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Γρ. Τάσιος: «ζεστοί πελάτες»  
για την Ελλάδα οι Βαλκάνιοι

Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται προς το παρόν ο ελ-
ληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, όμως τις επόμενες δύο 
εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε ένα βαθμό το 
τοπίο σχετικά με την εξέλιξη της φετινής σεζόν. Σύμφω-
να με τον πρόεδρο της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρη Τάσιο, «πλέον 
στα συστήματα κρατήσεων εισέρχονται κρατήσεις, αλλά 
από εθνικότητες που το τοπίο είναι ξεκάθαρο, αναφορι-
κά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ταξιδεύ-
σει κάποιος. H Γερμανία εξηγεί ο κ. Τάσιος τοποθέτησε 
πρόσφατα την Ελλάδα στο "πράσινο", αλλά η αποτύπω-
ση με όρους «κρατήσεων» θα λάβει χώρα από τις 15 Ιου-
λίου και έπειτα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και για τη 
ρωσική αγορά, όπως αναφέρει. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο, 
ότι οι απόλυτα «ζεστοί πελάτες» για την Ελλάδα αυτή 

την περίοδο είναι οι Βαλκάνιοι, παρά τα προβλήματα στα σύνορα, συμπληρώνει ο κ. Τά-
σιος. Και σε αυτή τη χρονική η συγκυρία ο μεγάλος άγνωστος για τον ελληνικό τουρισμό 
παραμένει ο «Άγγλος τουρίστας», πότε δηλαδή αυτός θα μπορεί να ταξιδεύσει χωρίς να 
μπει σε καραντίνα όταν γυρίσει στην πατρίδα του. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ ελπίζει ότι "πρά-
σινο φως" για τον Άγγλο ταξιδιώτη μπορεί να δοθεί μετά την 19η Ιουλίου, δεδομένου 
του γεγονότος ότι στην Αγγλία τα σχολεία φέτος κλείνουν 25 Ιουλίου. Ωστόσο, εκτιμά 
ότι θα χαθεί ο Ιούλιος για την εγχώρια τουριστική βιομηχανία σε ό,τι αφορά τις ελεύσεις 
Άγγλων επισκεπτών. Ακόμα κι έτσι όμως, σημειώνει ο κ. Τάσιος, η αγγλική αγορά για 
την Ελλάδα είναι ακόμα πολύ σημαντική για Οκτώβριο και Νοέμβριο, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Σε ό,τι αφορά τέλος το εγχώριο 
μέτωπο, ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γρηγόρης Τάσιος, αφού σημειώνει ότι το τριήμερο του 
Αγίου Πνεύματος δεν άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα ελληνικά ξενοδοχεία εστίασε στην 
άνθιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης που παρατηρήθηκε το συγκεκριμένο διάστημα και 
ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων σε καταλύματα (τύπου airbnb) που εξακολουθούν, 
όπως λέει, να κινούνται στην «γκρίζα» ζώνη της οικονομίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με 
την ισότητα στους όρους του παιχνιδιού. Με την πανδημία ουσιαστικά να κινεί τα νήματα 
των αποφάσεων σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, ο κ. Τάσιος σημειώνει ότι φέτος δύσκο-
λα θα επιτευχθεί το 50% του 2019 σε αριθμούς και έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό.

Σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Σε εφαρμογή μπαίνει σε όλες τις χώρες 
της ΕΕ, το «Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστο-
ποιητικό Covid-19» που εναρμονίζει τους 
ταξιδιωτικούς κανόνες και διευκολύνει τις 
διασυνοριακές μετακινήσεις των πολιτών, 
με ασφάλεια, εντός της Ευρώπης. Το πιστο-
ποιητικό έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται 
σε αρκετές χώρες και το χρησιμοποιούν 
ήδη εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ. Βάσει 

του κανονισμού που διέπει το «Πράσινο Πιστοποιητικό», στον οποίο έχουν συμφωνήσει 
όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση σε πλήρως εμβολι-
ασμένους πολίτες (14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση ή 30 μέρες μετά το εμβόλιο της 
Johnson&Johnson), σε όσους έχουν αρνητικό τεστ PCR (όχι παλαιότερο των 72 ωρών) 
και σε όσους έχουν πιστοποιητικό αντισωμάτων στον Covid - 19. Αποτελεί ένα προσωρι-
νό εργαλείο, που θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κηρύξει το 
τέλος της διεθνούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία από την COVID-19.

Στοχευμένα μέτρα για 
να «ορθοποδήσει» το 
ελληνικό ξενοδοχείο

Η φετινή σεζόν αποδεικνύεται αστα-
θής και δικαιώνει την επιλογή του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας να μην εκφράσει πρόβλεψη 
για το 2021, σημειώνει σε δήλωσή 
του ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξαν-
δρος Βασιλικός. Τα επιδημιολογικά 
δεδομένα και οι εθνικές πολιτικές 
διαχείρισης της πανδημίας σε κρί-
σιμες χώρες - αγορές είναι που 
καθορίζουν τη ροή επισκεπτών προς 
τη χώρα μας και εντείνουν την αβε-
βαιότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο. 
Μπορεί να υπάρχει παγκοσμίως η 
επιθυμία για ταξίδια, όμως θα α-
παιτηθεί χρόνος για την ανάκαμψη 
στον κλάδο. Την ίδια στιγμή ο κ. 
Βασιλικός σημειώνει ότι τα μέτρα 
στήριξης πρέπει να συνεχιστούν με 
στοχευμένες εξειδικεύσεις. Καθώς η 
ανάκαμψη δεν θα έχει ομοιόμορφα 
χαρακτηριστικά, έτσι και η άρση 
των μέτρων στήριξης δεν θα πρέπει 
να γίνει οριζόντια ή απότομα. Σε 
πολλές περιοχές και κατηγορίες 
προβληματίζει η άρση της αναστο-
λής συμβάσεων από 1/7/2021 καθώς 
δεν υπάρχει ακόμη η παραμικρή 
ένδειξη πως η ζήτηση θα μπορέσει 
να καλύψει την προσφορά, έστω και 
με το πλαίσιο του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 
Ιδιαίτερα μάλιστα για τα αστικά κέ-
ντρα, όπου η ζήτηση δεν πρόκειται, 
ακόμα και υπό ιδανικές συνθήκες, 
να επανέλθει από πριν τον μήνα 
Σεπτέμβριο, ένα μεταβατικό στάδιο 
κρίνεται αναπόφευκτο. Απαιτείται, ό-
πως εξηγεί, διαρκής παρακολούθη-
ση και στοχευμένη δράση ώστε να 
περάσουμε όλοι μαζί στην «επόμενη 
μέρα» και το ελληνικό ξενοδοχείο 
να παίξει ξανά τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο του στην οικονομία.

Πέμπτη 1 /7 /2021
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Προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό  
οδεύουν τα ξενοδοχεία

Ζωτικής σημασίας για την 
εύρυθμη λειτουργία των ξε-
νοδοχείων κρίνεται πλέον ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός 
τους, καθώς, εν μέσω παν-
δημίας, το διαδίκτυο αποτε-
λεί το νούμερο 1 εργαλείο 
πληροφόρησης, σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα διεξή-
γαγε το Τμήμα Τουρισμού 
της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου. Αναλυτικά, οι 
ελληνικές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις βρίσκονται στα 
αρχικά στάδια του ψηφιακού 
τους μετασχηματισμού. Το 

διαδίκτυο αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωσης των υποψήφιων πελατών των ελλη-
νικών ξενοδοχειακών μονάδων. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη την 
ιστοσελίδα τους ως βασική πλατφόρμα ενημέρωσης των επισκεπτών για τις πρακτικές 
που ακολουθούν σε σχέση με την COVID-19. Το 48% χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοι-
νωνικών δικτύων ως εναλλακτικό μηχανισμό ενημέρωσης των υποψήφιων επισκεπτών 
της ξενοδοχειακής μονάδας σχετικά με την πολιτική αντιμετώπισης της επιχείρησης για 
ενδεχόμενα κρούσματα. Ταυτόχρονα, η πανδημία φαίνεται ότι έχει επιταχύνει το ρυθμό 
υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ψηφιακές εφαρμογές εξυπηρέτησης των 
πελατών τους σε κινητά και tablet (όπως π.χ. mobile check-in), καθώς επίσης και εφαρ-
μογές ανάγνωσης QR κωδικών μέσω κινητών συσκευών για την ψηφιακή ανάγνωση του 
μενού στο εστιατόριο του ξενοδοχείου ή για την εύρεση χρήσιμων πληροφοριών σε 
φυλλάδια/ αφίσες ειδικά τοποθετημένες στην ξενοδοχειακή μονάδα (ποσοστό 31% και 
29% αντίστοιχα). Σε μικρότερο βαθμό παρατηρείται η υιοθέτηση προηγμένων πληρο-
φοριακών συστημάτων δυναμικής τιμολόγησης και συστημάτων εξυπηρέτηση πελατών 
(CRM). Σύμφωνα με την έρευνα, στην μετά την COVID-19 εποχή φαίνεται να ενισχύεται 
η χρήση ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και ψηφιακών εφαρ-
μογών που απευθύνονται σε πελάτες, συνεπώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για ψηφιακές 
δεξιότητες. Ωστόσο, μόνο ένας στους δέκα εκπροσώπους ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων θεωρεί ότι έχει απόλυτα επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Το προσεχές διάστημα 
πρέπει να ανανεωθούν με συντονισμένο τρόπο οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομέ-
νων στον τουρισμό.

Στο πρόγραμμα  
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως  
τον Σεπτέμβριο το 
μόνιμο προσωπικό  
στον Τουρισμό

"Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μέχρι 
τα τέλη Σεπτεμβρίου, μπορεί να ε-
πεκταθεί και στο μόνιμο προσωπικό, 
πέραν των εποχικά απασχολούμενων, 
στα ξενοδοχεία, στα ταξιδιωτικά γρα-
φεία, στα πρακτορεία" ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, μιλώντας στην 29 Τακτική Γενική 
Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Όπως είπε ο 
πρωθυπουργός αυτό είναι μία πρόσθε-
τη υποστήριξη και ένα δοκιμασμένο 
πρόγραμμα το οποίο στήριξε την 
απασχόληση με τρόπο ουσιαστικό». 
Ο πρωθυπουργός, στη συζήτηση με 
τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ Γιάννη Ρέτσο, 
αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα 
του εμβολιασμού των πολιτών τονίζο-
ντας ότι «θα πρέπει όλοι μαζί να κατα-
βάλουμε μία μεγάλη προσπάθεια, να 
πείσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι εν-
δεχομένως να είναι ακόμα καχύποπτοι, 
ότι πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα, 
πρέπει να εμβολιαστούν, για να προ-
στατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οι-
κογένειές τους αλλά και το κοινωνικό 
σύνολο». Απευθυνόμενος σε εργοδό-
τες και εργαζόμενους στον τουριστικό 
κλάδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε 
έκκληση «να αξιοποιήσουν αυτό το 
δώρο της επιστήμης, να εμβολιαστούν 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται. 
Προστατεύουν τους εαυτούς τους 
και το κοινωνικό σύνολο. Έχουμε 
όλοι μας μία ανησυχία σχετικά με τις 
μεταλλάξεις και ειδικά τη μετάλλαξη 
Δέλτα. Δεν έχει κάνει ακόμα έντονη 
την παρουσία της στη χώρα μας, είναι 
πολύ πιθανό, όμως, αυτό να συμβεί». 
Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «ξέ-
ρουμε πια ότι η μετάλλαξη Δέλτα α-
παιτεί διπλή δόση εμβολιασμού για να 
μπορέσουν οι εμβολιασμένοι να είναι 
πλήρως προστατευμένοι».

Στον εγχώριο τουρισμό «ποντάρει» η Σκιάθος 
Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι ξενοδόχοι στη Σκιάθο σχετικά με το πώς θα 
κινηθεί η σεζόν, δεδομένου ότι Βρετανοί και Σκανδιναβοί δεν μπορούν ακόμη να ταξι-
δέψουν και αναμένουν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. «Αυτή τη στιγμή είμαστε 
στο 70% κάτω σε σχέση με άλλες χρονιές. Εάν δεν “ περπατήσει” η βρετανική ή σκαν-
διναβική αγορά θα είναι μια χαμένη χρονιά, όμως δεν θα φταίει η δική μας πλευρά. Η 
χώρα έχει κάνει τα πάντα, έχει εμβολιάσει τον κόσμο, έχει ανοίξει τα σύνορα. Τα ανοι-
χτά ξενοδοχεία είναι πλήρως ασφαλή, τηρούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ πλή-
ρως ασφαλές είναι και το νησί. Ο κόσμος που θα αποφασίσει να έρθει στη Σκιάθο θα 
πρέπει να αισθάνεται ασφαλής», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Σκιάθου, Πάνος Ανδριτσόπουλος. Οι επιχειρηματίες στο νησί ποντάρουν πολλά στους 
Έλληνες αλλά και τους Βαλκάνιους ταξιδιώτες. Οι Ρουμάνοι ξεκίνησαν τις αφίξεις με 
τσάρτερ, όπως επίσης και οι Ισραηλινοί. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπολογίζε-
ται ότι ταξίδεψαν προς τις Σποράδες μόνο από Θεσσαλονίκη γύρω στα 1.500 άτομα.

Πέμπτη 1 /7 /2021
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email gr-sales@dlink.com

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 Configure, 
Manage

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

Connect.

DNH-100 
Nuclias Connect Hub 

• Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης δικτύου
• Ασύρματα access points
• Αποκλειστικός αυτόνομος ελεγκτής
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Αφίξεις ρεκόρ στnν 
Άνδρο το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος
Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν στην 
Άνδρο οι Έλληνες επισκέπτες το 
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, 
ξεπερνώντας μάλιστα και επιδό-
σεις προ πανδημίας εποχής, αφού 
σύμφωνα και με τα στοιχεία του 
λιμεναρχείου Άνδρου, η κίνηση 
του τριημέρου «άγγιξε» τα επί-
πεδα του 2019, ενώ τα οχήματα 
αυξήθηκαν κατά 7,79% σε σχέση 
με το τριήμερο της προπέρσινης 
τουριστικής σεζόν-ρεκόρ. Την ίδια 
στιγμή, ο δήμος Άνδρου ξεκίνησε 
νέα καμπάνια προβολής του νη-
σιού στους σταθμούς του Μετρό 
και τα αστικά λεωφορεία της Αττι-
κής. Η Άνδρος τρέχει εκτεταμένο 
διαφημιστικό πρόγραμμα προ-
βολής σε δρόμους της Αθήνας, 
όπως Σύνταγμα, Ακαδημία και 
Πολύγωνο και που εκτείνονται μέ-
χρι τη Γλυφάδα, την Κηφισιά, το 
Παλαιό Φάληρο, το Ελληνικό και 
τον Πειραιά.

Άνοιξε ο δρόμος για τους Ολλανδούς
Ελεύθερα θα μπορούν να ταξι-
δεύουν οι Ολλανδοί τουρίστες 
σε όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση 
την Αττική, σύμφωνα με σχετικές 
αναρτήσεις στις σελίδες του υπουρ-
γείου Τουρισμού. «Να ταξιδεύουν 
στην Ελλάδα ελεύθερα (πλην της 
Αττικής) θα οι Ολλανδοί τουρίστες. 
Πρόκειται για μια σημαντική εξέλι-
ξη που έρχεται μετά το πρόσφατο 
ταξίδι του Υπ. Τουρισμού Θεοχάρη 
στην Ολλανδία και τις επαφές του 
με την υψηλόβαθμο αξιωματούχο 
του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ολλανδίας, κα Anita van den Ende» 
γράφει το υπουργείο, ενώ ο αρμό-
διος υπουργός Χάρης Θεοχάρης 
στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο twitter επισημαίνει: «Πρόκειται 
για μια πολύ σημαντική εξέλιξη το 
άνοιγμα της αγοράς για τους Ολ-
λανδούς τουρίστες για την τόνωση 
της τουριστικής ζήτησης προς την 
χώρα μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα 

της προσπάθειας που κάναμε το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα επίπεδα: υγειονομικό, τεχνικό 
και πολιτικό». Σημειώνεται ότι ολόκληρη η Ελλάδα είναι εκτός του καταλόγου με τις «περιοχές 
κινδύνου» το τελευταίο διάστημα για την Γερμανία, γεγονός που είχε σχολιαστεί θετικά από τον 
υπουργό Τουρισμού. Σε αυτή τη χρονική η συγκυρία ο μεγάλος άγνωστος για τον ελληνικό τουρι-
σμό παραμένει ο "Άγγλος τουρίστας".

Πέμπτη 1 /7 /2021
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Στο «Visit Greece App» οι 545 ελληνικές 
παραλίες με «Γαλάζια Σημαία»
Σε μια ουσιαστική και χρήσιμη αναβάθμιση της επίσημης εφαρμογής του 
ΕΟΤ «Visit Greece App» προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού, ενσωμα-
τώνοντας τον κατάλογο με τις 545 παραλίες ανά την Ελλάδα, οι οποίες 
έχουν βραβευτεί με «Γαλάζια Σημαία». Δεδομένου ότι η Ελλάδα κατέχει 
την 2η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 49 χώρες, με κριτήριο το συνολικό 
αριθμό των παραλιών με «Γαλάζια Σημαία», η προσθήκη του σχετικού 
καταλόγου στο «Visit Greece App» κρίθηκε ως απολύτως απαραίτητη. 
Πλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να προγραμματίζει εκδρομές 
και διακοπές σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες ανά την Ελλάδα, επιλέγο-
ντας άμεσα και εύκολα προορισμούς από το σχετικό κατάλογο στο «Visit 
Greece App». Υπενθυμίζεται ότι η απονομή της «Γαλάζιας Σημαίας» σε 
οποιαδήποτε παραλία γίνεται κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης και ισχύει 
για 12 μήνες. 

Ανάκαμψη για τις κρατήσεις  
της Ryanair

Παρά τους περιορισμούς που ισχύουν ακόμα, ο επι-
κεφαλής της Ryanair Μάικλ Ο’ Λίρι βλέπει τα ταξίδια 
να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Σε συνέντευξή του 
στο Reuters, ο Ο’ Λίρι δήλωσε ότι οι κρατήσεις ανέ-
καμψαν με ισχυρούς ρυθμούς τις τελευταίες οκτώ ε-
βδομάδες, με ιδιαίτερα μεγάλο όγκο κρατήσεων προς 
την Πορτογαλία και άλλους θερινούς προορισμούς 
από τη Γερμανία, τα σκανδιναβικά κράτη και τις 
χώρες Μπενελούξ. «Η κίνηση πολλαπλασιάζεται και 
πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι οικογένειες 
που πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές σε παραλίες 
της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της 
Ιταλίας», δήλωσε ο Ο’ Λίρι, προσθέτοντας ότι η αερο-
πορική εταιρεία οδεύει προς τη μεταφορά 80 με 100 
εκατ. επιβατών έως τον Μάρτιο του 2022. Ο αριθμός 
αυτός έρχεται να συγκριθεί με τα 27,5 εκατ. επιβατών 
πέρυσι αλλά συνεχίζει να είναι χαμηλότερος από τα 
προ της πανδημίας επίπεδα των 149 εκατ. Ο Ο’ Λίρι 
δήλωσε ότι η Ryanair μετέφερε 1,7 εκατ. επιβάτες τον 
Μάιο και είπε ότι ο αριθμός πιθανόν να αυξηθεί σε 5 
εκατ. τον Ιούνιο και σε 9 τον επόμενο μήνα.

Ευκολότερη η επίσκεψη στην Ελλάδα των 
Αυστριακών
«Η Ελλάδα διευκολύνει την είσοδο από την Αυστρία, και ένα γρήγορο 
τεστ αντιγόνου τις τελευταίες 48 ώρες πριν από την άφιξη στην Ελλάδα 
αρκεί τώρα για την είσοδο». Αυτή την είδηση μετέδωσαν τα δελτία ειδή-
σεων της δημόσιας Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης, παραπέμποντας και 
στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του αυστριακού υπουργείου 
Εξωτερικών. Όπως τονίζεται σχετικά, προηγουμένως, έπρεπε να υπο-
βληθεί κατά την είσοδο στην Ελλάδα ένα αρνητικό τεστ PCR, ή πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο Covid-19. 
Παραμένει, ωστόσο, η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης των προ-
σωπικών στοιχείων του επισκέπτη πριν από την είσοδο του στην Ελλάδα, 
καθώς απαιτείται η επίδειξη ενός κωδικού QR που του αποστέλλεται έ-
γκαιρα πριν από την άφιξή του. Στα ίδια δελτία ειδήσεων αναφερόταν ότι 
την περασμένη εβδομάδα η Ισπανία απέσυρε την Αυστρία από τη λίστα 
των περιοχών κινδύνου, και από τη Δευτέρα οι Αυστριακοί δεν χρειάζεται 
πλέον να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ όταν εισέρχονται στην Ισπανία, 
ακόμη και αν δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ ήδη από την 7η Ιουνίου η Μα-
δρίτη είχε άρει την υποχρέωση επίδειξης αρνητικού τεστ PCR κατά την 
είσοδο στη χώρα.

Επεκτείνεται στα Δωδεκάνησα  
ο όμιλος Zeus International

Την διαχείριση του πρώ-
ην ξενοδοχείου Philippion 
Hotel & Apartments στην 
Κω ανακοίνωσε ο όμιλος 
Zeus International που 
δραστηριοποιείται στην 

παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, διαχείρισης 
και ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων. Η ολοκλή-
ρωση της ολικής ανακαίνισης του ξενοδοχείου θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022 και θα αποτελεί ένα 
πολυτελές Boutique ξενοδοχείο στην καρδιά της Κω, 
το KoSea Boutique Hotel. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 
73 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, 2 εστια-
τόρια με μεσογειακή κουζίνα καθώς και Street Food, 
εξωτερική πισίνα, pool bar, κέντρο ευεξίας & spa και 
play room για τα παιδιά.
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Σχέδιο για άρση της καραντίνας  
στους εμβολιασμένους Βρετανούς
Oι Βρετανοί πολίτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της Covid-19 δεν θα 
χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα όταν επιστρέφουν από χώρες που βρίσκονται 
στον κατάλογο της «πορτοκαλί» λίστας, σύμφωνα με σχέδια της κυβέρνησης που 
θα εξηγηθούν λεπτομερώς τον επόμενο μήνα. «Χάρη στο επιτυχημένο πρόγραμμα 
εμβολιασμών που διαθέτουμε, πρόθεσή μας είναι αργότερα μέσα στο καλοκαίρι οι 
κάτοικοι του Ην. Βασιλείου που είναι πλήρως εμβολιασμένοι να μην χρειάζεται να 
περνούν από καραντίνα μετά από ταξίδι σε πορτοκαλί χώρα», τόνισε ο υπουργός 
Μεταφορών Γκραντ Σαπς. Η Μάλτα και οι Βαλεαρίδες Νήσοι θα προστεθούν στην 
βρετανική πράσινη λίστα των χωρών που κρίνονται ασφαλείς για επίσκεψη χωρίς να 
απαιτείται καραντίνα κατά την επιστροφή στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο υπουργός, 
ενώ έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας και της Αϊτής, θα συμπεριλη-
φθούν στην λίστα των κόκκινων χωρών», σημείωσε ο Σαπς σε ανάρτηση στο twitter.

Εγκαινιάζει 3 ξενοδοχεία 
στην Αθήνα η Brown 
Hotels

Η Brown Hotels εγκαινι-
άζει 3 ξενοδοχεία στην 
Αθήνα, επανασυστήνο-
ντας την Αθήνα ως τον 
απόλυτο προορισμό, 
σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. Πρόκειται 
για τα ξενοδοχεία Brown 

Acropol, Villa Brown Ermou και DAVE Red 
Athens. Το Brown Acropol που βρίσκεται 
Παναγή Τσαλδάρη - Πειραιώς 1, στην Ο-
μόνοια, διαθέτει 165 ευρύχωρα δωμάτια 
και εστιατόριο, ενώ στον τελευταίο όροφο 
του ξενοδοχείου λειτουργεί το αίθριο του 
Brown Acropol με θέα στην Ακρόπολη και 
τη νέα πλατεία Ομονοίας.
Το Villa Brown Ermou, βρίσκεται Πετράκη 
26, στην Αθήνα και λειτουργεί ήδη με 16 
δωμάτια, ενώ στο πέρας της ανακαίνισης 
θα διαθέτει 51 δωμάτια και σουίτες. Στο 
ξενοδοχείο θα λειτουργήσει το προσεχές 
διάστημα και εστιατόριο. Σε ό,τι αφορά 
το DAVE Red Athens, αυτό βρίσκεται Βε-
ρανζέρου 25, στην Ομόνοια, διαθέτει 87 
υπνοδωμάτια, ενώ το lobby φιλοξενεί την 
χαρακτηριστική βιβλιοθήκη των ξενοδοχεί-
ων Brown Hotels. Στον ημιώροφο του ξε-
νοδοχείου λειτουργεί ευρύχωρο σαλόνι με 
μπιλιάρδο. Το DAVE Red Athens θα ανοίξει 
τις πόρτες του για το κοινό εντός Ιουλί-
ου 2021. Το προσεχές διάστημα ωστόσο 
αναμένονται, όπως τονίζεται, και τα ξενο-
δοχεία Lighthouse Athens, Brown Spices, 
Theodore House και House Sans Rival.

Τον Ιούλιο επιστρέφει  
ο Αυθεντικός Μαραθώνιος 
Κολύμβησης 
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, 
που πέρσι άνοιξε τον δρόμο για ασφαλείς 
διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού, επι-
στρέφει και φέτος με όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα και θα διεξαχθεί στις 
2-4 Ιουλίου 2021, στο Πευκί Ευβοίας του 
Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. Ο Αυθεντικός 
Μαραθώνιος Κολύμβησης θα συγκεντρώσει 
για ακόμα μία χρονιά σπουδαία ονόματα της 
μαραθώνιας κολύμβησης. Πιο συγκεκριμένα 
οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν παρουσία 
του αργυρού Ολυμπιονίκη, παγκόσμιου 
πρωταθλητή και μέλος του International 
Marathon Swimming Hall of Fame, Σπύρου 
Γιαννιώτη κ.ά.

Προτεραιότητα  
o θρησκευτικός και 
πολιτιστικός τουρισμός 
Το ρόλο του θρησκευτικού και πολιτιστικού 
τουρισμού στην ανάκαμψη του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος τα προσεχή χρόνια, 
παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του 
ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, μιλώντας στο 
διεθνές workshop του δικτύου UNITWIN-
UNESCO «Tourism, Culture, Sustainable 
Development». Στην τοποθέτησή του, ο Γ.Γ. 
του ΕΟΤ σημείωσε πως «η βιωσιμότητα και η 
αειφορία του τουριστικού μας προϊόντος, η 
επένδυση στην αυθεντικότητα και την ξεχω-
ριστή ταυτότητα, η ασφάλεια, η υγιεινή αλλά 
και η ψηφιοποίηση στις τουριστικές υπηρε-

σίες αποτελούν μεγάλες προκλήσεις τα προσεχή χρόνια και σημαντικούς παράγο-
ντες επιλογής ενός προορισμού, άρα θα τον καταστήσουν και πιο ανταγωνιστικό». 
Σε αυτό το πλαίσιο «ο ρόλος του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού είναι 
κρίσιμος» υπογράμμισε ο κ. Φραγκάκης και για το λόγο αυτό «αποτελεί προτεραιό-
τητα για τον ΕΟΤ». Τέλος, επισήμανε τον ρόλο της συνεργασίας με τους φορείς της 
Εκκλησίας για την επιτυχία στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και εξέφρασε 
την αισιοδοξία του ότι «ο βιώσιμος τουρισμός, καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου, με 
περισσότερα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες είναι μία κρίσιμη πρόκληση αλλά και 
ένας απόλυτα εφικτός στόχος».

Αυξάνεται ο έλεγχος στους Ρώσους τουρίστες
Προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά της μετάλλαξης Δ, μπαίνουν στο «μικρο-
σκόπιο» οι επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας από τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, 
με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια των τουριστών, των εργαζομένων στον 
κλάδο του ελληνικού τουρισμού καθώς και των πολιτών, αποφασίστηκε η τρο-
ποποίηση της πολιτικής αφίξεων από τη Ρωσία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
υπουργείου Τουρισμού. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι λόγω της εξάπλωσης της 
μετάλλαξης Δ του SARS-CoV-2 στη Ρωσία, από τις 30 Ιουνίου 2021 και εξής όλοι 
οι ταξιδιώτες οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα προερχόμενοι από τη Ρωσία θα 
πρέπει να φέρουν βεβαίωση αρνητικού τεστ PCR ή rapid test. Το μέτρο αυτό είναι 
υποχρεωτικό και ισχύει για όλους τους τουρίστες από τη Ρωσία, είτε είναι εμβο-
λιασμένοι είτε όχι, προστίθεται. Επιπλέον, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση πως 
όλοι οι ταξιδιώτες από τη Ρωσία θα υποβάλλονται σε τεστ κατά την άφιξή τους 
στην Ελλάδα.
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Στη φετινή Γενική 
Συνέλευση του ΣΕΤΕ η LG 

Το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions 
της LG Electronics (LG) συμμετείχε και 
φέτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων (ΣΕΤΕ), που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 23 Ιουνίου στο Περιστύλιο 
του Ζαππείου Μεγάρου, παρουσία του 
πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Η LG αποτέλεσε Technology Partner της 
Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ παρέχοντας 
πλήθος καινοτόμων προϊόντων που στόχο 
είχαν να αναβαθμίσουν την εμπειρία των 
συμμετεχόντων και να συμβάλλουν στη μεί-
ωση χρήσης χαρτιού και περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. Ο ιστορικός χώρος του 
Ζαππείου, διαμορφώθηκε με την χρήση 
ενός LED Video Wall αποτελούμενο από 4 
monitors διαστάσεων 55 ιντσών, τρεις LED 
τηλεοράσεις 75, 65 και 60 ιντσών. Mέσω 
των υψηλής ευκρίνειας οθονών, όλοι οι 
παρευρισκόμενοι της εκδήλωσης είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα 
την εκδήλωση, τηρώντας παράλληλα τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Επιπλέον, 
η εταιρεία παρείχε ένα monitor 49 ιντσών 
και ένα monitor Ultra Stretch διάστασης 86 
ιντσών. Ταυτόχρονα η LG, ως technology 
partner, διέθεσε κλειστό κύκλωμα με RF 
Modulator, splitter και ενισχυτές σήματος, 
παρέχοντας, επίσης, την εγκατάσταση και 
απεγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς 
και εξειδικευμένο προσωπικό για την δια-
χείριση όλων των υπηρεσιών. Ο κ. Γιάννης 
Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του Τμήμα-
τος Business Solutions της LG Electronics 
Eλλάς, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη χαρά 
για εμάς να συμμετέχουμε για ακόμη μια 
χρονιά ως Technology Partner στη Γενική 
Συνέλευση του ΣΕΤΕ που αποτελεί το θε-
σμικό γεγονός της χρονιάς στον τομέα του 
τουρισμού.»

Online Sales 
και Digital 
Marketing  
από τη  
RevitUp.direct
Η RevitUp.direct αποτελεί 
την πρώτη εταιρεία στην 
Ελλάδα που προσέφερε 
την ολιστική υπηρεσία που 
συνδυάζει Online Sales & 
Digital Marketing, δίνοντας 

τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία να αυξήσουν σημαντικά και τον όγκο των online πωλή-
σεων και της αναγνωρισιμότητας του Hotel Brand Name. Ένα από τα πιο σημαντικά 
οφέλη που έχουν τα ξενοδοχεία που συνεργάζονται με την RevitUp.direct, είναι ότι 
μία εταιρεία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση online πωλήσεων και την βελτιστοποί-
ηση της απόδοσης των χρημάτων που επενδύονται στο digital marketing. Τα ξενο-
δοχεία που συνεργάζονται με τη RevitUp.direct έχουν χτίσει το όνομά τους σε σημα-
ντικές αγορές, με τις online πωλήσεις για το 2021 να έχουν φθάσει τα επίπεδα του 
2019. Η ομάδα της RevitUp.direct αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο τεχνολογίας. 
Χρησιμοποιεί στοχευμένα added value services, εναλλακτικές προτάσεις σε ευέλικτες 
πολιτικές ακύρωσης, περιορισμούς σε περιόδους που έχουν ήδη αρχίσει να έχουν 
υψηλά ποσοστά πληρότητας με αποτέλεσμα να διατηρεί την μέση τιμή πώλησης 
στα επίπεδα του 2019. H RevitUp.direct προσφέρει τις υπηρεσίες της τα τελευταία 
10 χρόνια και τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται είναι κάθε μεγέθους και κάθε 
κατηγορίας.

Η Αττική υποψήφια ως Europe’s Leading Seaside 
Metropolitan Destination
Υποψήφια ως «Europe’s Leading Seaside Metropolitan Destination», στον καταξιωμέ-
νο τουριστικό θεσμό των World Travel Awards, είναι η Αττική κερδίζοντας μία θέση 
στη λίστα υποψηφιοτήτων με κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς όπως 
είναι η Βαρκελώνη, η Βενετία, η Κωνσταντινούπολη, η Λισαβόνα, το Πόρτο και το 
Ντουμπρόβνικ.
H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρει-
ας Νέα Μητροπολιτική Αττική, υλοποίησαν τον σχεδιασμό του προγράμματος υποψη-
φιότητας της Περιφέρειας Αττικής για την κατάκτηση του «Europe’s Leading Seaside 
Metropolitan Destination», στα World Travel Awards με έμφαση στην ανάδειξη των 10 
βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Αττική και συγκεκριμένα: Διε-
θνές αεροδρόμιο με πολλές βραβεύσεις, πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά κατα-
λύματα για όλα τα εισοδηματικά επίπεδα, την Ακρόπολη, παραλίες βραβευμένες με 
Γαλάζια Σημαία, πρόσβαση μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης από το λιμάνι του Πειραιά 
σε δεκάδες ειδυλλιακά νησιά, μετακίνηση με σύγχρονο τραμ, υπηρεσίες εστίασης και 
ψυχαγωγίας, αμέτρητες προτάσεις γαστρονομίας πάνω στην αττική ριβιέρα και εξαι-
ρετική οινογνωσία από τους φημισμένους αττικούς αμπελώνες, συνδυασμό βουνού 
και θάλασσας και υψηλού επιπέδου πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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