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Γ. Τάσιος: «Στόχος μας να μη χάσουμε κανένα 
τουρίστα»

Σε ραδιοφωνικό σταθμό μίλησε ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης 
Τάσιος, σχολιάζοντας το πρόβλημα που προέκυψε 
με τους Σέρβους τουρίστες στα σύνορα. Ο επικε-
φαλής της ΠΟΞ δήλωσε: “Το πρόβλημα λύθηκε σε 
λιγότερο από 24 ώρες από την κυβέρνηση και αυτό 

είναι το ευχάριστο. Όμως, όπως είχε επισημάνει εγκαίρως η ΠΟΞ προτού 1,5 μήνα, 
οι συνοριακές υποδομές μας είναι μικρές για να υποδεχθούν μεγαλύτερο όγκο αυ-
τοκινήτων και σε συνθήκες κορονοϊού, και εδώ οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Καθυ-
στερήσεις θα έχουμε διότι υποδεχόμαστε από τα χερσαία σύνορα επισκέπτες από 
10 διαφορετικές χώρες, αν όμως ενισχύσουμε τα τελωνεία μας με προσωπικό και 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και παράλληλα διευκολύνουμε τη διέλευση των οχημάτων 
με περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, θα μειώσουμε σημαντικά την ταλαιπωρία 
όσων θέλουν να μας επισκεφθούν. Δεν θα αποφύγουμε τις ουρές, αλλά δεν μπορεί 
αυτές να φτάνουν μέχρι και τα 15 χιλιόμετρα. Όπου μπορούμε πρέπει άμεσα να 
κάνουμε παρεμβάσεις και βελτιωτικές κινήσεις. 

Αλλάζει ημερομηνία ο Αυθεντικός Μαραθώνιος 
Κολύμβησης στο Αρτεμίσιο

Αλλάζει ημερομηνία και μεταφέρεται 
για τις 4-6 Σεπτεμβρίου η αθλητική 
διοργάνωση The Authentic Marathon 
Swim, που έχει ως κεντρικό στόχο 
την τόνωση του αθλητικού τουρι-
σμού της Βόρειας Εύβοιας και την 
ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος, που έχει πληγεί από την 
πανδημία. 
Πιο αναλυτικά, ο αγώνας The 
Authentic Marathon Swim θα πραγ-
ματοποιηθεί 2.500 χρόνια μετά στον 

τόπο από τον οποίο ξεκίνησε, στο Αρτεμίσιο, αναβιώνοντας την αυθεντική μαραθώ-
νια κολυμβητική διαδρομή που πραγματοποίησε ο Σκυλλίας μαζί με την κόρη του 
Ύδνα. Περιλαμβάνει αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης 10χλμ, 3χλμ, 1.5χλμ 
και έναν παιδικό αγώνα 800μ. που θα διεξαχθούν, στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου 
Ιστιαίας - Αιδηψού. Η διοργάνωση θα εναρμονιστεί πλήρως με τις ανακοινώσεις της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορούν στο πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώ-
νων και των απαιτήσεων σε μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, με στόχο 
την προστασία των κολυμβητών, των συνοδών και επισκεπτών της. Ο αγώνας θα δι-
εξαχθεί με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της FINA.
Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση προωθεί την ιστορία του τόπου, δίνοντας 
τη δυνατότητα να προβληθεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής και να αναπτυχθεί η 
τοπική οικονομία και η τοπική απασχόληση, μέσω της προσέλκυσης θεατών από όλη 
τη χώρα. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας προώθησης του αγώνα, η διοργάνωση έχει 
ενταχθεί στο Global Swim Series (GSS), που αριθμεί περισσότερους από 200 κολυμ-
βητικούς αγώνες, προσελκύοντας ξένους αθλητές. 

Πρόγραμμα  
Τουρισμός για όλους

Περίπου 1 εκατομμύριο διανυκτερεύ-
σεις υπολογίζεται ότι θα προσφέρει το 
πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που 
αφορά 250.000 δικαιούχους και οι δηλώ-
σεις συμμετοχής αναμένεται να ξεκινή-
σουν τον Ιούλιο.
Αναλυτικά, η διαδικασία δήλωσης συμ-
μετοχής των παρόχων για το πρόγραμμα 
"Τουρισμός Για Όλους" έχει ήδη ξεκινή-
σει και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλ-
λονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 
υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.
gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δημόσιας Διοίκησης.
Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το υ-
πουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε 
συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού. 
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που 
το υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί πρό-
γραμμα εσωτερικού τουρισμού.
Το πρόγραμμα "Τουρισμός Για Όλους", 
προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτελεί 
τον τρόπο του υπουργείου Τουρισμού 
να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό του-
ρισμό και στοχεύει στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, στην ενίσχυση 
των τουριστικών ροών και στην επιδότη-
ση της διαμονής σε καταλύματα όλων 
των κατηγοριών ανά την επικράτεια, τα 
οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως 
πάροχοι, προσφέροντας ειδικές τιμές.
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Στα 4,46 δις. ευρώ οι 
εκτιμώμενες απώλειες 
για τα ξενοδοχεία

Αντιμέτωπος 
με μεγάλες 
απώλειες 
έχει βρεθεί ο 
τουριστικός 
κλάδος εξαιτί-
ας του κορο-

νοϊού, με τη ζημία στις εισπράξεις για 
το 2020 να υπολογίζεται περίπου στα 
10 δις. ευρώ. Σε αυτό το συμπέρασμα 
καταλήγει έκθεση για τις επιπτώσεις 
του COVID-19 στον ελληνικό τουρισμό 
της ΕΥ (Ernst & Young) Ελλάδος, που 
προβλέπει να «συρρικνώνονται» οι ει-
σπράξεις των ξενοδοχείων κατά 4,46 
δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, ο τομέας του τουρι-
σμού συνεισφέρει άμεσα το 11,7% 
του ΑΕΠ και έμμεσα μεταξύ 25,7% 
και 30,9%. Κατά τους μήνες αιχμής, η 
άμεση συνεισφορά στην απασχόληση 
φθάνει το 16,7% και η έμμεση 36,7% - 
44,2%, ενώ, κατά τα τελευταία χρόνια, 
ο τομέας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
μείωση της ανεργίας. Με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα, εκτιμάται ότι η ζημία 
για τα ελληνικά ξενοδοχεία θα φθάσει 
τα 4,46 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, τα 
3,26 δισ. ευρώ αφορούν τα ξενοδοχεία 
εποχιακής λειτουργίας και τα 1,2 δισ. 
ευρώ τα δωδεκάμηνης λειτουργίας. 
Σύμφωνα με την έκθεση, η κάμψη στην 
τουριστική κίνηση οφείλεται, αφενός 
στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και 
το κλείσιμο των συνόρων και, αφετέ-
ρου, στη μειωμένη ζήτηση. Η ραγδαία 
εξάπλωση του ιού σε αρκετές από τις 
σημαντικότερες χώρες προέλευσης 
των επισκεπτών (Γαλλία, Γερμανία, Η-
νωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία), αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση 
των εισπράξεων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, που επικαλείται η 
έκθεση της ΕΥ, ακόμη και στο αισιόδο-
ξο σενάριο, οι απώλειες εισπράξεων 
το 2020 θα προσεγγίσουν σχεδόν τα 
10 δισ. ευρώ, διατηρώντας μόλις 8 
δισ. ευρώ , από τις εισπράξεις ύψους 
18,2 δισ. ευρώ του 2019. Από την άλλη 
πλευρά, οι καλές επιδόσεις της χώρας 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας, 
ενδέχεται να της επιτρέψουν να διεκ-
δικήσει μεγαλύτερο μερίδιο της συρρι-
κνωμένης φετινής αγοράς.

Έκπτωση για τους Σέρβους τουρίστες ζητά η Ε.Ξ. 
Θεσσαλονίκης
Επιστρέφει η ελπίδα για τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα 
μαζί με την «κάθοδο» των Βαλκάνιων τουριστών, καθώς η κίνηση αυξάνεται μέρα 
με τη μέρα δημιουργώντας αίσθημα συγκρατημένης αισιοδοξίας.
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Τουρισμού Θάνος Τσώνης, καθημερινά οι τουρίστες αυξάνονται και οι 
κρατήσεις στη Θάσο και τη Σαμοθράκη αρχίζουν να βελτιώνονται.
Μέχρι στιγμής, από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα περνούν πολλοί Βούλγαροι, 
Ρουμάνοι και Σέρβοι. «Μετά την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε μια αναστάτωση 
καθώς δεν επιτράπηκε η είσοδος των Σέρβων, τώρα που αυτό άλλαξε, η κατάστα-
ση εξομαλύνθηκε και οι Σέρβοι συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για διακοπές στην 
Ελλάδα. Οι περισσότεροι έρχονται παραδοσιακά την περίοδο από το τέλος του 
Ιουνίου έως τις 20 Αυγούστου», επισημαίνει ο Νίκος Σαπουντζής, εκπρόσωπος του 
Οργανισμού Τουρισμού του Βελιγραδίου και του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού 
της Σερβίας στην Ελλάδα. Ως προορισμούς επιλέγουν τη Χαλκιδική, την Πιερία, τα 
Βρασνά, την Ασπροβάλτα και τη Θάσο, σύμφωνα με τον κ. Σαπουντζή.
Μάλιστα, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει 
σε όλους τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων-μέλη της, την παροχή έκπτωσης επιπλέον 
ποσοστού 10% επί της χαμηλότερης δυνατής τιμής σε όσους πελάτες με σερβικό 
διαβατήριο διαμείνουν σε αυτά έως και την 31η Ιουλίου 2020, υπό την μοναδική 
προϋπόθεση η κράτηση να έχει πραγματοποιηθεί απευθείας με το κατάλυμα. Ό-
πως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΞΘ Ανδρέας Μανδρίνος είναι «μια κίνηση που 
γίνεται στο κατάλληλο timing καθώς θέλουμε να τονίσουμε τους μακροχρόνιους 
δεσμούς που μας συνδέουν και ότι σερβική τουριστική αγορά αποτελεί για πολλές 
δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις στη στήριξη του τουρι-
σμού της ευρύτερης περιοχής».

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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Βραβεία σε startups τουριστικές επιχειρήσεις
Απονεμήθηκαν στο θερινό κινηματογράφο Cine Ψυχικό Classique τα βραβεία 
στις ομάδες του 2ου κύκλου του Προγράμματος Επιτάχυνσης CapsuleT Travel & 
Hospitality Accelerator, του πρώτου startup επιταχυντή αποκλειστικά για τον τουρι-
σμό, που έχει δημιουργηθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
Tο πρώτο βραβείο με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ κέρδισε η ομάδα της 
Hotellisense, που προσφέρει μια πλατφόρμα cloud που βοηθά τα ξενοδοχεία να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα δεδομένα τους προκειμένου να μειώσουν το χρόνο 
λήψης αποφάσεων και να αυξήσουν τα έσοδα τους.
Το δεύτερο βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ έλαβε η ομάδα της 
Reveffect, που θεωρείται η νέα γενιά του ξενοδοχειακού total revenue management 
και χρησιμοποιεί προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και στοιχεία που βασίζονται σε 
δεδομένα, για την ενημέρωση της στρατηγικής και την επίτευξη προκαθορισμένων 
στόχων.
Το τρίτο βραβείο και τα 3.000 ευρώ απέσπασε η ομάδα της Narratologies. Η 
Narratologies είναι μια πλατφόρμα IoT και εφαρμογή για κινητά που προσφέρει 
gamified εμπειρίες μέσα στην πόλη, κάνοντας την ανακάλυψη του τοπικού πολιτι-
σμού εύκολη και διασκεδαστική.
Με το «Βραβείο Κοινού» διακρίθηκε η ομάδα της Inomo, η οποία κέρδισε ένα τα-
ξίδι τεσσάρων διανυκτερεύσεων με διατροφή για 4 άτομα στο ξενοδοχείο Amada 
Colossos Resort στη Ρόδο.

Συνάντηση με «επίκεντρο»  
τα υγειονομικά πρωτόκολλα
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα αποτέλεσαν κεντρικό θέμα της συνάντησης που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Τουρισμού κ. Θεοχάρη με τους προέ-
δρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουρ-
γός, που ανταποκρίθηκε άμεσα στην επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξε-
νοδόχων, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρο Βασιλικό και με τον 
Πρόεδρο του ΠΙΣ, κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, ενώ τηλεφωνικά συμμετείχε και ο πρό-
εδρος της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης Τάσιος. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε θετικό κλίμα, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί από κοινού μια πρότυπη σύμβαση 
για να στηριχθεί η έναρξη της συνεργασίας των καταλυμάτων με τους γιατρούς 
τόσο σε περιφερειακό όσο και τοπικό επίπεδο. Ήδη περισσότεροι από 500 ιατροί 
έχουν δηλωθεί από καταλύματα σε όλη την επικράτεια στις πλατφόρμες πιστοποί-
ησης των τουριστικών επιχειρήσεων.

Χωρίς ξενοδοχείο 
καραντίνας η Σαντορίνη

Χωρίς ξενοδο-
χείο καραντίνας 
παραμένει η 
Σαντορίνη, 
σύμφωνα με 
επιστολή της 

Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης στα υ-
πουργεία Υγείας, Προστασίας του Πολίτη 
και Τουρισμού.
Σύμφωνα με την Ένωση «βρισκόμαστε 
στη δυσάρεστη θέση να σας γνωρίσουμε, 
ότι στο νησί μας δεν έχει ακόμη προσ-
διοριστεί ξενοδοχείο καραντίνας (Covid 
Hotel) σύμφωνα με την προκήρυξη του Υ-
πουργείου Τουρισμού, καθώς δεν έχει εκ-
δηλωθεί κανένα ενδιαφέρον από κάποια 
ξενοδοχειακή μονάδα ή άλλο τουριστικό 
κατάλυμα. Παρότι η έναρξη της τουριστι-
κής σεζόν έχει ξεκινήσει από τις 15/6/20 
και δεχόμαστε επίσημα πλέον τουρίστες 
από πολλές χώρες, δεν έχει διασφαλιστεί 
η διαχείριση πιθανού κρούσματος που 
θα χρήζει περιορισμό για την αποφυγή 
διασποράς του ιού στην κοινότητα. Στατι-
στικά οπωσδήποτε θα προκύψουν κρού-
σματα ανάμεσα στις 500.000 αφίξεις που 
αναμένουμε για φέτος στο νησί μας, (από 
3.000.000 αφίξεις πέρυσι) και θα βρεθού-
με σε αδιέξοδο. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
αποζημίωση των 30 ευρώ που αναφέρε-
ται στην προκήρυξη του Υπουργείου Του-
ρισμού, εμπεριέχει όχι μόνο το κόστος 
διαμονής, αλλά και διατροφής (3 γευμά-
των), ειδών ατομικής προστασίας καθώς 
και ΦΠΑ, κάτι που καθιστά ασύμφορη την 
αποδοχή της από οποιοδήποτε κατάλυ-
μα, αν αναλογιστεί κανείς τα αυξημένα 
κόστη που απαιτούνται για την λειτουργία 
του, εφαρμόζοντας τα νέα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και τους λειτουργικούς 
κανονισμούς. Ακόμη όμως και αν στην 
περίπτωση που πιθανόν θα εκδηλωνόταν 
ενδιαφέρον από κάποιο κατάλυμα, αυτό 
θα ήταν δυστυχώς χαμηλού επιπέδου πα-
ροχής υπηρεσιών, κάτι τελείως ασύμβατο 
με το υψηλό επίπεδο των πελατών που 
διαμένουν στα ξενοδοχεία πολυτελείας 
του νησιού. Προτείνουμε σαν Ένωση 
Ξενοδόχων Σαντορίνης να αναλάβουμε 
την πρωτοβουλία να διαχειριστούμε ξενο-
δοχείο καραντίνας που να ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφόμενες υγειονομικές 
διατάξεις, χωρίς την επιβάρυνση του κρα-
τικού προϋπολογισμού, σαν εναλλακτική 
πρόταση στην δωρεάν διαμονή.
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AWARD WINNING HOTEL SOLUTIONS

_Solutions tailored to your needs
_German quality
_Excellent technical support
_Cloud-ready

FON +30 2310  500500
info@ltcom.gr
www.ltcom.gr
www.fontevo.com

by Auerswald

CONTACT DETAILS

Provide modern 
Unified Telecommunication 

solutions to your guests
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Ξεκινούν τα γυρίσματα γαλλικής ταινίας  
με υποστήριξη του ΕΟΤ

Στην Αθήνα και την Αίγινα θα πραγματο-
ποιηθούν από τις 13 Ιουλίου, με την υπο-
στήριξη του ΕΟΤ, τα γυρίσματα της γαλ-
λικής ταινίας «On sourit pour la photo» 
(«Χαμογελάστε για την φωτογραφία»).
Πρόκειται για μία πολύ υψηλού επιπέδου 
κινηματογραφική παραγωγή, με σκηνο-
θέτη τον Francois Uzan και πρωταγωνι-
στές τους δημοφιλείς ηθοποιούς Thierry 

Jacques Gamblin και Claire Pascale Arbillot.
Η ταινία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια προβολής και προώθησης του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αγορά της Γαλλίας, αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς εκτιμάται ότι θα την δουν περισσότεροι από 10 εκατ. Γάλλοι θεα-
τές, ενώ αναμένεται να προβληθεί ακόμα στην Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούρ-
γο, τη Γερμανία, την Ισπανία και άλλες χώρες.

Νέα αεροπορική 
σύνδεση για τα 
ελληνικά νησιά

Ξεκινούν τον Ιούλιο οι πτήσεις της 
Sundair με αναχώρηση από γερμανικά 
αεροδρόμια σε προορισμούς της Με-
σογείου, της Μαύρης Θάλασσας και 
του Ατλαντικού, μεταξύ των οποίων 
βρίσκεται και η Ελλάδα. Στους προο-
ρισμούς συμπεριλαμβάνονται τα νησιά 
Κρήτη, Κως, Ρόδος και Κέρκυρα. Η ε-
ταιρεία διαθέτει στην αγορά τις θέσεις 
της μέσω οργανωτών ταξιδίων. Μέσα 
από τα συστήματά τους μπορούν να 
προχωρούν σε κρατήσεις μεμονωμέ-
νων θέσεων και τουριστικά γραφεία. 
Η εταιρία σκοπεύει να επανεξετάζει 
και άλλους προορισμούς, διαμορφώ-
νοντας την προσφορά της, μέσα στο 
καλοκαίρι.

Κοντινούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες
Μεγάλες ανακατατάξεις έφερε ο κορονοϊός 
στον τουριστικό κλάδο, διαμορφώνοντας, 
όπως ήταν αναμενόμενο, νέες τάσεις που 
φαίνεται ότι θα επικρατήσουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Η περιορισμένη παρου-
σία διεθνών ταξιδιωτών προβλέπεται να 
επηρεάσει τους όρους υπηρεσιών, τιμών 
και εμπειριών για όλους όσους εργάζονται 
στον κλάδο, καθώς στις περισσότερες χώ-

ρες το βάρος θα πέσει στον εγχώριο τουρισμό. 
Τάση πλέον αποτελούν οι ολιγοήμερες διακοπές σε κοντινούς προορισμούς, που 
μπορούν να προσεγγιστούν με οδικές μετακινήσεις σε αποστάσεις μεταξύ 3 και 8 
ωρών, καθώς είναι πιο ελκυστικοί λόγω του χαμηλότερου κόστους και της βιοα-
σφάλειας. Οι περισσότεροι επισκέπτες αναζητούν καταλύματα που προσφέρουν 
αποστειρωμένο περιβάλλον, μικρό αριθμό επισκεπτών και ποικιλία στην ψυχαγω-
γία. Ευκαιρίες αναμένεται να δημιουργηθούν για τον οικολογικό και κοινοτικό του-
ρισμό, αφού η αγροτική ζωή και η εκμάθηση σχετικών δραστηριοτήτων γίνονται 
πόλος τουριστικής έλξης.

Ψηλά στις προτιμήσεις τα «οικογενειακά» 
καταλύματα
Τα ταξίδια στη μετά τον κορονοϊό εποχή αναλύονται σε άρθρο του Trivago 
Business Blog, σύμφωνα με το οποίο ένα σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών ανα-
ζητούν καταλύματα που να εξυπηρετούν τις ανάγκες όλης της οικογένειας, περιο-
ρίζοντας παράλληλα και τις ημέρες των διακοπών τους, εξαιτίας της οικονομικής 
ανασφάλειας που προκάλεσε η πανδημία.
Πιο συγκεκριμένα, οι παραδοσιακές καλοκαιρινές διακοπές των δύο εβδομάδων 
μπορεί να αντικατασταθούν από τριήμερα και οι δραστηριότητες διακοπών κοντά 
στο σπίτι μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη τάση του ταξιδιωτικού κλάδου.
Οι ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για δραστηριότητες αναψυχής ή διακοπών κοντά 
στο σπίτι προσελκύονται περισσότερο από δραστηριότητες για όλη την οικογέ-
νεια. Έτσι, θα επιλέξουν καταλύματα που δέχονται παιδιά ή κατοικίδια, αναζητώ-
ντας δραστηριότητες με βιωματικό και πολιτισμικό χαρακτήρα, όπως εκδηλώσεις 
ζαχαροπλαστικής, τοπικά μουσικά φεστιβάλ, περιηγήσεις τέχνης, πεζοπορίες, 
θαλάσσια σπορ και άλλα.

«ΣΟΚ» ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ LOCKDOWN 

Στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος αποτυπώνεται το μέγεθος της 
ζημίας που προκάλεσαν στον τουρισμό 
τα μέτρα που πάρθηκαν για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Σύμφωνα 
με την ΤτΕ, στο τετράμηνο Ιανουαρί-
ου-Απριλίου η τουριστική κίνηση ήταν 
μειωμένη κατά 36,1% με αποτέλεσμα 
τα έσοδα να εμφανίσουν πτώση της τά-
ξεως του 51,4%, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο. Τον Απρίλιο 
οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 96,2% και 
οι εισπράξεις κατά 98,7% σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 
Βελτιωμένο εμφανίζεται το Ισοζύγιο 
Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο 
τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου καθώς 
το έλλειμμα μειώθηκε κατά 465 εκατ. 
ευρώ και διαμορφώθηκε στα 4,7 δισ. 
ευρώ.
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Ανοίγει ο «δρόμος» για τους Βρετανούς τουρίστες
Στα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλά-
δος αποτυπώνεται 
το μέγεθος της ζημί-
ας που προκάλεσαν 
στον τουρισμό τα 
μέτρα που πάρθη-
καν για την αντιμε-
τώπιση της πανδημί-
ας. Σύμφωνα με την 
ΤτΕ, στο τετράμηνο 
Ιανουαρίου-Απρι-
λίου η τουριστική 
κίνηση ήταν μειω-
μένη κατά 36,1% 
με αποτέλεσμα τα 

έσοδα να εμφανίσουν πτώση της τάξεως του 51,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. Τον Απρίλιο οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 96,2% και οι εισπράξεις 
κατά 98,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Βελτιωμένο εμφανίζεται 
το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απρι-
λίου καθώς το έλλειμμα μειώθηκε κατά 465 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 4,7 
δισ. ευρώ.

Ξεκινούν τα γυρίσματα γαλλικής ταινίας  
με υποστήριξη του ΕΟΤ
Στην Αθήνα και την Αίγινα θα πραγματοποιηθούν από τις 13 Ιουλίου, με την υπο-
στήριξη του ΕΟΤ, τα γυρίσματα της γαλλικής ταινίας «On sourit pour la photo» 
(«Χαμογελάστε για την φωτογραφία»).
Πρόκειται για μία πολύ υψηλού επιπέδου κινηματογραφική παραγωγή, με σκηνο-
θέτη τον Francois Uzan και πρωταγωνιστές τους δημοφιλείς ηθοποιούς Thierry 
Jacques Gamblin και Claire Pascale Arbillot.
Η ταινία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια προβολής και προώθησης του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αγορά της Γαλλίας, αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς εκτιμάται ότι θα την δουν περισσότεροι από 10 εκατ. Γάλλοι θεα-
τές, ενώ αναμένεται να προβληθεί ακόμα στην Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούρ-
γο, τη Γερμανία, την Ισπανία και άλλες χώρες.

Διεθνής προβολή για τη Νάξο από το Nautical 
Channel
Το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο Nautical Channel, προκειμένου να στηρίξει τη Νάξο 
και τον Ελληνικό Τουρισμό στο τουριστικό άνοιγμα τους στο εξωτερικό, συμφώνη-
σε με τον Δήμο και μετέδωσε εκ νέου τα δύο ημίωρα επεισόδια που είχαν γυριστεί 
στο νησί, για μία συνεχόμενη εβδομάδα, από το Σάββατο 6 Ιουνίου έως και το Σάβ-
βατο 13 Ιουνίου και συνολικά για 17 φορές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Nautical Channel μεταδίδεται σε 70 χώρες παγκοσμίως 
μέσα από πλατφόρμες και τηλεοπτικούς σταθμούς με 20 εκατομμύρια τηλεθεατές. 
Στην Ελλάδα το δίκτυο μεταδίδει το πλούσιο πρόγραμμα του μέσω του COSMOTE 
TV. Θεωρείται το αγαπημένο κανάλι του διεθνή ταξιδιώτη με ειδικά ενδιαφέροντα 
που αγαπάει τα θαλάσσια σπορ, τις καταδύσεις, την ιστιοπλοΐα, το yachting αλλά 
και τους ποιοτικούς προορισμούς.
Τα δύο επεισόδια, πέραν των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προσφέρουν ένα ωρι-
αίο «ταξίδι» στις παραλίες, τις δραστηριότητες, την ιστορία, τις παραδόσεις και τη 
γαστρονομία του προορισμού.

«ΣΤΡΟΦΉ» ΣΤΟ ΑΝΕΠΑΦΟ CHECK-IN 
ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΉΜΙΑΣ

Η παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού 
θα επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία 
και του ξενοδοχείου στο μέλλον, όπως 
προβλέπει σε συνέντευξή της στο 
Forbes η διάσημη αρχιτέκτονας Lauren 
Rottet.
Στο κοντινό μέλλον, αναφέρει η Rottet, 
οι επισκέπτες πολλών ξενοδοχείων πέ-
ντε αστέρων θα βιώσουν μια διαδικα-
σία ανέπαφου check-in. «Το ανέπαφο 
check-in έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
σε ορισμένες ιδιοκτησίες, αλλά τώρα 
θεωρείται στα ξενοδοχεία πέντε αστέ-
ρων ως τρόπος για τους επισκέπτες να 
διατηρήσουν την απόστασή τους. Κά-
ποιος μπορεί να κάνει check in online 
ή τηλεφωνικώς πριν από την άφιξη 
και να χρησιμοποιήσει έναν κωδικό 
iPhone για πρόσβαση στο δωμάτιο. Οι 
επισκέπτες μπορούν, επίσης, να συ-
νοδεύονται σε ιδιωτικούς χώρους για 
check in.»
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HAPCO: απώλειες 70% για το συνεδριακό τουρισμό
Σημαντικές απώλειες καταγράφει και ο συνεδριακός τουρισμός στην χώρα 
μας, εξαιτίας της πανδημίας, σύμφωνα με τον επίσημο κλαδικό φορέα Hellenic 
Association of Professional Congress Organizers.
Αναλυτικότερα, ο HAPCO κάνει λόγο για απώλειες της τάξεως του 70% στον κύ-
κλο εργασιών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συνεδριακό τουρισμό, 
με την πανδημία να «χτυπά» τη χρονιά όπου η χώρα μας σημείωνε θεαματική άνο-
δο.
Ο συνεδριακός προορισμός σε ευρωπαϊκή, αλλά και διεθνή κατάταξη είχε αρχίσει 
να ανεβαίνει θεαματικά, όμως, λόγω της πανδημίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
διεθνών συνεδρίων αναβλήθηκε για το επόμενο έτος, ενώ ένα ποσοστό περίπου 
20% ακυρώθηκε, τονίζει στην ανακοίνωση του ο Hapco.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κατάσταση αναμένεται να επανέλθει σε 
μία κάποια κανονικότητα μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021, εκτός κι αν υπάρξει και 
δεύτερος γύρος εμφάνισης της Covid-19 στη χώρα μας. Ο κύκλος εργασιών των 
συνεδρίων και εκδηλώσεων (ελληνικών και διεθνών) που έχει χαθεί, εκτιμάται περί-
που στα 1,7 δισ. ευρώ.

Από 1η Αυγούστου τα ταξίδια μεταξύ Ισραήλ και 
Ελλάδας
Η τουριστική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ, μετά την αναγκαστική προσωρινή δια-
κοπή της λόγω της πανδημίας του Covid-19, συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε, μεταξύ των Συνδέσμων τουριστικών γραφείων Ισραήλ και 
Ελλάδας, με πρωτοβουλία των προέδρων του ισραηλινού ΙΤΤΑΑ, Jacob Karni και 
της FedHATTA, Λύσανδρου Τσιλίδη. Όλοι οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώ-
νησαν ότι η τουριστική σχέση των δύο χωρών, τόσο στον εξερχόμενο όσο και στον 
εισερχόμενο τουρισμό, είναι πολύ σημαντική και οι επαγγελματίες του τουρισμού 
του Ισραήλ δήλωσαν έτοιμοι για την επανέναρξη των ταξιδιών προς την Ελλάδα, η 
οποία συνιστά ιδανικό προορισμό για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες.
Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ημερομηνία επανέναρξης των ταξιδιών 
μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας θα είναι η 1η Αυγούστου 2020. Οι επαγγελματίες θα 
ήθελαν το άνοιγμα των συνόρων να γίνει πιο νωρίς και οι δύο υπουργοί δήλωσαν 
ότι συνεργάζονται πολύ στενά για να κάνουν την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρι-
σμού ανάμεσα στις δύο χώρες πραγματικότητα. Εφόσον καταστεί εφικτό, μπορεί 
να μετακινηθεί νωρίτερα η ημερομηνία έναρξης, όμως η καταλληλότητα των συν-
θηκών εξετάζεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οι Ισραηλινοί ταξιδιώτες προτιμούν 
ιδιαίτερα τη Ρόδο, την Κρήτη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τη Λευκάδα, 
την Κέρκυρα και τις Σποράδες και οι Ισραηλινοί tour operator δήλωσαν ότι έχουν 
πολύ καλές σχέσεις με τους Έλληνες συναδέλφους τους. Η δε στενή συνεργασία 
μεταξύ FedHATTA και ITΤAA εμπλουτίζει συνεχώς αυτή τη σχέση.

«Εργαλείο» για την 
αύξηση των κρατήσεων 
από τη Google

Ένα “εργαλείο” που μπορεί να συμβά-
λει στην αύξηση των κρατήσεων είναι 
διαθέσιμο για τα ξενοδοχεία από την 
Google. Πρόκειται για την υπηρεσία 
Google Hotel Ads, που δίνει τη δυνα-
τότητα στον ξενοδόχο να παρουσιάσει 
στις αναζητήσεις και στους χάρτες τις 
τιμές απευθείας, να οδηγήσει τον υπο-
ψήφιο πελάτη στη μηχανή κρατήσεων 
της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου και 
να ανταγωνιστεί τα κανάλια πώλησης, 
όπως τη Booking & Expedia.
Το Google Hotel Ads είναι ένα συμπλη-
ρωματικό εργαλείο των Google Ads 
που αντλεί διαθεσιμότητα και τιμές 
δωματίων, ή ακόμα ειδικές προσφορές 
ή ειδικές τιμές για μέλη του loyalty 
club κ.λπ, μέσα από την επίσημη μη-
χανή κρατήσεων του ξενοδοχείου. Το 
ξενοδοχείο δημιουργεί λογαριασμό 
Google Hotel Center, τον συνδέει με 
τον λογαριασμό του στα Google Ads, 
ώστε οι τιμές και η διαθεσιμότητα να 
συνδέονται με τις διαφημίσεις του, και 
στη συνέχεια στήνει καμπάνιες, ορίζο-
ντας το budget και το ποσό που θέλει 
να πληρώνει ανά κλικ ή ανά κράτηση. 
Ο υποψήφιος πελάτης βλέπει τις τιμές, 
τις συγκρίνει με τα ΟΤΑs και μπορεί να 
κάνει απευθείας κράτηση μέσα από τη 
Google.
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