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 ΣΕΤΕ: ψευδή τα δημοσιεύματα για την καμπάνια 
του τουρισμού
«Παραπλανητικούς και ανυπόστατους» χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων τους ισχυρισμούς ότι η Marketing Greece και ο ΣΕΤΕ, ανέ-
λαβαν με απευθείας ανάθεση από τον ΕΟΤ, ποσό 32 εκατ. ευρώ για την καμπάνια 
προώθησης του ελληνικού τουρισμού.
Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, "τις τελευταίες ώρες, διακινείται με παραπλανητικά δημοσι-
εύματα και ανυπόστατες δηλώσεις η ψεύτικη είδηση ότι η Marketing Greece και ο 
ΣΕΤΕ, ανέλαβαν με απευθείας ανάθεση από τον ΕΟΤ, ποσό 32 εκατ. ευρώ για την 
καμπάνια προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Πρόκειται για συκοφαντικά και 
πρωτοφανή ψευδή. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο ΣΕΤΕ και η MG, δεν διεκδί-
κησε ποτέ στο παρελθόν, δεν ανέλαβε και ούτε σκοπεύει να το κάνει σήμερα ή στο 
μέλλον, καμία διαχείριση κονδυλίων του Υπουργείου Τουρισμού ή του ΕΟΤ.
Η μοναδική ανάθεση που έχει υπάρξει και είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, είναι το 
ποσό των 99.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για να μπορέσει η καμπάνια #greecefromhome 
-η εξαιρετική προωθητική ενέργεια της χώρας κατά τη διάρκεια του lockdown- να 
«τρέξει» στις διαδικτυακές πλατφόρμες του εξωτερικού. Το διαχειριστικό όφελος 
της εταιρείας από την ενέργεια αυτή ύψους 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, επανεπενδύ-
θηκε στην ενέργεια, μαζί με άλλα 15.000 ευρώ από τα κεφάλαια της εταιρείας, για 
να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα της καμπάνιας. Όλα τα αποτε-
λέσματα και τα οικονομικά στοιχεία της δράσης θα είναι αναρτημένα στο site της 
εταιρείας.
Συμπέρασμα, η εταιρεία όχι μόνο δεν έχει κανένα όφελος από την ανάθεση των 
99.000 ευρώ, αλλά προσθέτει και δικά της κεφάλαια.
Η MG, στα επτά χρόνια της λειτουργίας της, έχει επενδύσει για την προώθηση του 
ελληνικού τουρισμού διεθνώς, πάνω από 8.5 εκατομμύρια ευρώ, των μετόχων της 
και των εταιρειών που τη στηρίζουν, στο σύγχρονο πεδίο του digital marketing. 
Τέλος, το βίντεο για τη καμπάνια της χώρας στο εξωτερικό που παρουσιάστηκε 
σε ειδική εκδήλωση, δημιουργήθηκε από τη Marketing Greece, τον Στηβ Βρανάκη 
και τον ΕΟΤ, πληρώθηκε εξ’ ολοκλήρου από την MG και παραδόθηκε δωρεάν στην 
Κυβέρνηση, ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων. 

Navarino Challenge: στις 16-18 Οκτωβρίου  
για 8η χρονιά
Η γνωστή διοργάνωση αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge θα λάβει χώρα για 
8η συνεχή χρονιά στις 16-18 Οκτωβρίου 2020 στη Μεσσηνία, την Πύλο και την Costa 
Navarino. Το Navarino Challenge που πέρσι συγκέντρωσε περισσότερους από 2.700 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από 40 χώρες, αναμένεται να έχει παρόμοια 
ανταπόκριση μέσα από ένα πρόγραμμα με περισσότερες από 25 δραστηριότητες 
και πάνω από 10 Ολυμπιακά αθλήματα.
Η διοργάνωση συνδυάζει με επιτυχία εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως τον 
αθλητικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό, θαλάσσιο και τουρισμό ευεξίας, ενώ φέτος 
θα διεξαχθεί παράλληλα με τον εορτασμό των «Ναυαρινείων» στην Πύλο και τα 193 
χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, αναβιώνοντας ένα από τα ιστορικότερα γε-
γονότα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος. Το «Navarino Challenge» θα πραγμα-
τοποιηθεί με την συνδιοργάνωση της Costa Navarino, του The Westin Resort Costa 
Navarino, της Active Media Group και την στήριξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Safety Travel Kit για 
τουριστικές επιχειρήσεις 
από τη MasterFold

Tην άμεση διαθεσιμότητα του πρώ-
του Safety Travel Kit για τουριστικές 
επιχειρήσεις ανακοίνωσε πρόσφατα η 
MasterFold, που αποτελεί ένα χρήσιμο 
"εργαλείο" εν μέσω κορονοϊού για ξενο-
δοχεία και επισκέπτες για το καλοκαίρι 
του 2020.
To Safety Travel Kit περιλαμβάνει τα 
αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας, 
όπως προτείνει το Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων. Η παροχή 
μέσων ατομικής προστασίας συμβάλει 
στην ασφαλή παραμονή των επισκεπτών 
στην επιχείρηση και στην απομάκρυν-
ση του κινδύνου κάποιου κρούσματος, 
σύμφωνα με την εταιρεία. Ο επισκέπτης 
παραλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα 
σε ένα πακέτο, αναγνωρίζοντας τη ανα-
γκαιότητα τους και την εύκολη αναζήτη-
ση τους για την αποτελεσματική χρήση 
τους. Κυκλοφορεί σε 3 προτεινόμενες 
διαστάσεις, πλήρως διαμορφωμένο με 
το εταιρικό λογότυπο, προκειμένου να 
προσθέσει κύρος στο Brand Awarness 
του ξενοδοχείου, διαφημίζοντας το και 
μετά τις διακοπές του επισκέπτη σε μια 
δύσκολα επικοινωνιακή περίοδο. Περιέ-
χει μάσκες, αντισηπτικά gel, αντισηπτικά 
μαντηλάκια, γάντια και ένα έντυπο σε 
μέγεθος τσέπης πλήρως προσωποποιη-
μένο για την επιχείρηση και την περιοχή 
που βρίσκεται με πληροφορίες για την 
αντιμετώπιση τυχών κρουσμάτων Covid 
19. Στις επιλογές επίσης περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια του λογοτυπημένου ΚΙΤ 
χωρίς την αγορά μέσων πρόληψης, ώστε 
οι επιχειρηματίες να τοποθετήσουν τα 
δικά τους μέσα προστασίας και να ανα-
τροφοδοτεί το ΚΙΤ με υλικά που ο ίδιοι 
έχουν προμηθευτεί και αναζητούν μόνο 
μια συσκευασία με το brand της εταιρεί-
ας τους.
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Σε ετοιμότητα οι ξενοδόχοι της Ανατολικής 
Μακεδονίας
Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονο προβληματισμό αναμένουν την έ-

ναρξη της τουριστικής περιόδου για το καλοκαίρι 
του 2020 οι ξενοδόχοι στην Ανατολική Μακεδονία, η 
οποία για φέτος υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει στις 
αρχές Ιουλίου και θα τροφοδοτηθεί κυρίως από του-
ρίστες της Βαλκανικής.
Πιο συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία στην Καβάλα, τη 

Δράμα, τη Θάσο και την ευρύτερη περιοχή θα έχουν ανοίξει τις πύλες τους για να 
υποδεχτούν τους επισκέπτες μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελπίζοντας να κρατήσουν ένα 
30% της περσινής χρονιάς. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος των ξενοδό-
χων της Καβάλας κ. Αντώνης Μιτζάλης, ο οποίος διατηρεί μία από τις παλαιότερες 
τουριστικές μονάδες στο νησί της Θάσου, «η εικόνα της τουριστικής κίνησης και 
των κρατήσεων θα αλλάζει σταδιακά, μέρα με την ημέρα. Μην αναμένετε τίποτα 
καινούργιο μέχρι τις 15 Ιουνίου που θα ανοίξουν τα σύνορα και θα ξεκινήσουν οι 
πτήσεις. Ακόμα και ο εσωτερικός τουρισμός, στον οποίο όλοι επενδύσουμε, δεν 
πρόκειται να “τρέξει” νωρίτερα. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου λειτουργούν 
ακόμα τα σχολεία, υπάρχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε οι συμπατριώτες 
μας, τον όποιο προγραμματισμό κάνουν θα είναι από τον Ιούλιο και μετά».
Ο ίδιος εκτιμά ότι πλέον θα αλλάξουν τα κριτήρια για το πώς επιλέγει να ταξιδέψει 
ο τουρίστας, όπως θα αλλάξουν και τα κριτήρια με τα οποία οι επιχειρήσεις θα 
προσεγγίζουν τον τουρίστα. Παράλληλα ανέφερε πως ένα καλό σενάριο για το 
τουριστικό ρεύμα στη Θάσο θα είναι να κρατήσουν ένα 30% της περσινής χρονιάς, 
και η πλειοψηφία αυτού του ποσοστού να προέρχεται κυρίως από τις χώρες της 
Βαλκανικής.

Εκπαίδευση για 
τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα 
των τουριστικών 
καταλυμάτων

H δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης 
για τα υγειονομικά πρωτόκολλα δίνεται 
στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος, καθώς και σε άλλους φορείς, 
όπως οι Περιφέρειες και τα Επιμελητή-
ρια, με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 
για τα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομι-
κού περιεχομένου βάσει των οποίων 
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρή-
σεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
Με την ίδια ΚΥΑ οι φορείς αναλαμβά-
νουν την υποχρέωση να μην χρεώνουν 
για την παροχή του εκπαιδευτικού 
υλικού ούτε τους εργαζόμενους, ούτε 
τις επιχειρήσεις και αποτελεί προϋπό-
θεση το υλικό της εκπαίδευσης να έχει 
εγκριθεί από το υπουργείο Τουρισμού 
με τη συνεργασία του ΕΟΔΥ.
Επιπροσθέτως, το υγειονομικό σήμα 
που βεβαιώνει πως η τουριστική επιχεί-
ρηση τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδι-
κής διαδικτυακής εφαρμογής, από το 
ΞΕΕ για τα κύρια καταλύματα και από 
το Υπουργείο Τουρισμού για τις υπό-
λοιπες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως 
αυτό προβλέπεται στην εν λόγω ΚΥΑ.

SALES & MARKETING DURING COVID-19  IN EUROPE 
ΤΡΙΤΗ 16 IOYNIOY, 17:00 FREE

DIGITAL MARKETING: Let's go digital
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, 18:00 FREE

ΤΗΕ 5 TOP SECRETS OF E-COMMERCE 
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ, 18:00 FREE

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ: Change or die! 
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ, 18:00 FREE

DIGITAL SIGNAGE: The change factor!
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ, 18:00 FREE

CUSTOMER EXPERIENCE 
ΤΡΙΤΗ 30 IOYNIOY, 15:00 PAID

INFOCOM SECURITY DIGITAL WEEK
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ, 14:00 FREE
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Ιαματικός Τουρισμός 2020: πρόσκληση συμμετοχής 
των καταλυμάτων
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στα 
πλαίσια του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2020, θα διανείμει συνο-
λικά 50.000 δελτία, προκειμένου οι δικαιούχοι του να πραγματοποιήσουν 6ήμερες 
διακοπές σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
- Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων
- Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα
- Επιπλωμένες κατοικίες - επαύλεις όλα με ιδιαίτερο λουτρό και κλιματισμό / κε-
ντρική θέρμανση, εντός των δωματίων, καθώς και
- Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) με θέση σκηνής ή τροχόσπιτου
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, θα υλοποιηθεί το έτος 
2020 και το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού που απευθύνεται σε τρεις χιλιάδες 
πεντακόσιους (3.500) συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 
1296/1982, όπως ισχύει και συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ που 
έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία 
ατομική εισφορά, οι οποίοι επιπλέον της διαμονής, θα έχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν δωρεάν μέχρι και πέντε (5) απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις 
συμβεβλημένων ιαματικών πηγών ή σε Υδροθεραπευτήρια που βρίσκονται εντός 
των συμβεβλημένων τουριστικών μονάδων.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έχουν όλες οι προανα-
φερόμενες κατηγορίες καταλυμάτων, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε λου-
τροπόλεις ή σε περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών ή διαθέτουν 
Υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας τους.

Πολυτελή καταλύματα "ψηφίζουν" οι Αυστραλοί
Με τη σταδιακή άρση των περιορισμών στα ταξίδια, οι Αυστραλοί τουρίστες θα 
ετοιμάσουν βαλίτσες αναζητώντας το κατάλληλο κατάλυμα για το καλοκαίρι του 
2020. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Anne Wild & Associates (AWA), 
- το 41% αναζητά πολυτελή διαμονή
- το 36% αναζητά φιλικές προς την οικογένεια ή εμπειρίες πολλαπλών προορισμών
- διακοπές με πεζοπορία θέλει το 24%
- διακοπές στα χιόνια / σκι για το 23%
- οδικά ταξίδια το 23%
- ταξίδια για ευεξία επιθυμεί το 15%
- οικοτουρισμός / βιωσιμότητα για το 12% και
- τη γαστρονομία αναζητά το 10%

Ενισχύεται η 
αεροπορική σύνδεση 
Ελλάδας και Γαλλίας
Τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο και τη 
Σαντορίνη εντάσσει στο πρόγραμμα 
Ιουλίου και Αυγούστου, η αεροπορική 
εταιρεία Air France, ενισχύοντας την 
σύνδεση Γαλλίας και Ελλάδας κατά 
τους θερινούς μήνες. Οι νέοι αυτοί 
προορισμοί, που θα έχουν αφετηρία 
το αεροδρόμιο Charles de Gaulle, 
εντάσσονται συμπληρωματικά στο πρό-
γραμμα μετά από την ανακοίνωση της 
επαναφοράς των συνδέσεων με Αθήνα 
και Ηράκλειο Κρήτης, που αναμένονται 
να ξεκινήσουν εντός του μήνα, 13 και 
27 Ιουνίου αντίστοιχα. Αναλυτικά, οι 
πτήσεις για Θεσσαλονίκη θα είναι τρεις 
την εβδομάδα (Τετάρτη, Πέμπτη, Σάβ-
βατο) για το διάστημα από 13 Ιουλίου 
έως 24 Αυγούστου. Το δρομολόγιο 
για Μύκονο θα είναι δύο φορές την 
εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη) και θα 
πραγματοποιείται κατά το διάστημα 
από 15 Ιουλίου έως 24 Αυγούστου, 
ενώ η Σαντορίνη θα εξυπηρετείται με 
μία πτήση (Τετάρτη) για το ίδιο επίσης 
διάστημα. Η Air France ζητά από τους 
επιβάτες να φορούν μάσκα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού τους ήδη από 
τις 11 Μαΐου 2020. Επιπρόσθετα, και 
για να εξασφαλίσει η εταιρία το υψη-
λότερο επίπεδο ασφάλειας στην υγεία 
του προσωπικού και των επιβατών της, 
εφαρμόζει σταδιακά θερμομέτρηση κα-
τά την αναχώρηση όλων των πτήσεών 
της.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ... ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΘΕΛΟΥΝ  
ΟΙ ΙΡΛΑΝΔΟΙ

Μια από τις νέες τάσεις που φαίνεται 
να διαγράφεται στον ταξιδιωτικό τομέα 
αποτελεί η αναζήτηση απομονωμένων 
πολυτελών βιλών σε απομακρυσμένες 
περιοχές, που παρέχουν όλες τις ανέ-
σεις μακριά από όλους και από όλα, και 
μάλιστα χωρίς προσωπικό. Αυτή την 
περίοδο εξαντλούνται ήδη στην επαρχία 
της Ιρλανδίας ανάλογα καταλύματα, 
με επιχειρηματίες και άτομα με υψηλά 
εισοδήματα να απομονώνονται οικογε-
νειακώς σε περιοχές 3-4 ωρών οδικώς 
από την βάση τους. Αυτό που προκαλεί 
εντύπωση είναι ότι αυξάνονται κατακό-
ρυφα οι κρατήσεις μεμονωμένων βιλών. 
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"Απογειώνει" η τεχνητή νοημοσύνη τη διαμονή στα 
ξενοδοχεία

Δέκα παραδείγματα καινοτομίας στην εμπειρία πε-
λατών στον κλάδο των ξενοδοχείων, που διασφαλί-
ζουν ότι οι ανάγκες των επισκεπτών ικανοποιούνται 
και ότι η εμπειρία τους γίνεται εύκολη και προσω-
ποποιημένη, παρουσιάζει η φουτουρίστρια στην 
εμπειρία πελατών, Blake Morgan, σε άρθρο της στο 
Forbes.
Σύμφωνα με το άρθρο, οι πελάτες που νιώθουν ότι 
το ξενοδοχείο κατανοεί τις ανάγκες τους, είναι κατά 

13% πιο πιθανό να μείνουν και πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο. Στην πλειονότητά τους 
οι επισκέπτες των ξενοδοχείων επιθυμούν να έχουν εμπειρίες που σχετίζονται με 
νέες τεχνολογίες και προτίθενται να εγκαταλείψουν παραδοσιακές εγκαταστάσεις 
όπως το γυμναστήριο ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές. 
Οι 10 πρόσφατες καινοτομίες στην εμπειρία πελατών στα ξενοδοχεία είναι οι εξής:
• Αναγνώριση προσώπου • Δωμάτια με φωνητικές εντολές • Ρομπότ • Η συσκευή 
χειρός RFID • Τσάτμποτ • Κλειδιά δωματίου στο κινητό • Έξυπνες ανέσεις • Εικο-
νική πραγματικότητα • Υπηρεσίες βάσει της τοποθεσίας • Επαυξημένη πραγματι-
κότητα

"Κλειδί" για την αύξηση 
του τζίρου οι υπηρεσίες 
ομορφιάς και ευεξίας
Εκτός από το Spa, ένας ακόμη σημα-
ντικός τομέας του ξενοδοχείου που 
αφορά την ευεξία των ταξιδιωτών, είναι 
οι χώροι ομορφιάς, όπως τα κομμωτή-
ρια και τα nail bars. Οι επισκέπτες επι-
θυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή 
εικόνα κατά την διάρκεια των διακοπών 
τους και έχουν περισσότερο χρόνο 
για να ασχοληθούν με αυτήν. Εκτός 
από τον χώρο του κομμωτηρίου, που 
παρέχει μια σημαντική υπηρεσία ειδικά 
για το γυναικείο κοινό, ένα νέο trend 
αποτελεί και η διαμόρφωση χώρων 
που παρέχουν πιο ιδιαίτερες υπηρε-
σίες, όπως συνεδρίες αδυνατίσματος, 
θεραπείες αντιγήρανσης κ.λπ. Αρκετά 
ξενοδοχεία έχουν εξελίξει την τάση 
αυτή ένα βήμα παραπάνω, αγγίζοντας 
ακόμη και τα όρια του Ιατρικού τουρι-
σμού, παρέχοντας πιο αναβαθμισμένα 
facilities. Ακόμη και στην περίπτωση μη 
ύπαρξης ανάλογων facilities, τα ξενο-
δοχεία μπορούν να πλησιάσουν το κομ-
μάτι της ομορφιάς μέσω ειδικών events 
σε συνεργασία με beauty experts της 
περιοχής τους, προσφέροντας και ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον activity στους 
ταξιδιώτες, που είναι πολύ πιθανό να 
αποφέρει σημαντικό έσοδο, δίνοντας 
έναν πιο μοντέρνο χαρακτήρα στο κα-
τάλυμα.

Γρ. Τάσιος: στόχος να μη χαθεί η επόμενη χρονιά
“Μουδιασμένοι” παρακολουθούν οι παράγοντες του τουρισμού και ιδιαίτερα οι ξε-
νοδόχοι την επανεκκίνηση του νευραλγικού τομέα της οικονομίας, σύμφωνα με τον 

Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 
κ. Γρηγόρη Τάσιο, ο οποίος μίλησε σε Δελτίο Ειδή-
σεων, αναφέροντας ότι η συχνότητα των πτήσεων 
δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη για να δώσει 
μια ξεκάθαρη εικόνα για τη φετινή πορεία. Ωστόσο 
εκτίμησε πως η αύξηση των αεροπορικών συνδέσε-

ων από τον Ιούλιο θα συμβάλλει καθοριστικά στο τουριστικό restart. “Για όσο χρό-
νο καταφέρουμε να βρεθούμε ξανά στις επάλξεις, έστω και για δύο μήνες, θα είναι 
σημαντικό για την επόμενη τουριστική σεζόν του 2021”, σημείωσε και πρόσθεσε 
πως η αγορά περιμένει εναγωνίως το άνοιγμα των συνόρων, διότι οι κρατήσεις για 
Ιούλιο και Αύγουστο είναι λιγότερες, ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις, όπως και μετά-
θεση διακοπών για αργότερα. Εκτίμησε δε, ότι o εσωτερικός τουρισμός θα μπορέ-
σει να επωφεληθεί το επόμενο διάστημα από τα ειδικά προγράμματα (κοινωνικός 
τουρισμός, τουρισμός για όλους), σε συνδυασμό με προσφορές των ξενοδόχων 
σε πακέτα πενθήμερων διακοπών.

Νέα εποχή για τα ξενοδοχεία
Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω του κορωνοϊού, είναι αναγκασμένοι 
να προσαρμοστούν οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς η πανδημία 
διαμόρφωσε ένα διαφορετικό σκηνικό στη λειτουργία των ξενοδοχείων.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή 
της εξάπλωσης του ιού που θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ξενοδοχεία.
Μεταξύ άλλων προτείνει:
-   Στο χώρο υποδοχής να υπάρχουν σε εμφανές σημείο αντισηπτικό τζελ, μαντη-

λάκια απολύμανσης, μάσκες προστασίας και γάντια για τους επισκέπτες.
-  Να γίνεται καλός καθαρισμός και συντήρηση των κλιματιστικών.
-  Στο χώρο του εστιατορίου τα τραπέζια θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους από-

σταση τουλάχιστον ενός μέτρου.
-  Τα σερβίτσια, οι πετσέτες και τα σεντόνια που θα χρησιμοποιούνται από τους 

πελάτες να πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να γίνεται θερμομέτρηση των επισκε-
πτών κατά την άφιξη τους από τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου.

ΝΕΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΉ ΣΥΝΔΕΣΉ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ - ΜΟΝΑΧΟ

Ένα νέο δρομολόγιο θα συνδέει με 
απευθείας πτήσεις τη Θεσσαλονίκη με 
το Μόναχο για την χειμερινή περίοδο 
2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Lufthansa.
Η λειτουργία της νέας γραμμής θα ξε-
κινήσει στις 27 Οκτωβρίου του 2020, με 
τρεις πτήσεις την εβδομάδα, οι οποίες 
θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, 
Πέμπτη και Σάββατο, με αεροσκάφη 
A320. Το νέο αυτό δρομολόγιο είναι 
διαθέσιμο προς κράτηση από την πε-
ρασμένη εβδομάδα, στο lufthansa.com 
ή μέσα από τα συνεργαζόμενα ταξιδιω-
τικά γραφεία.
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Μερίδιο από τον θρησκευτικό τουρισμό διεκδικεί η 
Ελλάδα

Η πολύπλευρη σημασία του θρησκευτικού τουρισμού είναι κάτι αδιαμφισβήτητο, 
σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, καθώς οι άνθρωποι που τα-
ξίδευαν κάθε χρόνο ανά τον κόσμο προς προορισμούς υψηλού θρησκευτικού, πρ-
σκυνηματικού ενδιαφέροντος, πριν την πανδημία, υπολογίζονται σε 300 εκατομμύ-
ρια. Στο σχέδιο του υπουργείου για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην 
Ελλάδα περιλαμβάνει διεκδίκηση μεριδίου από αυτό το ρεύμα. Η Ελλάδα έχει πλή-
θος σπουδαίων θρησκευτικών μνημείων, καθώς η χριστιανική πίστη εκφράστηκε 
πολλαπλώς στο διάβα των αιώνων. Αυτό που προέχει την τρέχουσα περίοδο είναι 
η διασφάλιση της υγείας κάθε τουρίστα, είτε ταξιδεύει μόνος είτε ομαδικά, όπως 
συχνά γίνεται στον θρησκευτικό τουρισμό. «Οφείλουμε να σεβόμαστε απόλυτα την 
ψυχική ανάγκη του προσκυνητή για την αναζωογόνηση της πίστης του. Οφείλουμε 
όμως εξίσου να τηρούμε, θα έλεγα με την ίδια ευλάβεια τις ισχύουσες οδηγίες των 
επιδημιολόγων για τον υγιή και ασφαλή τουρισμό γενικώς», όπως υπογραμμίζει ο 
υπουργός.

Σε πρώτο "πλάνο" ο συνεδριακός τουρισμός
Την προτεραιότητα του συνεδριακού τουρισμού σε ένα μεικτό πλάνο σχεδιασμού 
και υλοποίησης των συνεδρίων, events αλλά και εκθέσεων με τη χρήση της τεχνο-
λογίας καθώς και των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας έθεσαν οι δημόσιοι και ιδι-
ωτικοί φορείς του τουρισμού, που συμμετείχαν στο 3ο Destination Update Webinar 
που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Εθνικός Οργανι-
σμός Τουρισμού (ΕΟΤ), σε συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau και 
τους Οργανισμούς Τουρισμού Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
Αναφερόμενος στα συνέδρια και τις εκθέσεις, ο ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ 
Γιάννης Φραγκάκης τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον 
ΕΟΔΥ ο ΕΟΤ θα ανακοινώσει άμεσα τους νέους καινοτόμους τρόπους διεξαγωγής 
τους.
Στα οφέλη του συνεδριακού τουρισμού για την οικονομία της πόλης αναφέρθηκε 
η εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Δήμου Θεσσαλονίκης 
Μαρία Καραγιάννη, η οποία τόνισε ότι «οι σύνεδροι είναι εκείνοι που ξοδεύουν 
περισσότερο από το μέσο τουρίστα και συνδυάζουν το συνέδριο με τις διακοπές 
τους, δίνοντας παράλληλα ζωή στην πόλη σε εποχές μη τουριστικές». 

INTERAMERICAN: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενο-
δοχειακές μονάδες προσφέρει η 
INTERAMERICAN σε συνεργασία 
με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξε-
νοδόχων, μέσω του προγράμματος 
ασφάλισης Hotel Insurance, που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για τους ιδιοκτήτες 
ξενοδοχείων, μέλη της ΠΟΞ.
Το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel 
Insurance της INTERAMERICAN εξα-
σφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία, 
συνδυάζοντας καλύψεις περιουσίας 
και αστικής ευθύνης, ώστε να μπορεί 
ο ξενοδόχος να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν 
το ξενοδοχείο του, είτε πρόκειται για 
απρόβλεπτες ζημιές είτε για διεκδι-
κήσεις που μπορούν να προκύψουν 
και θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές 
συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη 
φήμη της επιχείρησης. Το πρόγραμ-
μα ασφάλισης Hotel Insurance της 
INTERAMERICAN προσφέρει ένα 
σύνολο καλύψεων για τα περιουσιακά 
στοιχεία της επιχείρησης, προστατεύ-
οντας το κτίριο, τις βελτιώσεις του, το 
περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και τυχόν 
εμπορεύματα. Προσφέρει κάλυψη για 
μια σειρά από κινδύνους που περι-
λαμβάνουν σεισμό, πυρκαγιά, βραχυ-
κύκλωμα, πλημμύρα, διαρροές νερού, 
κλοπή, καθώς και απώλεια κερδών με 
ανώτατο συνολικό όριο το ποσό των 
€20.000.000. 
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Στήριξη σε ξενοδόχους για επενδύσεις στις 
υπηρεσίες προσβασιμότητας
Την προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού στο μέτωπο της προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία στις τουριστικές υπηρεσίες ανέδειξε ο υπουργός Τουρι-
σμού Χάρης Θεοχάρης από το βήμα της υποεπιτροπής της Βουλής για τα Θέματα 
των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με εξετασθέν θέμα: Τουρισμός και άτομα με αναπη-
ρία: ένα στοίχημα με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. 
Όπως είπε, για πρώτη φορά θα θεσμοθετηθεί από το υπουργείο Τουρισμού ε-
πιτροπή προσβάσιμου τουρισμού, όπου στόχος είναι η χαρτογράφηση όλων 
προβλημάτων που καταγράφονται σε ζητήματα προσβασιμότητας στα τουριστικά 
καταλύματα, τους πολιτιστικούς χώρους κλπ. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι σε 
εξέλιξη βρίσκεται συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού, με το υπουργείο ψηφι-
ακής πολιτικής με στόχο την υλοποίηση ενός ιστότοπου σχετικά με τα προσβάσιμα 
καταλύματα της Ελλάδας και όποιες υπηρεσίες είναι χρήσιμες για τα άτομα με 
αναπηρία. 
Απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στις υπηρεσίες προσβα-
σιμότητας στα καταλύματα τους, ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι το υπουργείο Του-
ρισμού θα στηρίξει την προσπάθεια τους και θα την επικοινωνήσει στις αγορές του 
κόσμου, μέσω του VisitGreece. Παράλληλα, ο υπουργός έκανε εκτενή αναφορά 
στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, που εφέτος τα κονδύλια τριπλασιάζο-
νται και θα φτάσουν τα 30 εκατ. ευρώ.

"Ανάσα" για τα ξενοδοχεία το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος
"Ανάσα" για τα ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει αποτελεί το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος, καθώς οι κρατήσεις από εγχώριους αποκλειστικά τουρίστες, ξεπέρα-
σαν το 50%, ποσοστό όχι καλό αλλά ικανοποιητικό δεδομένης της πρωτοφανούς 
κατάστασης με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπος ο κλάδος.
Η ζήτηση ήταν αυξημένη κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς σε μικρή από-
σταση από την πρωτεύουσα ή και σε πιο απομακρυσμένους στους οποίους όμως 
φτάνει κανείς οδικώς. Για παράδειγμα στο 40% κινήθηκε η ζήτηση στα 60 ξενοδο-
χεία της Μαγνησίας που λειτουργούν, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της 
Ένωσης Ξενοδόχων της περιοχής, κ. Γιώργου Ζαφείρη. Στο 100% ήταν η πληρό-
τητα της επιβατικής κίνησης για τη Σκύρο, βάσει και των ισχυόντων υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα στοιχεία των κρατήσεων της Σκυριανής Ναυτικής 
Εταιρείας (ΣΝΕ), που πραγματοποιεί καθημερινά το δρομολόγιο Κύμη - Σκύρο. 
Μάλιστα, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών, απο-
φασίστηκε να μπει ένα ακόμα δρομολόγιο ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Αλλάζει «πρόσωπο» 
το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία»
Για τις 15 Ιουνίου είναι προγραμματι-
σμένη και η επανεκκίνηση του αερο-
δρομίου «Μακεδονία», ενώ παράλληλα 
οι εργασίες που θα το μετατρέψουν 
σε κόμβο των Βαλκανίων συνεχίζονται 
με εντατικούς ρυθμούς. 
Πιο αναλυτικά, ο εκσυγχρονισμός και 
η αναβάθμιση του αεροδρομίου «Μα-
κεδονία» αφορά μια επένδυση ύψους 
100 εκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμ-
βάνει κατασκευή νέου αεροσταθμού 
επιφάνειας 34.100 τ.μ ως επέκταση 
του υφιστάμενου και δημιουργία νέας 
πρόσβασης, ενώ συγχρόνως γίνεται 
ανακαίνιση του υπάρχοντος αερο-
σταθμού. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport 
Greece, τα σημεία check-in αυξά-
νονται κατά 45%, ενώ τα σημεία 
ασφαλείας και ελέγχου θα αυξηθούν 
κατά 115%. Εγκαθίσταται μοντέρνο 
σύστημα ελέγχου και διαχείρισης απο-
σκευών και την ίδια ώρα ο συνολικός 
αριθμός των πυλών αναχωρήσεων αυ-
ξάνεται κατά 50%, ενώ οι ιμάντες πα-
ραλαβής αποσκευών αυξάνονται κατά 
75%. Ταυτόχρονα, γίνεται επέκταση 
της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων και σύνδεση με το δημοτικό 
δίκτυο, κατασκευάζεται νέος πυρο-
σβεστικός σταθμός και δύο νέα φυλά-
κια ελέγχου πρόσβασης στην περιοχή 
δραστηριοτήτων αεροσκαφών. Τέλος, 
ανακαινίζεται το οδόστρωμα στους 
χώρους προσγείωσης- απογείωσης- 
στάθμευσης αεροσκαφών και γίνεται 
αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευ-
σης των αεροσκαφών. 
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