφθάνουν. «Τα σύνορα
αυτό το διάστημα έχουν μια κανονική κίνηση η
οποία προέρχεται από τις βαλκανικές όμορες
χώρες και επισκέπτες που έχουν εξοχικά είτε
στη Βόρεια Ελλάδα είτε αλλού ενώ τα Σαββατοκύριακα σιγά σιγά βλέπουμε να έρχονται και
άλλοι τουρίστες», ανέφερε σε συνέντευξή του ο
πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης Τάσιος. Όπως
εξηγεί αυτήν τη στιγμή είναι ανοιχτά τα σύνορα
των Ευζώνων, του Προμαχώνα, της Νυμφαίας
και του Ορμενίου, ενώ της Κρυσταλοπηγής λειτουργεί μεν αλλά με μίνιμουμ αριθμό ατόμων. Παράλληλα, ο κ. Τάσιος έχει εκφράσει ήδη
τον προβληματισμό του για την επιχειρησιακή διαχείριση στα χερσαία σύνορα και στις πύλες αεροδρομίων. «Εάν ζητάμε από τους τουρίστες να έχουν αρνητικό PCR 72 ωρών για
να έρθουν στην Ελλάδα – για το οποίο πληρώνουν από 50 έως 100 ευρώ έκαστος – ή να
έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή απόδειξη ότι έχουν περάσει covid, τότε τι νόημα έχει
να τους υποβάλλουμε όλους εκ νέου και σε rapid test στα σύνορα; Αυτό ήταν το ερώτημα
που απηύθυνε δημόσια ο Πρόεδρος της ΠΟΞ, εκφράζοντας τον προβληματισμό των συναδέλφων του για τις μεγάλες ουρές που παρατηρήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο
στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα του Προμαχώνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει “καμπανάκι”
στην τουριστική αγορά. Ο κ. Τάσιος υποστήριξε ότι “πέρυσι είχαμε προβλήματα επειδή
δεν υπήρχαν όλα τα “όπλα” ασφαλούς εισόδου στη χώρα που σήμερα διαθέτουμε”, ενώ
ζήτησε στο εξής, να γίνεται καλύτερη επιχειρησιακή διαχείριση των ροών εισόδου στις κυκλοφοριακές λωρίδες και να υποβάλλονται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους από τον ΕΟΔΥ
επιβάτες που προέρχονται από χώρες με επιβαρυμένα επιδημιολογικά δεδομένα. “Είναι
ένα μεγάλο ζήτημα ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και θα μας απασχολήσει περισσότερο από τις 20 Ιουνίου και έπειτα, όταν οι τουριστικές ροές μέσω των Βαλκανίων θα αυξάνονται,
ενώ αντίστοιχο πρόβλημα θα παρουσιαστεί και στα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα η χώρα
να κινδυνεύει με δυσφήμιση εξαιτίας της ταλαιπωρίας”, είπε χαρακτηριστικά.

Νέα μέτρα στήριξης ζητά η ΠΟΞ
Έξι επιπλέον μέτρα στήριξης ζητούν οι ξενοδόχοι με επιστολή τους στα συναρμόδια
υπουργεία, καθώς ουσιαστικές πληρότητες δεν αναμένονται πριν τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα προτείνουν: μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή έως τέλος του 2021, το οποίο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη δύσκολη προσπάθεια επανεκκίνησης
του ελληνικού τουρισμού και θα αποδώσει στο τέλος στα δημόσια ταμεία περισσότερα
έσοδα, παράταση του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας με στόχο τον
περιορισμό των απολύσεων, παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος
του 2021 με επιδότηση του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών και απαλλαγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, ζητούν κατά
την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης παγίων δαπανών μη συνυπολογισμό του
επιστρεπτέου μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής και παράταση της περιόδου
αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί μέσω του ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ και Ταμείο
Εγγυοδοσίας).

Σε στάση αναμονής
η ξενοδοχειακή
βιομηχανία

Περίπου στις αρχές Ιουλίου αναμένονται οι σημαντικές ροές τουριστών στην Ελλάδα από τις αγορές
του εξωτερικού, σύμφωνα με φορείς
του κλάδου που κάνουν λόγο για
υποτονικό Ιούνιο. Η ξενοδοχειακή
βιομηχανία της χώρας κρατά στάση
αναμονής, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του ΞΕΕ Χριστίνα Τετράδη. Λίγες ημέρες μετά το επίσημο
άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού,
το 10% των ξενοδοχειακών μονάδων
της χώρας έχει ανοίξει τις πύλες
του, με τους περισσότερους επιχειρηματίες να έχουν αναβάλλει το
άνοιγμα τους για τα μέσα Ιουνίου,
σημειώνει η κυρία Τετράδη. Απόρροια του γεγονότος ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στις κύριες
αγορές για τον ελληνικό τουρισμό,
οι κρατήσεις για το επόμενο διάστημα είναι λίγες στα ξενοδοχεία,
οι Tour Operators ζητάνε συνεχώς
μειώσεις στις τιμές και την ίδια στιγμή έρχονται Ελλάδα με ελάχιστους
επισκέπτες στις πτήσεις τους. Για
την αντιπρόεδρο του ΞΕΕ είναι αδήριτη ανάγκη η Ελλάδα να γίνει πράσινη στον επιδημιολογικό χάρτη του
ECDC, αφού όπως εξηγεί, ο διεθνής
ταξιδιώτης που θα θελήσει άμεσα
να ταξιδεύσει επιλέγει προορισμό,
με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που επικρατούν σε κάθε χώρα.
Ημερομηνία σημαντική καταγράφεται η 7η Ιουνίου, όπου στη Μεγάλη
Βρετανία, θα ανακοινωθεί μεταξύ
άλλων αν η Ελλάδα από πορτοκαλί
γίνει πράσινη για τους Βρετανούς.
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ΙΝΣΕΤΕ: απαραίτητος
ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του
ελληνικού Τουρισμού

Λύνουν το πρόβλημα του μπουφέ τα
επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα
Ευέλικτα και λειτουργικά χαρακτήρισε τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα
των ξενοδοχείων η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων,
κ. Κωνσταντίνα Σβήνου, σημειώνοντας ότι πλέον βρέθηκε η λύση για το σοβαρό θέμα
του μπουφέ που πέρυσι δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία
κυρίως των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Ειδικότερα, από φέτος οι πελάτες των
ξενοδοχείων θα μπορούν να σερβίρονται μόνοι τους στο μπουφέ και όχι με τη βοήθεια
του προσωπικού του ξενοδοχείου, όπως γινόταν πέρυσι που δημιουργούσε προβλήματα καθυστερήσεων στη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών. Έτσι τα ξενοδοχεία
που διαθέτουν μπουφέ, υποχρεούνται με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολα
να παρέχουν απολυμαντικό χεριών στην είσοδο του μπουφέ, αλλά και ταυτόχρονος
έλεγχος ότι αυτό γίνεται από τους πελάτες. Την ίδια στιγμή, υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού στα φαγητά, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα
οι πελάτες να προμηθεύονται γάντια μιας χρήσης προκειμένου να πιάσουν τη λαβίδα.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία του καθιστικού - χώρου τραπεζαρίας
για άλλες δραστηριότητες, εκτός αυτής της εστίασης. Σταχυολογώντας τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα τονίζεται μεταξύ άλλων ότι στα υπνοδωμάτια - κοιτώνες, η δυναμικότητά τους περιορίζεται στο 50% και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση
1,5μ μεταξύ των κλινών. Μάλιστα, κατά την είσοδο των πελατών θα πραγματοποιείται
θερμομέτρηση και θα συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας. Να σημειωθεί ότι τα
μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού, η μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/
υφασμάτινη), τα γάντια μιας χρήσης είναι πλέον στην καθημερινότητα τους. Ειδικά για
το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας
προσώπου, όπως τονίζεται.

Νέα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία
Την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Εμβολιασμού και την υιοθέτηση Κοινού
Πλαισίου Δράσης για τον τουρισμό ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σαουδική Αραβία, επισφράγισαν κατά τη συνάντησή τους ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης και
ο Σαουδάραβας ομόλογός του, Ahmed Al Khateeb. Παράλληλα, υπογράφηκε συμφωνία, η οποία αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της τουριστικής
κίνησης ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και τις ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσημης επίσκεψης του υπουργού Τουρισμού στη Σαουδική Αραβία. Το αντικείμενο των συνομιλιών ανάμεσα στους κκ Θεοχάρη και Al Khateeb
ήταν, κυρίως, η ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και η προώθηση
τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Υπογραμμίζεται ότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται ως μία ανερχόμενη αγορά εξερχόμενου τουρισμού υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και η χώρα μας επιδιώκει να εμβαθύνει τη διμερή συνεργασία προκειμένου να
αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον δείκτη DESI 2020 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στο σύνολο
των 28 κρατών μελών, γεγονός το
οποίο υπογραμμίζει το έλλειμα ψηφιακής ωριμότητας της χώρας έναντι των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Παρόμοια
συμπεράσματα προέκυψαν, από την
μελέτη της Accenture για το ΙΝΣΕΤΕ
όπου αξιοποιήθηκαν πρωτογενή και
δευτερογενή στοιχεία, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις
βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια
της ψηφιακής τους διαδρομής. Ο
ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού μπορεί όμως να
επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση
ενός Στρατηγικού Οδικού Χάρτη που
περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας
σειράς πρωτοβουλιών αναγνωρίζοντας 5 βασικούς πυλώνες δράσης
και να επιταχυνθεί με την παράλληλη
δημιουργία ενός αποτελεσματικού
πλαισίου υποστήριξης των επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι 5
πυλώνες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος και τη συνολική αύξηση
της ανταγωνιστικότητας του τομέα
την επόμενη μέρα, συνοψίζονται στη
δημιουργία ενός Data Hub - ψηφιακού
κόμβου δεδομένων, στη συγκρότηση
ψηφιακής ταυτότητας, στην ανάπτυξη
έξυπνων προορισμών και επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ
και της Accenture με τίτλο: «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός του Ελληνικού Τουρισμού - Στρατηγικός Οδικός Χάρτης»
που παρουσιάστηκε πρόσφατα.
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Κάλεσμα στους Γερμανούς τουρίστες απηύθυνε
η Ελλάδα
Την αισιοδοξία του ότι «τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, στη high season του τουρισμού, τα
πράγματα θα θυμίζουν πολύ ένα φυσιολογικό καλοκαίρι» εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γερμανική
εφημερίδα Bild, απευθύνοντας κάλεσμα
στους Γερμανούς να επισκεφθούν την
Ελλάδα. «Να έρθουν στην Ελλάδα. Μετά
από αυτή την πανδημία είμαι σίγουρος πως
ο κόσμος θα θέλει να ταξιδέψει, θα θέλει
να χαλαρώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που
παραχώρησε στη Bild, εκτίμησε ότι φέτος
θα έχουμε διπλάσιους τουρίστες από το
2020. «Πέρσι υποδεχτήκαμε 25% των τουριστών που ήρθαν στη χώρα μας το 2019.
Έναν στους τέσσερις. Φέτος αναμένουμε
ότι θα έρθουν περίπου ο ένας στους δύο.
Επομένως θα περάσουμε από το 25% στο 50% σε σχέση με το 2019. Πιστεύω πως οι τάσεις
είναι ενθαρρυντικές» είπε. «Η Ελλάδα του 2021 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015
ή του 2010. Είναι μια διαφορετική χώρα. Δεν λειτουργούμε πια σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν ‘δάσκαλοι' που μας επιβλέπουν. Είμαστε μια κυρίαρχη χώρα. Παραμένουμε σε αυτό
που αποκαλείται ‘παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα', αλλά αν κοιτάξουμε τις αλλαγές που
θέλουμε να κάνουμε, είναι αλλαγές που θέλουμε εμείς να κάνουμε γιατί αποφασίσαμε πως
είναι για το καλό της χώρα» επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για
το αν η Ελλάδα είναι «ο αγαπημένος μαθητής του δασκάλου».

Must προορισμός
για φέτος η
Άνδρος
Σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για
διακοπές αναδεικνύεται η Άνδρος, σύμφωνα με τα διεθνή
Μέσα Ενημέρωσης. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από τον δήμο, την αρχή
έκαναν οι New York Times
που κατέταξαν την Άνδρο στα
52 πιο ερωτεύσιμα μέρη του
κόσμου. Επιπλέον, ή Άνδρος
κέρδισε μία θέση στην κορυφή με τη ναυτική παράδοση
και τα τοπία που θυμίζουν
καρτ ποστάλ, σύμφωνα με
το Vagabond, το ταξιδιωτικό
περιοδικό της Σκανδιναβία.
Παράλληλα, τον εξίσου εντυπωσιακό τίτλο του καλύτερου
ελληνικού νησιού για πεζοπορία κέρδισε η Άνδρος σε λίστα
της Daily Telegraph με τους
15 κορυφαίους νησιωτικούς
προορισμούς της Ελλάδας.

5

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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Έφτασαν στη Σκιάθο οι
πρώτοι Ρουμάνοι επισκέπτες

Παράταση των αεροπορικών οδηγιών έως 7
Ιουνίου
Παρατείνονται έως τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 οι αεροπορικές οδηγίες που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19 και γενικές οδηγίες προς επιβάτες πτήσεων εσωτερικού σε
νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ παρατείνεται έως
τις 7/6/2021 και ώρα 06:00 το πρωί, η αεροπορική οδηγία επιβολής του μέτρου
απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα των υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων
των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

Βόρεια Μακεδονία: χωρίς διόδια οι Σέρβοι που
ταξιδεύουν προς Ελλάδα
Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη
Σερβία για τη χορήγηση εμβολίων κατά της Covid -19, αποφάσισε να απαλλάξει
τους πολίτες της Σερβίας που διέρχονται από το έδαφος της χώρας με προορισμό την Ελλάδα, από την υποχρέωση πληρωμής διοδίων. Η απαλλαγή θα ισχύει
για το διάστημα από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Αυγούστου. Οι Σέρβοι τουρίστες
με προορισμό την Ελλάδα, κατά την είσοδό τους στη Βόρεια Μακεδονία θα
λαμβάνουν δωρεάν ηλεκτρονικές κάρτες, που θα χρησιμοποιούν για να περνούν
τα διόδια στον βασικό οδικό άξονα της Βόρειας Μακεδονίας που οδηγεί στα σύνορα με την Ελλάδα. Συνολικά, η Βόρεια Μακεδονία θα χορηγήσει σε Σέρβους
τουρίστες 200.000 τέτοιες ηλεκτρονικές κάρτες που θα είναι για την μετάβαση
και επιστροφή Σέρβων από την Ελλάδα, μέσω Βόρειας Μακεδονίας, το διάστημα από 15 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου. Με αυτό τον τρόπο, οι Σέρβοι τουρίστες
που κατευθύνονται προς Ελλάδα, θα απαλλαγούν από την υποχρέωση πληρωμής διοδίων στη Βόρεια Μακεδονία, το κόστος των οποίων ανέρχεται περίπου
στα 13 ευρώ. Η Σερβία, το προηγούμενο διάστημα, είχε χορηγήσει στη Βόρεια
Μακεδονία περίπου 50.000 δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού, ενώ άλλοι
15.000 πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν
στη Σερβία δωρεάν.

Οι πρώτες πτήσεις από
την Ρουμανία προσγειώθηκαν στο νησί της
Σκιάθου, μεταφέροντας
το αισιόδοξο μήνυμα
ότι η χώρα των Βαλκανίων ψηφίζει Ελλάδα την φετινή τουριστική
σεζόν. Τα δύο αεροσκάφη, προερχόμενα από
το Βουκουρέστι και το Κλουζ, μετέφεραν
330 τουρίστες για τις διακοπές τους, αλλά
και 20 δημοσιογράφους των μεγαλύτερων
τηλεοπτικών δικτύων της Ρουμανίας για ένα
πρόγραμμα «γνωριμίας» με το νησί, που περιλάμβανε τον γύρο της Σκιάθου και επισκέψεις
σε σημαντικά τοπόσημα. Η τουριστική αγορά
της Ρουμανίας παρουσιάζει αυξητική τάση
και έντονο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο, όπως
αυτό αποτυπώνεται στο φετινό πρόγραμμα
των πτήσεων, σύμφωνα με το οποίο από τις
12 Ιουνίου η Σκιάθος θα συνδέεται με την
Ρουμανία με τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα.
Σύμφωνα με την Aerovacante, τον μεγαλύτερο
tour operator της Ρουμανίας, στη Σκιάθο θα
ταξιδέψουν συνολικά 6.500 Ρουμάνοι από σήμερα μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου.

ΙΑΤΑ: οι κυβερνήσεις
υπεύθυνες για την κρίση
στον ταξιδιωτικό κλάδο
Ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) θεωρεί τις κυβερνήσεις
υπεύθυνες για την παράταση της κρίσης της
COVID-19 στον ταξιδιωτικό κλάδο αλλά αναμένει ότι οι προοπτικές θα βελτιωθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο γενικός διευθυντής
της IATA Γουίλι Γουόλς αναμένει ότι τα θετικά
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των
εμβολίων θα πείσουν τις κυβερνήσεις να αρχίσουν να προχωρούν σε άρση των περιορισμών.
Τα περισσότερα διεθνή αεροπορικά ταξίδια
παραμένουν σε κάμψη για σχεδόν 18 μήνες
λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών. Ο Γουόλς, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις αποφεύγουν
υπερβολικά τους κινδύνους και χρειάζεται να
αλλάξουν κανόνες ούτως ώστε να αποτυπώνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα ταξίδια
εμβολιασμένων ή τα ταξίδια ανθρώπων με διαγνωστικά τεστ δημιουργούν μικρούς κινδύνους
για τα ποσοστά μολύνσεων μιας χώρας. «Η
κρίση στην αεροπορική βιομηχανία, που αρχικά
προκλήθηκε από μια υγειονομική πανδημία,
είναι τώρα στην πραγματικότητα μια κρίση που
προκαλείται από τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις», δήλωσε ο Γουόλς.
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Lufthansa: επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της
Έπειτα από τη συνεχή
αύξηση επιβατών τα
τελευταία χρόνια και
την έντονη προώθηση
των ευρωπαϊκών προορισμών αναψυχής,
αυτό το καλοκαίρι η
Lufthansa επεκτείνει
σημαντικά το δίκτυό
της στην Ελλάδα. Το ελληνικό πρόγραμμα δρομολογίων της Lufthansa υπερδιπλασιάζεται με την προσθήκη επτά ολοκαίνουργιων προορισμών. Από τις 21 Μαΐου, το
Άκτιο, τα Χανιά, η Κέρκυρα, η Καβάλα, η Κως, η Μύκονος και η Ζάκυνθος θα υποδεχθούν για πρώτη φορά τον γερμανικό αερομεταφορέα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
αύξηση της Lufthansa στη μακρά ιστορία της, που μετρά 62 χρόνια παρουσίας. Όμως
και οι επιβάτες από την Ελλάδα θα επωφεληθούν από τις πολυάριθμες ανταποκρίσεις
με το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, μέσω των κόμβων της Φρανκφούρτης και του
Μονάχου. Επιπλέον, σεβόμενη πάντα τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς
και τα συνεχιζόμενα αυστηρά μέτρα υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, η
Lufthansa προετοιμάζεται έτσι ώστε, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, να προσφέρει
εύκολες και άνετες πτήσεις προς δημοφιλή θέρετρα στην Ελλάδα.

Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του πράσινου
ψηφιακού πιστοποιητικού
Εύκολα και γρήγορα μέσα από το gov.gr οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν
το πράσινο πιστοποιητικό είτε ψηφιακά είτε για εκτύπωση, με την Ελλάδα να γίνεται
μία από τις πρώτες χώρες που θέτει σε λειτουργία τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο
σχετικός Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου. Ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τις λεπτομέρειες του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID 19, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα εργαλείο διευκόλυνσης των πολιτών που ταυτόχρονα σέβεται απόλυτα και προστατεύει
αποτελεσματικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται
για «ένα από τα μεγαλύτερα έργα διαλειτουργικότητας στην ΕΕ» και ευχαρίστησε
την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πνεύμα ηγεσίας που επέδειξε ως προς την υιοθέτηση
και την υλοποίηση του πιστοποιητικού. Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στο τεχνικό
κομμάτι του έργου, καθώς πρόκειται για «ένα σύνθετο τοπίο από διαφορετικά μητρώα, βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες». Όπως σημείωσε, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID «αποτελεί μια "ψηφιακή χορογραφία" μεταξύ πολλαπλών οργανισμών και κρατών - μελών με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Έτοιμο το αναβαθμισμένο γραφείο του ΕΟΤ στο
«Ελ. Βενιζέλος»
Εγκαινιάστηκε το νέο και πλήρως ανακαινισμένο γραφείο πληροφοριών του ΕΟΤ,
στον χώρο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στον ελκυστικό, φιλόξενο και λειτουργικό χώρο του γραφείου, κυριαρχούν
οι εικόνες από τη νέα διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ «All you want is Greece»,
που προβάλλονται σε μεγάλα φωτεινά backlit, αντανακλώντας το φως και τα
χρώματα της Ελλάδας. Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου γραφείου Πληροφοριών
του ΕΟΤ, ο κ. Θεοχάρης, δήλωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό που, μετά από περίπου 10 χρόνια, ο ΕΟΤ έχει και πάλι περίπτερο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
"Ελευθέριος Βενιζέλος". Εδώ παρέχονται δύο ειδών πληροφορίες: οι πρώτες
αφορούν στην ασφάλεια. Ο κόσμος θέλει να μάθει για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τι ισχύει, τι υποχρεώσεις έχει. Αλλά έχουμε και την εφαρμογή "Visit Greece
app" για τα κινητά τηλέφωνα και μέσα από αυτήν προσφέρουμε πληροφορίες σε
κάθε ενδιαφερόμενο. Παρέχονται όμως και πληροφορίες που έχουν σχέση πώς
μπορούν να πάνε στα νησιά μας, για το πώς μπορούν να γνωρίσουν την Ελλάδα».

Αίτημα του Οίκου Dior για
εκδηλώσεις στην Ελλάδα
Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι
έλαβε αίτημα του διεθνούς Οίκου «Dior»
για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, οι
οποίες, σύμφωνα με το φάκελο που υποβλήθηκε, είναι αφιερωμένες στην επέτειο
των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα
για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και τη
δημιουργία του ελληνικού κράτους. Μετά
από λεπτομερή εξέταση των όσων προτείνει ο διεθνής Οίκος υψηλής ραπτικής,
κρίθηκε ότι οι εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου, με την εμβέλεια και την προβολή που
θα έχουν σε πολύ σημαντικές τουριστικές
αγορές για την Ελλάδα, όπως αυτές της
Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας, θα έχουν ιδιαίτερα θετικό πρόσημο.

Άνοιξαν οι αιτήσεις
για τον 4ο κύκλο του
CapsuleT

Άνοιξε η περίοδος αιτήσεων για την ένταξη νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας,
που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό,
στον 4ο κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης (Σεπτέμβριος 2021 - Φεβρουάριος
2022) του CapsuleT Travel & Hospitality
Accelerator, του πρώτου ελληνικού επιταχυντή αποκλειστικά για τουριστικές startups
που έχει δημιουργήσει το Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος. Σημειώνεται πως
η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουνίου 2021. Δυναμικές
startup ομάδες που βρίσκονται σε πρώιμο
στάδιο και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις
με εφαρμογή στον τουρισμό, καθώς επίσης
και startups των οποίων οι υπηρεσίες προωθούν τους βασικούς πυλώνες ανάκαμψης
του παγκόσμιου τουρισμού - όπως οι τελευταίοι έχουν αναγνωριστεί από το Ξ.Ε.Ε.
μέσω ευρύτερων δράσεών του - καλούνται
να υποβάλουν την αίτησή τους εντός του
προαναφερθέντος διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πληροφορίες για
τα κριτήρια αξιολόγησης και τους όρους
συμμετοχής στο πεντάμηνο πρόγραμμα.
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Εύκολη λύση για
κεντρική
διαχείριση δικτύου
Το Nuclias Connect είναι ένα λογισμικό
που σας προσφέρεται δωρεάν από την
D-Link και σας επιτρέπει να διαχειριστείτε
κεντρικά το δίκτυο σας. Μέσω του Nuclias
Connect το δίκτυό σας γίνεται ευκολότερο
στη διαχείριση, ευκολότερο στην
διαμόρφωση, καθώς και ευκολότερο στην
επέκταση του.

Connect

Install

Run Wizard

•
•
•

Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης δικτύου
Ασύρματα access points
Αποκλειστικός αυτόνομος ελεγκτής

Configure,
Manage

DNH-100
Nuclias Connect Hub

Ως προαιρετικό υλικό διατίθεται και μικρός
ελεγκτής με προ-εγκατεστημένο το Nuclias
Connect.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email gr-sales@dlink.com
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Προσπάθειες για την ανάπτυξη του
αεροπορικού τουρισμού
Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του
αεροπορικού τουρισμού στην Ελλάδα,
ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργείου Τουρισμού και Μεταφορών, στη
διάρκεια τηλεδιάσκεψης με θέμα την
ενίσχυση του αεροπορικού τουρισμού
στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε
ανάμεσα στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη και την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, με τη συμμετοχή του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γεωργίου
Δριτσάκου. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η δημιουργία για πρώτη
φορά διυπουργικής ομάδα εργασίας, με σκοπό τη δρομολόγηση σχετικών δράσεων και την ανάδειξη του αεροπορικού τουρισμού στη χώρα
μας, που αποτελεί μια νέα ειδική μορφή τουρισμού, όπως τονίστηκε.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η οποία ακολούθησε τεχνικές
επαφές των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών,
μετά από αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων και εισηγήσεις
της ΥΠΑ, επισημάνθηκαν οι προκλήσεις και τα εμπόδια ανάπτυξης του
αεροπορικού τουρισμού. Με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα εισηγηθεί άμεσα
νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα αίρεται ο περιορισμός της
υποχρεωτικής προσγείωσης αεροσκάφους γενικής αεροπορίας σε
αεροδρόμιο που διαθέτει τελωνείο. Επιπλέον, το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών, θα προχωρήσει στην τροποποίηση του εντύπου 731 με
σκοπό τη δραστική απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης των επιβατών στις πτήσεις της γενικής αεροπορίας.

Έργα στα Χανιά για την ανάδειξη
της λίμνης Αγιάς
Στην ανάδειξη και προστασία του οικοτόπου της λίμνης Αγιάς που
βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων προχωρούν μέσω
προγραμματικής σύμβασης που προβλέπει την εκπόνηση ειδικού
ερευνητικού έργου, ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Λευκών
Ορέων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και η Περιφέρεια.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εισηγητική έκθεση «η λίμνη της
Αγιάς μαζί με τον παλιό μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό που υπάρχει
στην περιοχή, συνιστά ένα μοναδικού ενδιαφέροντος τοπίο (υδροβιότοπο, αγροτικό τοπίο ) και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα NATURA
2000. Σκοπός είναι με ήπιες παρεμβάσεις η περιοχή να καταστεί προσβάσιμη σε φυσιολάτρες, πεζοπόρους, ποδηλάτες, ορειβάτες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, χώρος αναψυχής των κατοίκων της περιοχής, χώρος εκπαίδευσης όσον αφορά στην πανίδα, χλωρίδα, τον
κύκλο του νερού (γεωμορφολογία της περιοχής) και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και υπερτοπικός πόλος έλξης και κόμβος ποδηλατικών και φυσιολατρικών διαδρομών διαφυλάσσοντας και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά.

Εκδότης-Διευθυντής
Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτρια
Ελένη Σαραντάκη
Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν:
Δηµήτρης Θωµαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη,
Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

Νέα υπηρεσία μετακινήσεων
στην ψηφιακή πλατφόρμα της
Liknoss
Τη δυνατότητα να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες μεταφοράς από και προς αεροδρόμια και λιμάνια θα έχουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που διαθέτουν
πρόσβαση στην τεχνολογική πλατφόρμα της
Liknoss μετά τη νέα συνεργασία με την Ελληνική
start-up Welcome Pickups. Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο πλάνο υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής της εταιρείας για να παρέχει στους συνεργάτες της τεχνολογικά εξελιγμένες υπηρεσίες
που προσφέρουν βελτιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία
σε όλα τα στάδια του ταξιδιού. Ειδικότερα, τα ταξιδιωτικά και ακτοπλοϊκά πρακτορεία που ανήκουν
στο δίκτυο της Liknoss θα μπορούν από εδώ και
στο εξής να προσφέρουν στους πελάτες τους τη
δυνατότητα να κλείνουν online την εξατομικευμένη μεταφορά τους από και προς αεροδρόμια και
λιμάνια, εύκολα και γρήγορα. Με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κράτησης μέσα από την ειδική
ιστοσελίδα της Liknoss και της Welcome Pickups,
ο χρήστης θα ενημερώνεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα με email με τα στοιχεία του επαγγελματία οδηγού που θα τον παραλάβει, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.
Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι συνεργαζόμενοι
οδηγοί θα μπορούν να ενημερώνουν τους επιβάτες για σημεία ενδιαφέροντος του προορισμού
που επισκέπτονται, ενώ οι τιμές της υπηρεσίας θα
είναι στο ίδιο επίπεδο μιας διαδρομής με ταξί.

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,
Dieter Hoenig (Γερµανία)
Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη
Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστροµανώλη
Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη
Dtp: Νίκος Χαλκιαδάκης
Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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