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Πανευρωπαϊκή πρωτιά στις πτήσεις Αυγούστου 
για την Ελλάδα
Ακόμα μια πρωτιά σημείωσε η Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2022, αφού, 
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα ελληνικά αεροδρόμια είχαν την κα-
λύτερη επίδοση στην Ευρώπη, με αύξηση 5% σε σχέση με τον Αύγουστο 
του 2019. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Λουξεμβούργο με αύξηση 2%, ενώ 
όλες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι πτήσεις είναι μειωμένες 
από -2% έως -42% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ο υ-
πουργός Τουρισμός Βασίλης Κικίλιας ανέφερε σχετικώς σε ανάρτησή του 
στα social media: «Η Ελλάδα 1η και τον Αύγουστο σε όλη την Ευρώπη με 
5% περισσότερες εμπορικές πτήσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2019. Μαζί με το Λουξεμβούργο, οι μόνες χώρες με θετικό πρόσημο.»

ΣΕΤΕ: προτάσεις για τη 
διαχείριση του ενεργειακού 
κόστους των επιχειρήσεων
Προτάσεις για την διαχείριση της αύξησης του 
ενεργειακού κόστους των τουριστικών επιχειρή-
σεων κατέθεσε ο ΣΕΤΕ. Για τον περιορισμό της 
έκτασης του ανωτέρω προβλήματος, ο ΣΕΤΕ 
προτείνει τα εξής μέτρα:
•  Άμεση έκδοση του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ για επι-

χειρήσεις, προκειμένου οι τουριστικές επιχει-
ρήσεις να μπορέσουν να αναβαθμίσουν ενερ-
γειακά τις εγκαταστάσεις τους. Σημειώνεται 
πως τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης 
και τα παράνομα καταλύματα, τα οποία λόγω 
του ασαφούς νομοθετικού πλαισίου που εξα-
κολουθεί να ισχύει και της απουσίας ελέγχων, 
ανταγωνίζονται ευθέως τις επιχειρήσεις του-
ριστικών καταλυμάτων - ιδίως τις μικρότερης 
δυναμικότητας μονάδες, είχαν τη δυνατότητα 
να ενταχθούν (ως κατοικίες) στο ανωτέρω 
πρόγραμμα και να αναβαθμίσουν ενεργειακά 
τις εγκαταστάσεις τους. 

•  Διευκόλυνση - κινητροδότηση των επιχειρήσε-
ων να παράγουν οι ίδιες μέσω φωτοβολταϊκού 
συστήματος την ενέργεια που καταναλώνουν 
(net - metering). Σχετικά κρίνεται απαραίτη-
το: α. να ενισχυθούν άμεσα οι υφιστάμενες 
υποδομές του δικτύου ώστε αυτό να μπορεί 
να εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα φορτία που θα 
δημιουργηθούν, και β. να δοθεί η δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν φωτο-
βολταϊκά συστήματα σε χώρο που δεν είναι 
όμορος με τις εγκαταστάσεις τους.

•  Επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης των 
επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων που 
βρίσκονται σε υψόμετρο από 300μ. και πάνω. 
Σημειώνεται πως στις επιχειρήσεις αυτές, η 
λειτουργία της θέρμανσης μπορεί να ξεκινή-
σει ακόμα και από τα μέσα Σεπτεμβρίου και 
να διαρκέσει μέχρι τον Μάιο, σε δε περιοχές 
όπως η Δράμα, η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλώ-
ρινα κ.λπ., την περίοδο Δεκεμβρίου - Φεβρου-
αρίου η μέση θερμοκρασία τη νύχτα αγγίζει 
τους -9 βαθμούς.

«Πλάτη» στην ενεργειακή κρίση βάζουν 
τα τουριστικά έσοδα

Στα προβλήματα που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν τα ξενοδοχεία λόγω «εκτό-
ξευσης» των τιμών στην ενέργεια και τις 
πληθωριστικές πιέσεις στη διατροφική 
αλυσίδα, αναφέρθηκε μιλώντας στον Α-
ντέννα Δυτικής Κρήτης 97.1, ο Πρόεδρος 
τη ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος. Ο κ. Τάσιος 
ανέφερε: «Φαίνεται ξεκάθαρα πανελλα-
δικά, ιδιαίτερα στο μοντέλο «ήλιος και 

θάλασσα» και σε κάποιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ότι έχουμε τα 
έσοδα και τους τζίρους του 2019, βέβαια περιμένουμε να κάνουμε ταμείο 
τέλος Οκτωβρίου, σε μια χρονιά η οποία είχε άλλα χαρακτηριστικά στην 
αρχή της, ιδιαίτερα τον Απρίλιο που δεν φαινόταν ακριβώς τι μπορούσα-
με να έχουμε στο σύνολό της, με έναν Μάιο ο οποίος δεν ήταν καλός για 
τη Βόρεια Ελλάδα, αντίθετα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την 
Κρήτη, πήγε καλά από την αρχή. Μια χρονιά η οποία είναι μεταβατική 
για τα ξενοδοχεία τουλάχιστον, μιας και έχουμε πάρα πολύ υψηλά κόστη 
τόσο από την ενέργεια, όσο και από την πληθωριστική πίεση στη διατρο-
φική αλυσίδα και μια χρονιά η οποία δουλεύει με τιμές του 2019, ιδιαίτερα 
στο μαζικό μοντέλο, όπως στην Κρήτη. Φυσικά, κρατάμε τη μεγάλη ει-
κόνα ότι η χώρα είναι ασφαλής, ήρθε πολύς κόσμος, είναι θετικό το απο-
τύπωμα όσον αφορά στον ανταγωνισμό στη Μεσόγειο και από την άλλη, 
κρατάμε την αρνητική εικόνα ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα στις υποδο-
μές σε πολλούς Δήμους, σε πολλές περιοχές, κυρίως στην διαχείριση 
της κίνησης, της καθημερινότητας θα έλεγα του πελάτη και των τοπικών 
κοινωνιών». Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης ο Πρόεδρος της ΠΟΞ είπε: 
«Εμείς δεν πανηγυρίζουμε με την έννοια των εσόδων των ξενοδοχείων 
μας, εμείς πανηγυρίζουμε με την έννοια της μεγάλης εικόνας. Ότι η χώρα 
αποκτά ένα έσοδο που βάζει «πλάτη» για να αντιμετωπίσουμε τα προβλή-
ματα της εποχής - ο τουρισμός δηλαδή και εμείς φυσικά οι ξενοδόχοι, με 
τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τα οποία 
απευθύνονται κατά βάση σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δεν ακού-
σαμε κάτι για τον τουρισμό, αναμένουμε εξειδίκευση ενδεχομένως στην 
πορεία, αλλά το κυρίαρχο για εμάς είναι ότι μετά από δύο, τρία θα έλεγα 
χρονιές covid, αν σκεφτείτε ότι στην αρχή του 2022 δεν ήταν καλύτερα 
τα νούμερα, να μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, παρά 
τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη δύσκολη συγκυρία στο ενεργειακό.»

Τετάρτη 21 /9 /2022



https://floatingbreakfast.gr/


3 

Aegean: νέοι προορισμοί στο χειμερινό πρόγραμμα 
πτήσεων της Θεσσαλονίκης 

Έξι νέοι προορισμοί που θα διατηρηθούν και 
στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων, καθώς 
και η ενίσχυση της μόνιμης βάσης προσω-
πικού στη Θεσσαλονίκη με τη δημιουργία 
remote call center, σηματοδοτούν την επέν-
δυση της Aegean στην πόλη και τη δυναμική 
ανάπτυξή της, σύμφωνα με όσα παρουσίασε 
ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής 
εταιρείας Δημήτρης Γερογιάννης, μιλώντας 

στη θεματική ενότητα «Μεταφορές και Έξυπνη Κινητικότητα», που συνδιορ-
γάνωσαν το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο και η ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο του 
Thessaloniki Helexpo Forum. «Το καλοκαίρι προσθέσαμε στη Θεσσαλονίκη έξι 
νέους προορισμούς και τρεις νέες χώρες. Στη Γερμανία με την οποία συνδέα-
με τη Θεσσαλονίκη ήδη με έξι προορισμούς, προσθέσαμε το Βερολίνο και το 
Αμβούργο. Προσθέσαμε την Ιταλία- απευθείας συνδέσεις με Ρώμη και Μιλάνο, 
την Ελβετία με τη Ζυρίχη και το Βέλγιο με τις Βρυξέλλες. Αυτοί οι προορισμοί 
θα παραμείνουν και τον χειμώνα γεγονός που δείχνει την προσήλωσή μας στην 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και τον αναβαθμισμένο ρόλο που η πόλη έχει ήδη 
και όλοι θέλουμε να τον δούμε να διευρύνεται», επισήμανε ο κ. Γερογιάννης.

Δυναμική επιστροφή των 
επισκεπτών σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους 
Τα αποτελέσματα Κίνησης Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων ανακοίνωσε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν μαζική επιστροφή 
των επισκεπτών. Αναλυτικά, το Μάιο του 
2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2021, καταγράφεται αύξηση 
των επισκεπτών μουσείων κατά 680,3%, 
των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 
627,1% και των αντίστοιχων εισπράξεων 
κατά 755,1%, δεδομένου ότι το μήνα Μάιο 
2022 τα μουσεία λειτούργησαν κανονικά σε 
αντίθεση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, 
κατά τον οποίο σε εφαρμογή των μέτρων 
που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας λειτούργησαν από τις 14 Μαΐ-
ου 2021. Στους αρχαιολογικούς χώρους, 
καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών 
κατά 664,3%, των επισκεπτών ελεύθερης 
εισόδου κατά 568,7% και των εισπράξεων 
κατά 746,2%. Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρί-
ου - Μαΐου 2022 παρατηρείται αύξηση, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 
κατά 1922,8% στους επισκέπτες των Μου-
σείων, κατά 1927,9% στους επισκέπτες 
ελεύθερης εισόδου και κατά 1773,3% στις 
αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της 
σταδιακής αναστολής λειτουργίας τους 
από την 1η Νοεμβρίου του 2020 έως τις 13 
Μαΐου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κα-
τά το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022, 
παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021 κατά 
1017,9% στους επισκέπτες, κατά 820,0% 
στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και 
κατά 1193,7% στις αντίστοιχες εισπράξεις, 
δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των 
Αρχαιολογικών χώρων από τις 7 Νοεμβρί-
ου του 2020 έως τις 21 Μαρτίου 2021.

«Απογειώθηκαν» οι αφίξεις Αμερικανών  
στην Ελλάδα

Σημαντική ώθηση στο του-
ριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ 
έδωσαν οι αυξημένες τακτικές 
πτήσεις των αμερικανικών 
αερομεταφορέων προς Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Αμερικανικής 
Ένωσης Ταξιδιωτικών Συμβού-
λων (ASTA) για την περιοχή 
της Ελλάδας. Τη στιγμή που η 
Ελλάδα βρίσκεται στις προτι-
μήσεις τον Αμερικανών τουρι-
στών έρχεται και η βράβευση 
του ελληνικού chapter της 
ASTA για δεύτερη χρονιά ως 
το καλύτερα αναπτυσσόμενο 

διεθνώς. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις αμερικανικές αερογραμμές για 63 
απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ στο "Ελ. Βενιζέλος" είχε ως απο-
τέλεσμα να επισκέπτονται την Αθήνα και τους τουριστικούς προορισμούς της 
χώρας μας πλήθος "high spenders" ταξιδιωτών. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν 
ότι το ταξιδιωτικό budget του μέσου Αμερικανού αγγίζει τα 2.000 δολάρια ανά 
άτομο την εβδομάδα, από το οποίο το 25% πηγαίνει στην διαμονή και το 15% 
στην διατροφή. Ο Λεωνίδας Μπαμπάνης, πρόεδρος της Αμερικάνικης Ένω-
σης Ταξιδιωτικών Συμβούλων (ASTA) για την περιοχή της Ελλάδας - Κύπρου, 
ανέφερε: "Στα μέσα Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων 
για το 2023, η ASTA σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς θα κάνουν διάφορα 
δρώμενα στις ΗΠΑ. Αυτήν τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες συνεργίες και έχουν 
δρομολογηθεί γαστρονομικά events που θα πραγματοποιηθούν σε μεγάλες 
αμερικανικές πόλεις, όπως Νέα Υόρκη, Σικάγο και Ουάσινγκτον το 2023. Αλλά 
υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρί-
ου." "Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους διακεκριμένους προορισμούς της ASTA, 
ιδίως για φέτος", σημειώνει.

Τετάρτη 21 /9 /2022
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ

Εντυπωσιακοί χώροι σχεδιασμένοι από βραβευμένους 
αρχιτέκτονες. Εμπνευσμένες παγκόσμιες γεύσεις στο 

πρώτο εν πλω εστιατόριο του βραβευμένου με αστέρια 
Michelin chef Daniel Boulud. Νοιώστε ευεξία με τα ολιστικά 

προγράμματα της goop. Αυξήστε τις ενδορφίνες σας 
στο γυμναστήριο της F45 με τα προγράμματα Peloton. 
Ταξιδέψτε πιο μακριά, ζήστε τον κάθε προορισμό και 
εξερευνήστε τον κόσμο με απαράμιλλη πολυτέλεια.

Αυτά τα προσφέρει μόνο η Celebrity Cruises.

http://www.navigator.gr/
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Νέες επενδύσεις στον τουρισμό και την ενέργεια  
Δύο νέες στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 287 ε-
κατ. ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Σύμφω-
να με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για:
Α.  Την ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας του επενδυτικού φορέα 

«ΚΟΡΤΙΑ ΑΕ» στη Μύκονο, με προϋπολογισμό 61 εκατ. ευρώ. Αφορά στη δη-
μιουργία τουριστικού συγκροτήματος με ξενοδοχειακό κατάλυμα 5*, δυναμι-
κότητας 178 κλινών και 4 τουριστικών κατοικιών, υποστηρικτικών υποδομών 
(spa, εστιατόρια, bar, κ.λπ.) καθώς και χώρων αναψυχής και άθλησης στην 
περιοχή Ελιά του Δήμου Μυκόνου. Η επένδυση πρόκειται να δημιουργήσει 
550 θέσεις εργασίας.

Β.		Την κατασκευή Ηλιακού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας και Μονάδων Απο-
θήκευσης Ενέργειας και μετατροπής σε πράσινο υδρογόνο του επενδυτικού 
φορέα «Bluesky300 IKE», με προϋπολογισμό 226,4 εκατ. ευρώ. Η επένδυση 
αφορά στην κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ηλιακού σταθμού 
παραγωγής ενέργειας δυναμικότητας 200MW, μίας μονάδας αποθήκευσης 
ενέργειας δυναμικότητας 100MW με μπαταρίες Li-ion, καθώς και την εγκατά-
σταση μονάδας για μετατροπή σε πράσινο υδρογόνο με ηλεκτρολύτη δυνα-
μικότητας 50MW. Εντός του ιδίου χώρου θα αναπτυχθεί φωτοβολταϊκό πάρκο 
ισχύος 200 MW, αποτελούμενο από συστάδα επί μέρους πάρκων καθώς και 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθί-
ου ισχύος 100MW και παραγωγής πράσινου υδρογόνου με δυναμικότητα 16 
τόνων ημερησίως.

Το Φεστιβάλ Κυκλαδικής 
Γαστρονομίας επιστρέφει 
στη Σίφνο
Επετειακό και διεθνή χαρακτήρα θα έχει το 
φετινό, 14ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρο-
νομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές», που θα 
πραγματοποιηθεί από 22 έως 24 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στον παραδοσιακό οικισμό του 
Αρτεμώνα στη Σίφνο. Το φεστιβάλ διορ-
γανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Σίφνου, που φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια 
από την ίδρυσή του, με συνδιοργανωτές 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τη Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και το Δήμο Σίφνου και με τη στήριξη 
τοπικών συλλόγων και φορέων.

ΡΟΔΟΣ 5-0: νέο 
πρόγραμμα για τους 
τουρίστες τρίτης ηλικίας
O Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού 
Τουρισμού παρουσίασε το πρόγραμμα 
«Rhodes 5-0», το οποίο στοχεύει στην ενί-
σχυση του silver τουρισμού κατά την περί-
οδο χαμηλής ζήτησης και στην επέκταση 
της χρονικής διάρκειας της σεζόν. Βασική 
επιδίωξη είναι να αποτελέσει το εν λόγω 
πρόγραμμα τη βάση για ένα νέο τουριστικό 
προϊόν, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί 
στη Ρόδο, εφόσον υπάρξει σύμπλευση 
και αρωγή από τους εμπλεκόμενους 
stakeholders, ιδιωτικούς και μη φορείς. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε περιηγητές 
άνω των 50 ετών (singles, ζευγάρια, φίλους 
και παρέες) και η προώθηση του θα γίνει 
σε πάνω από 36 χώρες εντός και εκτός 
Ευρώπης. Το πρόγραμμα θα έχει μεγάλη 
προώθηση και στην ελληνική αγορά.

Θεαματική αύξηση επιβατών στα ελληνικά λιμάνια

Αύξηση 91,9% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς 
λιμένες το α' τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2021, ενώ κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου 2021 προς το α' τρίμηνο 2020 παρα-
τηρήθηκε μείωση 46,8%.Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπο-
ρευμάτων παρουσίασε μείωση 8,6% το α' τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το α' 
τρίμηνο του 2021, ενώ και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου 2021 
προς το α' τρίμηνο 2020 σημειώθηκε μείωση 10,6%. Ενώ, η συνολική διακίνηση 
κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 43,6% το α' τρίμηνο 2022 
σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2021, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
α' τριμήνου 2021 προς το α' τρίμηνο 2020 καταγράφηκε μείωση 24%.

Τετάρτη 21 /9 /2022
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Επιπλέον voucher διακοπών  
για το χειμώνα
Διευρύνεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», 
ώστε να καλύψει ακόμη 200.000 νέους δικαιούχους, 
σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 86ης ΔΕΘ. 
Προκειμένου να επεκταθεί η τουριστική περίοδος και 
τον χειμώνα, θα εγκριθούν πρόσθετα κονδύλια και θα 
διατεθούν προκειμένου η Ελλάδα να διαφημιστεί από 
κοινού με τον ΕΟΤ, με αεροπορικές εταιρείες, με tour 
operators, για το διάστημα έως τον Μάρτιο του 2023. 
«Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη τουριστική σεζόν του 
καλοκαιριού, θέλουμε να δώσουμε πρόσθετα κίνητρα 
για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, κυρίως μέ-
σα από τη διεύρυνση του προγράμματος Τουρισμός για 
Όλους», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στην Καλαμάτα το Διεθνές 
Συνέδριο Online Travel Media  
TBEX Europe 2023
Διεθνής επιτυχία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
συνιστά η ανάθεση διοργάνωσης του TBEX Europe 
2023, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνάντηση 
στον κόσμο που φέρνει κοντά μεγάλα ονόματα της τα-
ξιδιωτικής βιομηχανίας, από online travel media, travel 
bloggers, δημιουργούς περιεχομένου, αλλά και στελέχη 
Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, 
διαμορφώνοντας και επαναπροσδιορίζοντας τον κλάδο. 
Το μεγάλης κλίμακας συνέδριο θα διοργανωθεί από 
την ομάδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υπέ-
βαλε την υποψηφιότητα και διεκδίκησε την ανάθεση, 
με την συνεργασία και συμβουλευτική υποστήριξη της 
MINDHAUS, εταιρεία τουριστικού μάρκετινγκ και μέλος 
της V+O Greece. Περισσότεροι από 350 έμπειροι επαγ-
γελματίες του χώρου, από όλον τον κόσμο, θα συναντη-
θούν από τις 8 έως τις 12 Μαΐου 2023 στην Καλαμάτα, 
για να συνδεθούν, να ενημερωθούν για τις τελευταίες 
τάσεις, στρατηγικές και τακτικές της τουριστικής αγο-
ράς, αλλά και για να προβάλλουν την ομορφιά και τις 
μοναδικές εμπειρίες της Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα 
του συνεδρίου περιλαμβάνει συναντήσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, παρουσιάσεις από κορυφαίους επαγγελ-
ματίες του κλάδου, ενώ συμπληρώνεται από απολαυστι-
κές βραδιές δικτύωσης για τους συμμετέχοντες καθώς 
και από ταξίδια εξοικείωσης σε όλη την Πελοπόννησο.

Περισσότερα αναμένουν οι γυναίκες  
από τον ξενοδοχειακό κλάδο

Η Accor και η SHe Travel Club 
ανακοίνωσαν πρόσφατα μια νέα 
συνεργασία, η οποία στοχεύει 
στην αναμόρφωση της ταξιδιωτι-
κής και ξενοδοχειακής εμπειρίας 
αποκλειστικά των γυναικών. Οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 
64% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, 

όμως σύμφωνα με σχετική έρευνα, το 85% πιστεύει πως ο ξενο-
δοχειακός κλάδος δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Αυτό οφείλεται 
κυρίως σε ελλιπείς παροχές, όπως τα κακής ποιότητας σεσουάρ, 
ο κακός φωτισμός στο μπάνιο ή η απουσία ασφάλειας στην εί-
σοδο του ξενοδοχείου. Η έρευνα επισημαίνει 4 σημεία «κλειδιά»: 
την ασφάλεια, την άνεση, το Service και το Φαγητό/Διασκέδαση. 
Το SHe Travel Club αποτελεί μια ανεξάρτητη εταιρεία ξενοδοχεί-
ων που αναπτύχθηκε από γυναίκες και απευθύνεται σε γυναίκες. 
Brands της Accor, όπως τα Sofitel, MGallery, Novotel και Mercure, 
θα συμμετάσχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα 50 ξενοδοχείων στην 
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξουν το λανσάρι-
σμα του SHe.

Netflix: στην Πάρο τα γυρίσματα της νέας 
παραγωγής «One Day»
Αρκετές είναι οι ταινίες και οι σειρές διεθνούς ενδιαφέροντος που 
γυρίσματά τους πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, με την Πάρο 
να κατέχει σημαντική θέση στο λεγόμενο Film Tourism. Η Πάρος 
επιλέχθηκε και για τη νέα παραγωγή του NETFLIX στην streaming 
πλατφόρμα με τίτλο «One Day». Πρόκειται για μια σειρά αποτελού-
μενη από μερικά επεισόδια, τα οποία θα ανέβουν τους προσεχείς 
μήνες στην πλατφόρμα και τα γυρίσματα στο νησί θα γίνουν από τις 
24 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι το προηγού-
μενο διάστημα η Πάρος είχε φιλοξενήσει γυρίσματα από γερμανικό 
reality αλλά και πολλά διαφημιστικά spots. Όπως έχουν αναφέρει 
στελέχη της αγοράς, ο κινηματογραφικός τουρισμός αποδεικνύεται 
ότι έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη και αποτελεί μια σημαντική 
ενίσχυση ενός τόπου εφόσον μεγαλώνει τη σεζόν του.

Τετάρτη 21 /9 /2022
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Υψηλές πληρότητες στη 
Μύκονο και το Σεπτέμβριο

Υψηλές πληρό-
τητες κατέγρα-
ψε η Μύκονος 
και το Σεπτέμ-
βριο, σύμφωνα 
με τα όσα ανέ-
φερε στο ΑΠΕ 
ΜΠΕ ο Ανδρέας 
Φιορεντίνος, 

επικεφαλής θεματικού τομέα Τουρισμού της ΝΔ 
και πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων στο νησί. Σε 
ό,τι αφορά τον Οκτώβριο, η εξέλιξη των αφίξεων 
συμβαδίζει με τον τερματισμό των αεροπορικών 
συνδέσεων από το εξωτερικό, αναφέρει, μεταξύ 
άλλων, ο κ. Φιορεντίνος, υπογραμμίζοντας ότι ο 
Ιούλιος και ο Αύγουστος κινήθηκαν με πληρότη-
τα 90% . Σχετικά με την κίνηση στο αεροδρόμιο 
του νησιού, τονίστηκε ότι μέχρι στιγμής έχει 
δεχτεί 677.000 χιλιάδες επισκέπτες σε σχέση 
με τις 750.000 αεροπορικές αφίξεις του 2019. 
Στο μεταξύ υπολείπονται περίπου 1.000 πτήσεις 
ακόμη για την ολοκλήρωση της φετινής σαιζόν 
έως 31.10.2022, γεγονός που σημαίνει ότι θα ε-
πιτευχθούν οι αφίξεις του 2019. Παράλληλα, δια 
της θαλάσσιας οδού, έως και τον Αύγουστο, τη 
Μύκονο επισκέφτηκαν 493.895 επιβάτες.

Στους Έλληνες της διασποράς  
ποντάρει η Ελαφόνησος

Η Ελαφόνησος αναμένεται 
να αποτελέσει προορισμό 
αναφοράς για τους Έλλη-
νες της διασποράς, μέσω 
της συνεργασίας με το 
Global Hellenic Diaspora 
που αριθμεί 150.000 μέλη 
σε όλο τον κόσμο. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη στην 
εκτός αιχμής τουριστική 
περίοδο της εξ' αποστά-
σεως εργασίας (Remote 
Working). Σε διαδικτυακή 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Δημάρχου Ε. Λιάρου 
και του επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, Αναστάσιου 
Μίχου με συμμετοχή και του Νότη Μαρτάκη εκ μέρους της εταιρίας 
συμβούλων τουρισμού του Δήμου, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες 
για το άνοιγμα της ροής των επισκεπτών με το "χτίσμο" πακέτων που 
θα περιλαμβάνουν μια σειρά από εμπειρίες, όπως η επισκέψεις στο 
Παυλοπέτρι, η πεζοπορία, ο αλιευτικός τουρισμός, μαθήματα τοπικής 
γαστρονομίας και οινογνωσίας, της επεξεργασίας της ελιάς και του λα-
διού, η συλλογή τοπικού αλατιού και άλλα. Η πρωτοβουλία αναμένεται 
να συμβάλει για στην αύξηση του μέσου όρου παραμονής, δεδομένου 
ότι ο ελάχιστος χρόνος θα είναι 7 διανυκτερεύσεις με προοπτική να 
φτάσει ακόμα και τον ένα μήνα, αφού θα παρέχεται η δυνατότητα στον 
επισκέπτη να εργάζεται από το νησί.

Τετάρτη 21 /9 /2022

https://www.hoteliernews.gr
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Στις 26 Σεπτεμβρίου το συνέδριο «Τουρισμός 
στην Στερεά Ελλάδα»

Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ 
διοργανώνεται στις 26 
Σεπτεμβρίου το συνέδριο 
«Τουρισμός στην Στερεά 
Ελλάδα», στο πλαίσιο της 
Πανελλήνιας Έκθεσης 
Λαμίας «Lamia Expo» 2022 
(23-28 Σεπτεμβρίου). Αντι-
κείμενο του συνεδρίου είναι 
η εξέταση των μορφών 
τουρισμού που μπορούν να 
αναπτυχθούν περαιτέρω 
στην περιοχή, όπως ο α-
γροτουρισμός, ο θρησκευ-
τικός και προσκυνηματικός 
τουρισμός, αλλά και ο ιαμα-

τικός τουρισμός, καθώς και γενικότερων θεμάτων όπως είναι η βιώσιμη τουριστι-
κή ανάπτυξη σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος του-
ριστική ανάπτυξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος 
εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων (ΠΕΔ) Στέρεας Ελλάδας, τη Μητρόπολη Φθιώτιδας, δήμους, επιμελητήρια, 
τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες της περιοχής. Επίσης, υπό την αιγίδα του 
ΕΟΤ, διοργανώνεται από τις 16 έως τις 24 Σεπτεμβρίου στις Ροβιές της Βόρειας 
Εύβοιας η έκθεση «Levante» του βενετσιάνου εικονογράφου και γραφίστα Lucio 
Schiavon. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διμερούς προγράμματος 
πολιτιστικής προβολής Tempo Forte με τη στήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου και της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα, και ο πυρήνας της έλαβε μορ-
φή στη Βενετία το 2021 με αφορμή τους εορτασμούς για τα 1600 χρόνια από την 
ίδρυση της, απεικονίζοντας εμβληματικούς χαρακτήρες της «Γαληνότατης».

Μεγαλώνει το ενδιαφέρον 
των Γερμανών για την 
Πιερία
Στη θεματική έκθεση τουρισμού «CΑRAVAN 
SALON 2022», που πραγματοποιήθηκε στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, συμμετείχε 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για την τουρι-
στική προβολή του τόπου και την κάλυψη 
όλων των μορφών τουρισμού. Μια τέτοια 
μορφή τουρισμού, που μετά την πανδημία 
επιλέγεται από όλο και περισσότερους 
τουρίστες της Ευρώπης και ιδιαίτερα της 
Γερμανίας, είναι τα ταξίδια σε μικρές ομά-
δες και οι μετακινήσεις με αυτοκινούμενα 
οχήματα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση και επενδύει στην συγκε-
κριμένη μορφή τουρισμού, αφού διαθέτει 
οργανωμένους χώρους παραμονής των 
αυτοκινούμενων οχημάτων στα camping 
(κυρίως σε Χαλκιδική και Πιερία), ενώ η 
οδική προσέγγιση των συγκεκριμένων 
χώρων είναι σύγχρονη και ασφαλής. Το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών της «CΑRAVAN 
SALON 2022» ιδιαίτερα για την Πιερία, 
όπου υπάρχουν πολλά camping, όμορφες 
παραλίες, αλλά και η γειτνίαση με τον Ό-
λυμπο, ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Στην έκθεση 
διαπιστώθηκε επίσης ότι πολλοί τουρίστες 
είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν την Πιερία 
και επιθυμούν να την επισκεφθούν ξανά. 
Παράλληλα πολλοί τουρίστες, που είχαν 
επισκεφθεί παλιότερα οδικώς την Ελλάδα 
μέσω Ιταλίας, εξέφρασαν εντονότατο ενδι-
αφέρον για το Μουσείο της Βεργίνας και 
την ιστορία της περιοχής. Το περίπτερο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 
έκθεση «CARAVAN SALON 2022» επισκέ-
φτηκαν ο Πρόξενος της Ελλάδος στο Ντί-
σελντορφ Βασίλειος Κοΐνης και η Υπεύθυνη 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων του 
Προξενείου Φρίντα Γεωργίου, καθώς και οι 
Πρόεδροι των Ενώσεων Ξενοδόχων Πιερίας 
και Ημαθίας Ηρακλής Τσιτλακίδης και Δη-
μήτρης Μάντσιος.

Εκδότης-Διευθυντής	
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια	
Ελένη Σαραντάκη

Στη	Σύνταξη	Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

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

Times: τα 10 καλύτερα ελληνικά νησιά 
για χαλαρωτικές διακοπές
Στα ελληνικά νησιά προτείνουν οι βρετανικοί Times στους αναγνώστες τους 
να συνεχίσουν τις διακοπές τους το φθινόπωρο, αποφεύγοντας τα πολυπληθή 
μέρη που δεν επιτρέπουν στιγμές χαλάρωσης. Ο κατάλογος της βρετανικής 
εφημερίδας τοποθετεί την Άνδρο στην κορυφή για την αυθεντικότητα της, την 
εντυπωσιακή φύση, τους καλόκαρδους κατοίκους και τα μονοπάτια. Η λίστα 
περιλαμβάνει τη Φολέγανδρο για τα ηλιοβασιλέματα, τη Νίσυρο για τη θέα στο 
ηφαίστειο, τη Σύρο για πολιτιστικές αναζητήσεις και το Μεγανήσι για γαλήνιες 
αποδράσεις. Τον «δεκάλογο» των ήρεμων προορισμών συμπληρώνουν η Αλόν-
νησος για την άγρια φύση, η Μήλος για τα μοναδικά τοπία, η Πάτμος για τις 
πανέμορφες παραλίες και το μυστηριακό κλίμα της, το Αγκίστρι για εκδρομές, 
αλλά και τα Κύθηρα για το ειδυλλιακό περιβάλλον τους.

Τετάρτη 21 /9 /2022



Με μία συνεργασία που ανατρέπει τα δεδομένα της αγοράς, οι λύσεις της Alcatel-Lucent Enterprise 
προστίθενται στο portfolio των λύσεων της Intertech. Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της 

Alcatel-Lucent Enterprise για την παροχή εξατομικευμένων τεχνολογικών εμπειριών στους πελάτες 
της υλοποιείται και στη χώρα μας.

H Alcatel-Lucent Enterprise παρέχει μία σειρά από ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών – διαθέτοντας τεράστια εμπειρία σε μία σειρά 

από κάθετες αγορές (δημόσιοι φορείς, ξενοδοχεία κ.λπ). Οι λύσεις της εταιρείας καλύπτουν τις 
ανάγκες, δικτύωσης και επικοινωνιών και μπορούν να υλοποιηθούν στο cloud, στις εγκαταστάσεις του 
πελάτη ή σε ένα υβριδικό μοντέλο. Η Intertech και το δίκτυο συνεργατών της βρίσκεται δίπλα σας για 

να συζητήσει μαζί σας τις ανάγκες σας και να επιλέξετε τη λύση που θα σας καλύψει.

Ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων δικτύωσης, 
επικοινωνιών και cloud στον κόσμο έρχεται και πάλι στην 

Ελλάδα με την εγγύηση της Intertech. 
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