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Γρ. Τάσιος: «Ισχυρός αντίπαλος φέτος η Τουρκία για 
τον ελληνικό τουρισμό» 

Στους παράγοντες που αναμένεται να δια-
μορφώσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία 
των αφίξεων στη χώρα το 2022 αναφέρ-
θηκε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΠΟΞ κ. 
Γρηγόρης Τάσιος, εστιάζοντας ιδιαιτέρως 
στην υγειονομική ασφάλεια των προορι-
σμών. Πιο αναλυτικά, ο κ. Τάσιος τόνισε τη 
σημασία που έχουν οι εμβολιασμοί στην 
Ελλάδα, καθώς αποτελούν ένα τουριστικό 
υγειονομικό διαβατήριο. Η υγειονομική 
ασφάλεια των τουριστικών προορισμών 
θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στις 
επιλογές των επισκεπτών. Παράλληλα, ο 
πρόεδρος της ΠΟΞ εκτιμά ότι η Τουρκία 
φέτος, με όπλο τις χαμηλές τιμές, θα έλξει 

σημαντικά μερίδια τουριστών αποτελώντας ισχυρό αντίπαλο για τον ελληνικό τουρισμό 
τονίζοντας τα εξής: "Η Τουρκία στα ξενοδοχεία των 4 και 5 αστέρων φέτος θα έχει απί-
στευτα χαμηλές τιμές. Ο επισκέπτης του μαζικού μοντέλου τουρισμού θα κάνει διακοπές, 
σε τιμές που δεν θα πίστευε ποτέ". Δίνοντας το στίγμα του κλάδου της φιλοξενίας εν μέ-
σω της πανδημίας, ο κ. Τάσιος τόνισε ότι η παραλλαγή "όμικρον" έφερε ακυρώσεις στην 
πιο δύσκολη στιγμή για την ξενοδοχεία. Όπως είπε το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα είναι 
πολύ δύσκολο για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, αφού έχουν ακυρωθεί εμπορικές 
εκθέσεις και ειδικά τα αστικού τύπου ξενοδοχεία δεν έχουν κρατήσεις, παρά μόνο ακυρώ-
σεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιανουάριος στα ξενοδοχεία πόλης μπαίνει με πληρότητες 
20%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιμότητα τους. Αντιμέτωπα με αρκετά προ-
βλήματα είναι και τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου, καθώς με τριήμερα και τετραήμερα 
δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα τους, ανέφερε ο κ. Τάσιος. Φέτος, οι συνθήκες για τα 
ξενοδοχεία είναι χειρότερες, γιατί όπως εξήγησε, πέρυσι είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες 
με την επανέναρξη εκδηλώσεων, εμπορικών εκθέσεων κ.λπ., ενώ φέτος υπάρχουν μόνο 
ακυρώσεις, με την έλευση της "όμικρον". Με αφορμή την υφιστάμενη κατάσταση ο πρό-
εδρος της ΠΟΞ επισημαίνει ότι πανδημία φέρνει τον κλάδο σε πάρα πολύ δύσκολη θέση 
και θα χρειαστεί, όπως λέει, να "βάλλουν πλάτη" οι τράπεζες για αναδιάρθρωση δανείων, 
για όσες επιχειρήσεις έχουν δανεισμό. Μεταξύ άλλων ζητά την αρωγή της πολιτείας για 
το ενεργειακό κόστος των ξενοδοχείων, αλλά και επιτέλους, όπως σημειώνει, να λυθεί το 
ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και των συνθηκών του αθέμιτου ανταγωνισμού που 
δημιουργεί.

Προαπαιτούμενο η ασφάλεια για τον τουρισμό το 2022 
"Η ασφάλεια είναι προαπαιτούμενο για να πάει καλά ο τουρισμός και το 2022", ανέφερε 
σε συνέντευξη του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Συγκεκριμένα σημείωσε: 
"Το μήνυμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που εξέπεμψε η Ελλάδα το περασμένο καλο-
καίρι, μέσα από την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η στήριξη του τουριστικού 
κλάδου από την ελληνική Κυβέρνηση και η άψογη συνεργασία όλων των φορέων τουρι-
σμού απέδωσαν τα μέγιστα στο τουριστικό προϊόν. Είδαμε αποτελέσματα γιατί είχαμε 
κανόνες για το πώς, πότε και με ποιον τρόπο θα ανοίξουμε τη χώρα. Ως υπουργός Υ-
γείας είχα την ευθύνη για αυτήν ακριβώς τη διαδικασία πέρσι το καλοκαίρι και γνωρίζω 
καλά, ότι συνιστά προαπαιτούμενο για να πάμε καλά και του χρόνου." Στην ερώτηση 
ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας 
του τουριστικού προϊόντος, ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος αποτελεί ανάγκη των καιρών.

Τρίτος δημοφιλέστερος 
προορισμός η Ελλάδα 
στο προϊόν «Ήλιος και 
Θάλασσα» 
Πριν την έξαρση της πανδημίας, το 
22% των ταξιδιών με διανυκτέρευση 
διεθνώς αφορούσαν το μοντέλο «Ή-
λιος και Θάλασσα», με την Ελλάδα 
να έχει μερίδιο 7,4% και να είναι ο 
3ος δημοφιλέστερος προορισμός 
παγκοσμίως, σύμφωνα με τα πρόσφα-
τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Παράλληλα 
τα μερίδια αγοράς στα υπόλοιπα 
προϊόντα είναι σημαντικά μικρότερα. 
Δεδομένου των χαρακτηριστικών 
της αγοράς κάθε προϊόντος και του 
πολιτιστικού αποθέματος και της 
ιστορίας της χώρας, η ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού αποτελεί 
μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να 
συμβάλλει και σε μεγάλο βαθμό στην 
ένταξη των σπουδαίων μνημείων στη 
σύγχρονη οικονομική και κοινωνική 
ζωή. Σε ό,τι αφορά στα πέντε κύρια 
προϊόντα του ελληνικού τουρισμού 
(Ήλιος και Θάλασσα, Ναυτικός του-
ρισμός, Πολιτιστικός τουρισμός, City 
Break και MICE (συνέδρια κ.λπ.), τα 
αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν 
ότι ορισμένες από τις χώρες που εί-
ναι στο top-10 των αγορών διεθνώς, 
είναι αγορές στις οποίες ο ελληνικός 
τουρισμός διαθέτει μεγάλη διείσδυση 
(Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, 
ΗΠΑ, Ολλανδία, Ρωσία). Από την 
άλλη πλευρά, διαφαίνεται σημαντική 
ευκαιρία ανάπτυξης -στη μετά-COVID 
εποχή- στις αγορές της Κίνας, του 
Καναδά και της Νότιας Κορέας που 
επίσης είναι στο top-10 των αγορών 
διεθνώς για τα πέντε κύρια προϊόντα 
του ελληνικού τουρισμού. Συνεπώς, 
η προτεινόμενη στόχευση, σύμφωνα 
με την μελέτη, περιλαμβάνει, πλέον 
για την μετά-COVID εποχή, περαιτέρω 
ανάπτυξη σε εδραιωμένες και ώριμες 
αγορές (π.χ. στη ρωσική αγορά Ήλιος 
και Θάλασσα, στη γερμανική αγορά 
Πολιτιστικού τουρισμού, στη γαλλική 
αγορά MICE), όσο και σε σημαντικές 
αναδυόμενες αγορές για τον παγκό-
σμιο τουρισμό.
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«Ελλάδα 2.0»: οι επενδύσεις στον τουρισμό που 
εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης
Σε 3,35 δισ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των 55 έργων, τα οποία εντάσσονται στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά από έγκριση του αρμόδιου για το Πρόγραμμα 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εντάσσονται τα εξής έργα που αφορούν τον τουρισμό:
•  Αναβάθμιση της υποδομής τουριστικών λιμένων (161,05 εκατ. ευρώ).
•  Ορεινός Τουρισμός. Θα αναπτυχθούν, περαιτέρω, οι εγκαταστάσεις ορεινού και χειμερινού 

τουρισμού και παράλληλα θα εκσυγχρονιστεί η κείμενη νομοθεσία ανέγερσης, αδειοδότη-
σης και λειτουργίας των σχετικών υποδομών (56,57 εκατ. ευρώ).

•  Προγράμματα επανακατάρτισης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων για 18.000 απασχολούμε-
νους στον τομέα του τουρισμού (43,97 εκατ. ευρώ).

•  Τουρισμός υγείας και ευεξίας, με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών (28,46 εκατ. ευρώ).
•  Καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός. Το έργο αφορά στην προστασία και προώθηση 

του υποβρύχιου περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που 
έχει η Ελλάδα, με βάση τις αρχές της αειφορίας (22,05 εκατ. ευρώ).

•  Διαχείριση προορισμών. Σχετίζεται με τη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών, μέσω 
της σύστασης και λειτουργίας Τοπικών/Περιφερειακών Οργανισμών διαχείρισης και προ-
ώθησης προορισμών και Παρατηρητηρίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (18,45 εκατ. 
ευρώ).

•  Προσβάσιμες παραλίες. Ανάπτυξη περίπου 250 παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε 
παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά 
προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα (17,21 εκατ. ευρώ).

•  Αγροτουρισμός και Γαστρονομία. Ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας 
και Τουρισμού, που θα λειτουργεί ως θεματικός Οργανισμός Διαχείρισης/Μάρκετινγκ Προ-
ορισμού (DMO) της χώρας για τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό (17,18 εκατ. ευρώ).

•  Τεχνική βοήθεια ωρίμανσης έργων, με φορέα υλοποίησης το ΤΑΙΠΕΔ (10 εκατ. ευρώ).
•  Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα. Αφορά στον μετασχηματισμό, 

θεσμικό και οργανωτικό, των δύο σιδηροδρομικών φορέων, ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 
(6,20 εκατ. ευρώ).

•  Ψηφιοποίηση φακέλων δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (3,35 εκατ. ευ-
ρώ).

•  Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (2,59 εκατ. ευρώ).
•  Επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης 

των δικαστηρίων, επικαιροποίηση και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών (2,31 εκατ. 
ευρώ).

•  Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του 
Κράτους (1,49 εκατ.).

•  Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο (1,47 εκατ. ευρώ).
•  Εξειδικευμένο γραφείο υποστήριξης για τη διαχείριση έργων του Υπουργείου Τουρισμού, 

τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (1,04 εκατ. ευρώ). 
•  Αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Κουρσούμ Καστοριάς - διατηρητέο μνημείο (1 εκατ. 

ευρώ).
•  Θέσπιση πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης - κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ επιπέδων Δημό-

σιας Διοίκησης - Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Τοπικές Αυτοδιοική-
σεις (992.000 ευρώ).

•  Οργάνωση γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγ-
γράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) στην ΑΑΔΕ (800.208 ευρώ).

•  Αποκατάσταση Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και συντήρηση των τοιχογραφι-
ών του (800.000 ευρώ).

•  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (501.059 ευρώ).

•  Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας Καστοριάς (300.000 ευ-
ρώ).

•  Μελέτη για την αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό της Διεύθυνσης Διαχεί-
ρισης Δημόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ στη Μαγουλέζα (37.200 ευρώ).

Ελκυστική η Αθήνα 
για τους Digital 
Nomads
Ελκυστικό προορισμό αποτε-
λεί η Αθήνα για τους Digital 
Nomads, σύμφωνα με την 
πρόσφατη μελέτη «Cities Best 
Facilitating Remote Work». Η 
πόλη κατατάσσεται στην 48η 
θέση και κατέχει υψηλότερη 
βαθμολογία από διεθνείς 
προορισμούς όπως είναι το 
Χονγκ Κονγκ ή η Νέα Υόρκη. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
Ελλάδα ανέρχεται σταδια-
κά στις προτιμήσεις όσων 
δουλεύουν εξ αποστάσεως, 
συγκεντρώνοντας πολύ ικα-
νοποιητική βαθμολογία σε 
μια σειρά από τομείς όπως η 
πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη, το κόστος στέγα-
σης, η πολιτική σταθερότητα, 
το επίπεδο ασφάλειας και 
η ποιότητα του δημόσιου 
εκπαιδευτικού συστήματος, 
Ως προς τα φορολογικά κί-
νητρα που παρέχει η χώρα, 
βαθμολογείται με 60,51 στην 
κλίμακα του 100, ενώ συγκε-
ντρώνει υψηλή βαθμολογία 
και συγκεκριμένα 86,06 στο 
κόστος στέγασης. Στο top 10 
των χωρών που διαθέτουν 
το καλύτερο περιβάλλον για 
τους «ψηφιακούς νομάδες» 
την τέταρτη θέση καταλαμβά-
νει το Γουέλιγκτον (Νέα Ζη-
λανδία) και ακολουθούν Πρά-
γα, Τορόντο, Ταλίν (Εσθονία), 
Ζάγκρεμπ, Σιγκαπούρη και 
Δουβλίνο στη 10η θέση.
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Ικανοποιητικές οι χριστουγεννιάτικες κρατήσεις  
Την ανάκαμψη των χειμερινών 
προορισμών τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά, επιβε-
βαίωσε ο Υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας σε σειρά 
τηλεφωνικών επικοινωνιών 
που πραγματοποίησε με τους 
Περιφερειάρχες των χειμερινών 
τουριστικών προορισμών αιχ-
μής, ενώ υπογράμμισε και τη 
σημασία της πιστής τήρησης 
των υγειονομικών μέτρων, ιδιαί-
τερα τώρα που η μετάλλαξη "Ο" 
βρίσκεται σε έξαρση. Συγκεκρι-
μένα, ο Υπουργός Τουρισμού 
επικοινώνησε με τον Περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο 
Καχριμάνη, τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, 

τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελ-
λάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη. Οι Περιφερειάρχες επιβεβαί-
ωσαν στον Υπουργό Τουρισμού ότι οι χειμερινοί προορισμοί πήγαν πολύ καλά τις πε-
ριόδους Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και έχουν πολύ ικανοποιητικές κρατήσεις 
και για τα Θεοφάνια. Μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, οι πιο δημοφιλείς 
προορισμοί είχαν πολύ υψηλές πληρότητες. Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι μετά από δύο χρόνια πανδημίας οι χειμερινοί προορισμοί α-
νακάμπτουν, κάτι που ενισχύει τόσο τον ξενοδοχειακό κλάδο όσο και τους κλάδους 
της εστίασης και του εμπορίου. Συνέστησε επίσης σε όλους να είναι δώσουν ιδιαί-
τερη έμφαση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως και στην αυστηρή 
εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, (μάσκες, αποστάσεις, υγιεινή χεριών), καθότι η 
πανδημία, μέσα και από την μετάλλαξη "Ο", προκαλεί ένα ασταθές και ρευστό πλαίσιο 
σε όλο τον πλανήτη. Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες 
ότι θα συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού κατά το αμέσως προσεχές 
χρονικό διάστημα.

Τουριστική διαδρομή για πεζούς στην Αρχαία Ολυμπία  
Στη διαμόρφωση τουριστικής διαδρομής, με 
σκοπό τη διέλευση μόνο πεζών και ποδηλά-
των, στα όρια του οριοθετημένου αρχαιολο-
γικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας, προχωρά ο 
δήμος, με στόχο την ανάδειξη και προστα-
σία του φυσικού τοπίου και του ευρύτερου 
αρχαιολογικού τοπίου, την προώθηση ήπιων 
μορφών μετακίνησης, αλλά και τη δημιουρ-
γία προϋποθέσεων ενίσχυσης του τουρι-
σμού. Σύμφωνα με την μελέτη, η τουριστική 
διαδρομή αποτελεί τη φυσική συνέχεια του 
κεντρικού εμπορικού δρόμου του οικισμού 
της Αρχαίας Ολυμπίας και τμήμα της παλιάς 
εθνικής οδού, που οδηγεί στο μουσείο και 
τον αρχαιολογικό χώρο. Συγκεκριμένα, η πε-
ριοχή της μελέτης αφορά στο τμήμα που ξε-
κινά από την γέφυρα του ποταμού Κλαδέου 
και καταλήγει στην είσοδο της Ολυμπιακής 
Ακαδημίας.

Οι ταξιδιωτικές 
προβλέψεις για  
το 2022 από την 
Booking.com
Οι αλλαγές, που θα καθορίσουν τα 
ταξίδια μέσα στο 2022, βρίσκονται 
στο επίκεντρο πρόσφατης έρευνας 
της Booking.com, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε με δείγμα που ξεπερνά 
τους 24.000 ταξιδιώτες. Σύμφωνα με 
τα ευρήματα, το 60% των ταξιδιωτών 
ανυπομονούν να γνωρίσουν νέα άτομα 
στις διακοπές τους μέσα στο 2022, 
ενώ το 75% των ταξιδιωτών πιστεύει 
ότι η διαδρομή είναι πιο ευχάριστη 
όταν αποτελεί μέρος ενός ταξιδιού. 
Παράλληλα, το 73% των ταξιδιωτών 
δηλώνει ότι οι διακοπές στο μέλλον 
θα είναι αποκλειστικά για αναψυχή και 
όχι για εργασία, καθώς από τη στιγμή 
που ξέσπασε η πανδημία, τα σπίτια 
μετατράπηκαν σε γραφεία και η τη-
λεργασία έγινε η νέα πραγματικότητα. 
Το 2022 αναμένεται σημαντική αύξηση 
στον αριθμό των ατόμων που θέλουν 
να αποκαταστήσουν την ισορροπία 
εργασίας-προσωπικής ζωής. Επίσης, 
σύμφωνα με τη Booking.com, τα ταξί-
δια θα αποτελέσουν ουσιαστικό κομ-
μάτι της φροντίδας του εαυτού, με το 
79% των ταξιδιωτών να συμφωνούν ότι 
ένα ταξίδι βοηθά περισσότερο στην 
ψυχική και συναισθηματική ευεξία από 
άλλες μορφές φροντίδας. Συνεχίζο-
ντας, το 58% των ταξιδιωτών συμφω-
νούν ότι είναι σημαντικό το ταξίδι τους 
να ωφελεί την τοπική κοινότητα στον 
προορισμό που θα επιλέξουν, ενώ το 
61% των ταξιδιωτών είναι τώρα πιο 
ανοιχτοί σε διαφορετικούς τύπους δια-
κοπών. Τέλος, το 64% των ταξιδιωτών 
συμφωνούν ότι η τεχνολογία θα είναι 
πιο σημαντική από ποτέ όσο βρίσκο-
νται σε διακοπές.
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Δ. Φραγκάκης: «Στόχος είναι να ξεκινήσει  
η σεζόν όσο πιο νωρίς γίνεται»

Τρεις είναι οι βασι-
κές προκλήσεις της 
επόμενης μέρας στον 
ελληνικό τουρισμό, 
σύμφωνα με το γενικό 
γραμματέα του ΕΟΤ κ. 
Δ. Φραγκάκη. Πρώτη 
προτεραιότητα είναι 
η προστασία των φυ-
σικών πόρων και του 
περιβάλλοντος, στοι-
χεία άρρηκτα συνδεδε-
μένα με το τουριστικό 
προϊόν και συγκριτικό 
πλεονέκτημα εδώ και 
δεκαετίες, όπως ανα-
φέρει και προσθέτει ότι 

η βιωσιμότητα θα αποτελέσει πυρήνα της τουριστικής πολιτικής και εθνικό στόχο έως το 2030. 
Δεύτερη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των υποδομών στους τουριστικούς προορισμούς, με 
τον κ. Φραγκάκη να κάνει λόγο για την ανάγκη να δοθεί έμφαση στις δημόσιες οδικές, λιμε-
νικές και άλλες υποδομές αλλά και στις ιδιωτικές, ειδικά στους τομείς της φιλοξενίας και των 
μεταφορών. Βασικός στόχος παραμένει η ενεργειακή αναβάθμιση καταλυμάτων και η ενίσχυση 
του πράσινου στόλου μεταφορών.
Τρίτη προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που απα-
σχολείται στον τουρισμό, τονίζει ο κ. Φραγκάκης. Αναφερόμενος στους στόχους της νέας 
τουριστικής σεζόν, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ εξηγεί ότι εφόσον όλα πάνε καλά στο πεδίο 
της πανδημίας ο στόχος είναι να ξεκινήσει η σεζόν όσο πιο νωρίς χρονικά γίνεται.

Ρόδος και Κρήτη top 
καλοκαιρινοί προορισμοί  
για τους Δανούς
Παρά τις ανακατατάξεις που προκάλεσε η 
μετάλλαξη Όμικρον, η επιθυμία για ταξί-
δια φαίνεται να είναι ενισχυμένη για τους 
Δανούς, σύμφωνα με τον τουρ οπερέιτορ 
Spies. Στους δημοφιλέστερους προορι-
σμούς για το 2022, όπως φαίνεται από τις 
κρατήσεις για τη χειμερινή σεζόν συγκατα-
λέγονται οι κοντινοί και θεωρούμενοι ως α-
σφαλείς προορισμοί, όπως είναι τα Κανάρια, 
η Μαδέρα και το Cape Verde ενώ για τη κα-
λοκαιρινή σεζόν προηγούνται η Μαγιόρκα, η 
Μαδέρα, η Ρόδος, η Κρήτη και η Κύπρος.
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Χαλκιδική: σε νέες τουριστικές 
αγορές «ποντάρει» ο δήμος 
Αριστοτέλη
Ο δήμος Αριστοτέλη, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, 
σχεδιάζει τα επόμενα βήματα για την τουριστική προ-
βολή του το 2022 και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 
η έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής με 
προϋπολογισμό 85.000 ευρώ. Βασικοί άξονες του 
σχεδίου είναι οι οινικοί και γαστρονομικοί μύθοι γύρω 
από τη φυσική κληρονομιά του Άθωνα, η ενίσχυση των 
αριστοτελικών brands, η εκπόνηση ειδικών τουριστικών 
προγραμμάτων για την ισότιμη ένταξη του ορεινού 
όγκου στα διεθνή τουριστικά δρώμενα, η προσέγγιση 
νέων τουριστικών αγορών. Στον συνολικό σχεδιασμό 
περιλαμβάνονται έργα τουριστικής υποδομής, ενώ στις 
καινοτόμες πρωτοβουλίες εντάσσονται η δημιουργία 
ομοιόμορφης σήμανσης στην Ουρανούπολη, η σήμαν-
ση της τοπικής οινικής περιήγησης σε Αρναία, Μεγάλη 
Παναγία, Ιερισσό και Ουρανούπολη, αλλά και η ανά-
πτυξη του αγροτουρισμού. Στα σχέδια είναι επίσης νέα 
ηλεκτρονικά έντυπα και QR CODES, που θα τοποθετη-
θούν στους χώρους υποδοχής τουριστικών επιχειρήσε-
ων και θα παρέχουν άμεση πληροφορία στον επισκέ-
πτη, ενώ τοπικά προϊόντα αναμένεται να ενταχθούν σε 
τοπικές ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους εστίασης.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τα ξενοδοχεία 
ζητά η ΠΟΞ 
Την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τα ξενοδοχεία 
υπογραμμίζει η ΠΟΞ σε επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με 
την επιστολή, με τη ρευστότητα να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα 
των επιχειρήσεων επιβάλλεται:
•  Να εκταμιευθούν άμεσα τα ποσά που εκκρεμούν προς πληρωμή στις 

επιχειρήσεις από τη δράση της «Επιδότησης κεφαλαίου κίνησης πλητ-
τόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας». 

•  Να ολοκληρωθεί άμεσα η αποπληρωμή των οφειλόμενων στις επιχει-
ρήσεις ποσών από το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και από το 
πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ (χωρίς παρακρατήσεις).

•  Μείωση του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων που 
είναι ενταγμένοι στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κάτω του 50% ή αν αυτό δεν είναι ε-
φικτό εφαρμογή του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας 
- οι επιχειρήσεις μας τους προσεχείς τρεις μήνες δεν θα έχουν επί της 
ουσίας αντικείμενο δραστηριότητας.

•  Παράταση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ έως την 30-6-2022 και
•  Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (περιλαμβα-

νομένων και των δόσεων ρυθμίσεων) έως την 31-3-2022.

Πτώση 51,7% στην επιβατική 
κίνηση του αεροδρομίου Αθηνών 
σε σχέση με το 2019 

Ακολουθώντας 
τους προηγούμε-
νους μήνες, κατά 
τη διάρκεια του 
Δεκεμβρίου 2021, 
η επιβατική κίνη-
ση του αεροδρο-
μίου εξακολού-
θησε να επηρεά-
ζεται σημαντικά 
από την πανδημία 

COVID-19 και τις επιπτώσεις της στο αεροπορικό 
ταξίδι, με την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου να 
εμφανίζεται μειωμένη κατά 32,4% σε σχέση με την 
κίνηση του Δεκεμβρίου 2019. Ειδικότερα, σε σύγκριση 
με το 2019, η κίνηση εσωτερικού ήταν μειωμένη κατά 
12,5% ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασε 
μείωση κατά 40,3%. Συνολικά, η επιβατική κίνηση του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του 
έτους 2021 ανήλθε σε 12,35 εκ. και, αν και ξεπέρασε 
τις επιδόσεις του 2020 κατά 52,8%, παρέμεινε μειωμέ-
νη σε σύγκριση με το 2019 κατά 51,7%. Σε σύγκριση 
με το 2020, οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 
52,8% και οι διεθνείς επιβάτες κατά 52,9%, αλλά υ-
στέρησαν σε σχέση με το 2019 κατά 40,6% και 56,6% 
αντίστοιχα.
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Με διαδικτυακή παρουσία στις  
17 Μαρτίου η ITB Berlin 2022
Σε μία σειρά ψηφιακών εκδηλώσεων, μεταξύ αυτών, στο Τουριστικό Συνέδριο "ITB 
Convention" και στη "Digital Business Day" εστιάζει για το έτος 2022 η μεγαλύτερη 
Διεθνής Τουριστική Έκθεση στον κόσμο, ITB Berlin. Η Digital Business Day θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2022, προσφέροντας τη δυνατότητα στους παρόχους 
τουριστικών υπηρεσιών και τους buyers απ' όλο τον κόσμο, να συναντηθούν και 
να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, διαδικτυακά, μέσα από τις συνεδρίες Speed 
Networking, διατηρώντας ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας της τουριστικής αγοράς. 
Επιπλέον, το καθιερωμένο συνέδριο "ITB Convention", που πραγματοποιείται ετησίως 
παράλληλα με την έκθεση, θα διεξαχθεί κανονικά, μέσω Live-streaming, τον Μάρτιο 
του 2022. Στο πλαίσιο αυτού και με αφορμή τις έκτακτες συνθήκες που επιβάλλει η 
πανδημία στη λειτουργία της αγοράς, στο επίκεντρο του συνεδρίου θα τεθούν θέμα-
τα σχετικά με την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των εταιρειών 
του κλάδου. Όπως ανακοινώθηκε, οι εταιρείες που είχαν δηλώσει ήδη συμμετοχή 
για τη δια ζώσης έκθεση, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 9 με 13 Μαρτίου, θα 
συναντηθούν εκ νέου στην επόμενη ITB Berlin, στις 8 Μαρτίου 2023, στο Εκθεσιακό 
Κέντρο του Βερολίνου.

ΑΒΤΑ: διακοπές στην 
Ελλάδα προγραμματίζουν 
οι Βρετανοί
Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους δη-
μοφιλέστερους προορισμούς για τους 
Βρετανούς, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη 
θέση της κατάταξης για το 2022, συγκε-
ντρώνοντας μερίδιο προτιμήσεων 10,1%. 
Η Ισπανία αποτελεί τον προορισμό που 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση (29,3%) 
στην πρόθεση ταξιδιού και ακολουθούν οι 
ΗΠΑ (18,1%), η Γαλλία (17,8%) και η Ιτα-
λία (16,4%) σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές 
τάσεις που αποκαλύπτει η ένωση βρε-
τανών τουρ οπερέιτορ και τουριστικών 
γραφείων, ΑΒΤΑ.

Η αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών πόρων 
στο επίκεντρο της 
συνάντησης Κικίλια - 
Βόζεμπεργκ
Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., 
η στρατηγική του ελληνικού τουρισμού 
για το 2022 και η διεξαγωγή ειδικής εκ-
δήλωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος για τις προοπτικές του τουρισμού, 
βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης 
του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια 
και του μέλους της Επιτροπής Τουρισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρω-
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελίζας 
Βόζεμπεργκ, που πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Τουρισμού. Ο κ. Κικίλιας ενη-
μέρωσε την κα Βόζεμπεργκ για την ανά-
καμψη των χειμερινών προορισμών κατά 
την εορταστική περίοδο σε ένα παγκόσμια 
ασταθές πλαίσιο λόγω της παραλλαγής 
«Ο» και παρουσίασε το σχέδιο για την αξι-
οποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., με 320 
εκ. ευρώ από το RRF που θα ενισχύσουν 
την τουριστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, 
τα έργα αφορούν στη διαχείριση προορι-
σμών στην επανειδίκευση και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουρι-
σμό, στον ορεινό τουρισμό, στον τουρισμό 
υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση 
ιαματικών πηγών, στον αγροτουρισμό και 
τη γαστρονομία, στην αναβάθμιση τουρι-
στικών λιμένων, στην προσβασιμότητα των 
παραλιών, στον καταδυτικό και υποβρύχιο 
τουρισμό, στην πράσινη επιχειρηματικότη-
τα και στην ψηφιακή αναβάθμιση.
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Επεκτείνει τη συνεργασία της με την COCO-MAT  
η Samsung Electronics Hellas  
Η Samsung Electronics Hellas επεκτείνει τη συνεργασία της με την COCO-MAT με τις 
πρωτοποριακές Lifestyle τηλεοράσεις «The Frame» και «The Serif», που προσφέρουν τον 
ιδανικό συνδυασμό ψυχαγωγίας και ευεξίας. Στόχος της συνεργασίας είναι η ανταπόκριση 
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, μέσα από καινοτόμες λύσεις 
και προτάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η «The Frame» 
εναρμονίζεται άψογα σε οποιοδήποτε χώρο και χάρη στη λειτουργία Art Mode μπορεί να 
λειτουργήσει ως πίνακας ζωγραφικής στον τοίχο σας προβάλλοντας ένα από τα 1.400 έρ-
γα τέχνης που διαθέτει το Art Store, όταν είναι απενεργοποιημένη. Αντίστοιχα, η τηλεόρα-
ση «The Serif» επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την τηλε-
όραση στο σπίτι, έχοντας την ελευθερία να την τοποθετήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του 
χώρου τους, χάρη στην αποσπώμενη επιδαπέδια βάση και το σχεδιασμό 360ο. Επιπλέον, 
διαθέτει λειτουργία NFC για εύκολη συνδεσιμότητα με το smartphone τοποθετώντας το 
στο πάνω μέρος της τηλεόρασης και ποιότητα εικόνας QLED με 100% όγκο χρωμάτων.

ΕΟΤ: βράβευση 
από το μεγαλύτερο 
μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης της Κίνας 
Με το βραβείο «Wechat Channels 
Creator Plan» από το ομώνυμο κι-
νεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
του ομίλου Tencent τιμήθηκε η υπη-
ρεσία ΕΟΤ στην Κίνα για τη χρήση 
βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης 
της υπηρεσίας Wechat Channels 
ως μέσο προωθητικών ενεργειών 
στον τομέα του τουρισμού. Η βρά-
βευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική 
εκδήλωση που διοργανώθηκε την 
περασμένη εβδομάδα με τη συμ-
μετοχή στελεχών της Tencent, του 
Wechat και εταιρειών Δημοσίων 
Σχέσεων, καθώς και εκπροσώπων 
40 Εθνικών Οργανισμών Τουρι-
σμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 
η υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας μαζί με 
τους Οργανισμούς Τουρισμού της 
Γερμανίας και της Πορτογαλίας, 
που επιλέχθηκαν από το Wechat ως 
Best Practices NTOs, παρουσίασαν 
τις δράσεις και τις προωθητικές 
καμπάνιες που πραγματοποίησαν 
μέσω του Wechat Channels. Το 
Wechat είναι το δημοφιλέστερο 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης της Κί-
νας με πάνω από 1,2 δισ. ενεργούς 
χρήστες, ενώ η νέα υπηρεσία video 
streaming της εταιρείας Wechat 
Channels παρουσιάστηκε στα μέσα 
του 2020. Η Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας, 
σε συνεργασία με δημοφιλείς 
vloggers, influencers και την ομάδα 
του Wechat Channels, αξιοποιεί 
συστηματικά την υπηρεσία αυτή ως 
εργαλείο προώθησης της Ελλάδας 
στο κινέζικο κοινό, με τις πολυάριθ-
μες καμπάνιες που διενήργησε καθ' 
όλη τη διάρκεια του 2021 χωρίς οι-
κονομική επιβάρυνση να έχουν συ-
γκεντρώσει ήδη πάνω από 8 εκατ. 
προβολές.
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