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ΕΛΣΤΑΤ: αύξηση 78,3 εκατ. ευρώ στον 
τζίρο των τουριστικών επιχειρήσεων  
το Νοέμβριο
Σημαντική αύξηση κατά περίπου 78,3 εκατ. ευρώ σημείωσε τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (παροχή καταλύματος), 
ενώ επίσης μεγάλη κατά περίπου 56,6 εκατ. ευρώ ήταν η αύξηση 
του τζίρου στις επιχειρήσεις της εστίασης. Συγκεκριμένα, όπως 
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμά-
των με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών 
τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε 118.795.969 ευρώ, σημειώνοντας αύ-
ξηση 166,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 
40.515.640 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων 
με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2020 μεγαλύτερη 
από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή 
Ενότητα Μυκόνου (468,7%) και η μικρότερη αύξηση (49,7%) κατα-
γράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω.
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Έρευνα ΙΤΕΠ: βαρύ το αποτύπωμα της 
πανδημίας για τα ξενοδοχεία 

Το αποτύπωμα της πανδημίας στα 
μεγέθη των ξενοδοχείων αλλά και 
η επιτακτική ανάγκη για τη στή-
ριξή τους γίνονται εμφανή στην 
ετήσια έρευνα του ΙΤΕΠ με τίτλο: 
«Οι επιδόσεις των ελληνικών ξε-
νοδοχείων το 2021». Αναλυτικά, 
με βάση τα ευρήματα της έρευ-
νας, διαπιστώνεται ότι το 2021 

λειτούργησε το 96% των ελληνικών ξενοδοχείων, με μέση πληρότητα 
68% και μέση τιμή του δίκλινου δωματίου τα 68 ευρώ. Τρία στα τέσ-
σερα ξενοδοχεία ανοίξανε μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, ενώ ο συνολικός 
τζίρος τους ανήλθε σε 5,48 δισ. ευρώ, δηλαδή 35% χαμηλότερος από 
τον αντίστοιχο τζίρο του 2019. Επιπλέον η έρευνα αναδεικνύει πως 
παρά τη σημαντική μείωση των βασικών μεγεθών τους, τα ελληνικά 
ξενοδοχεία συνεχίζουν σταθερά την προσφορά τους στην ελληνική 
οικονομία και κοινωνία. Συγκεκριμένα, κατάφεραν να συγκρατήσουν 
την απασχόληση -προφανώς και με τη βοήθεια των κρατικών εργαλεί-
ων- η οποία καταγράφει ποσοστιαία μείωση μόλις 6%. Ταυτόχρονα, οι 
επενδύσεις σε ανακαινίσεις υφισταμένων μονάδων ανήλθαν στα 830 
εκατ. ευρώ, μειωμένες μόνον κατά 16% έναντι του 2019, δείχνοντας και 
πάλι την ισχυρή επενδυτική στρατηγική του κλάδου προς την ποιοτική 
αναβάθμιση αλλά και τα έντονα πολλαπλασιαστικά οφέλη του τζίρου 
των ξενοδοχείων στην ελληνική οικονομία. Την ίδια ώρα, το 2021, τα 
ξενοδοχεία εισέπραξαν κατά μέσο όρο 79% λιγότερες προκαταβολές 
σε σχέση με το 2019, γεγονός που αντιστοιχεί σε έλλειμμα 590 εκατ. 
ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα πως υπολείπονται προς επιστροφή 
από τα voucher 50 εκατ. ευρώ, το έλλειμμα στα ταμειακά διαθέσιμα 
των ξενοδοχείων, διαμορφώνεται στα 640 εκατ. ευρώ. To έλλειμα αυτό 
αφορά σε μεγάλο ποσοστό στα ξενοδοχεία τύπου resort. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
η Ρόδος με την ίδρυση του  
Co-Lab της TUI 
Παρουσιάστηκε στο νησί της Ρόδου, παρουσία και του 
υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, η συμφωνία με 
τον όμιλο TUI για τη σύσταση του Co-Lab του ομίλου 
στο νησί, που αποτελεί το πρώτο εργαστήριο συνερ-
γασίας για τον επωφελή πράσινο και ψηφιακό μετα-
σχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών που 
συνδέονται με τον τουρισμό. Την ίδρυση του φορέα 
έχουν αποφασίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο 
γερμανικός tour operator TUI Group. Σύμφωνα με όσα 
ανακοινώθηκαν, τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλ-
λονται προς αξιολόγηση από τον νέο φορέα, εφόσον 
εγκριθούν, θα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και εθνικούς πόρους 
και βέβαια και από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανει-
σμό των επενδυτών. Τα έξοδα για τη λειτουργία του 
φορέα, που φέρει την επωνυμία The Rhodes Co-Lab 
Sustainable Destination, θα καλυφθούν μεταξύ άλλων 
και από ίδιους πόρους του TUI Group αλλά και του TUI 
Care Foundation. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δι-
ασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στις δράσεις 
του προγράμματος του συνόλου των εμπλεκομένων 
στην προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων των κατοί-
κων του νησιού. Η Ρόδος θα είναι η έδρα του Co-Lab. 
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός 
μοντέλου βιώσιμου τουρισμού του μέλλοντος, η οποία 
θα μπορεί ως εμπειρία να μεταφερθεί και σε άλλους 
προορισμούς στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αναφέ-
ρουν πηγές που συμμετέχουν σε αυτήν. Η υλοποίηση 
αυτού του στόχου θα βασιστεί σε τέσσερις άξονες και 
συγκεκριμένα:
•  Ο ένας αφορά επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη 

και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρι-
σης υδάτων και βιώσιμων μεταφορών.

•  Ο δεύτερος αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων 
και τη δημιουργία και προαγωγή προμηθευτών για 
τουριστικές δραστηριότητες που ακολουθούν πρα-
κτικές βιωσιμότητας.

•  Ο τρίτος άξονας αφορά τον επανασχεδιασμό του 
ίδιου του τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσι-
ών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και 
την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με 
παράλληλη ενεργοποίηση των νέων μέσα από την 
εκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
τους.

•  Ο τέταρτος αφορά επενδυτικά σχέδια, που θα αξι-
ολογηθούν, και για την αναδάσωση και ανάκτηση 
γης, τη διατήρηση και επαναφορά της φυσικής 
βιοποικιλότητας αλλά και τη θαλάσσια και παράκτια 
προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια του προ-
γράμματος θα είναι πενταετής.
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Β. Κικίλιας: «Στόχος του υπουργείου η προσέλκυση 
υψηλότερης ποιότητας τουριστών»

Την αισιοδοξία του για την πορεία του 
Τουρισμού το 2022 εξέφρασε ο υπουργός 
κ. Κικίλιας, επικαλούμενος τα στοιχεία των 
προκρατήσεων από αεροπορικές εταιρείες, 
ξενοδοχεία και tour operators. Συγκεκρι-
μένα, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι τον 
Οκτώβριο του 2021 είχαμε 30% παραπάνω 
προκρατήσεις για το καλοκαίρι του 2022 
από ό,τι είχαμε τον Οκτώβριο του 2018 για 
το καλοκαίρι του 2019, προ Covid. Αναφορι-
κά με τους στόχους και τη στρατηγική του 
υπουργείου για το 2022, ο κ. Κικίλιας τόνισε 
ότι η στρατηγική στόχευση αφορά την προ-
σέλκυση υψηλότερης ποιότητας τουριστών. 
«Ο ποιοτικός στόχος στον οποίο δίνουμε 
μεγαλύτερη έμφαση αποτυπώνεται στην 
κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών, πα-
ρά στον αριθμό τους. Οι προσπάθειες που 
κάνουμε για επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου ευελπιστούμε να συντελέσουν 
στην αύξηση τόσο των εσόδων όσο και του 
αριθμού των επισκεπτών, καταμερισμένων 
ευρύτερα στις περιοχές της χώρας και τις 
εποχές. Στρεφόμαστε σε ένα πιο βιώσιμο 
τουριστικό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υ-

πόψη του σειρά συντελεστών που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ανάδειξη της αυθεντικότητας, τη σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση της εμπειρί-
ας του επισκέπτη», ανάφερε ο κ. Κικίλιας. Στην παρέμβαση του ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και 
στο στοίχημα του βιώσιμου τουρισμού λέγοντας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι δράσεις από τα 
μικρά νησιά, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, περνώντας σταδιακά σε εμβληματικούς προορι-
σμούς, όπως η Ρόδος. 

Εκμισθώθηκε για 23 χρόνια  
το χιονοδρομικό κέντρο «3-5 Πηγάδια»

Με σκοπό τη συνολική ανάπτυξη 
του χιονοδρομικού κέντρου "3-5 
Πηγάδια" και τη μετατροπή του 
σε ορεινό θέρετρο 12μηνης λει-
τουργίας υπογράφθηκε σύμβαση 
μακροχρόνιας εκμίσθωσής του 
από τον δήμαρχο Νάουσας Νικόλα 
Καρανικόλα και τον εκπρόσωπο 
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εται-
ρείας (ΙΚΕ) "Ορεινός Τουρισμός", 
Αλέξανδρο Νουλίκα. Η διάρκεια 
της μίσθωσης θα είναι 23 έτη με 
ετήσιο μίσθωμα 31.000 ευρώ. “Η 
αξιοποίηση του χιονοδρομικού μας 
είναι μια ιστορική ευκαιρία ώστε 
να αποτελέσει ξανά η ευρύτερη 
περιοχή «πνεύμονα» ανάπτυξης” α-
νέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος 
Νάουσας.

Σε ελάχιστες 
περιοχές το success 
story του χειμερινού 
τουρισμού 
Σε τρεις ή τέσσερις περιοχές 
στην Ελλάδα περιορίζεται το 
success story του χειμερινού του-
ρισμού, σύμφωνα με τις ενώσεις 
ξενοδόχων των ορεινών προορι-
σμών, οι οποίες σημειώνουν ότι 
είχαν πράγματι 100% πληρότητα 
μέσα στις γιορτές αλλά μόνο για 
λίγες μέρες.Κοινή εκτίμηση των 
ξενοδοχειακών ενώσεων είναι ότι 
η προβλεπόμενη μέση πληρότητα 
των καταλυμάτων στο σύνολο της 
χειμερινής περιόδου θα κυμανθεί 
στο 12% και για το λόγο αυτό 
ζητάνε άμεση κρατική παρέμβαση 
για την επιβίωσή τους. Την ίδια 
ώρα, τα αστικού τύπου ξενο-
δοχεία δίνουν μάχη επιβίωσης, 
όπως λένε, αφού κρατήσεις δεν 
υπάρχουν, παρά μόνο ακυρώσεις. 
Κλαδικές εκθέσεις αναβάλλονται 
επ΄αόριστον, όσα ελάχιστα συνέ-
δρια και εκδηλώσεις επρόκειτο να 
πραγματοποιηθούν ματαιώνονται 
και η κατάσταση, με τα σημερινά 
δεδομένα, δεν αναμένεται να βελ-
τιωθεί πριν τις αρχές Απριλίου, 
αναφέρουν. Στο μεταξύ τα ξε-
νοδοχεία των ορεινών όγκων και 
μη ζητάνε μην γίνεται σύγκριση 
με τα καταλύματα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης τύπου Airbnb που «α-
νοίγουν» Χριστούγεννα, Πάσχα 
και τα οποία δεν έχουν τις ίδιες 
υποχρεώσεις. Αναφορικά με τις 
επιδόσεις των ξενοδοχείων των 
ορεινών όγκων το 15νθήμερο της 
εφετινής εορταστικής περιόδου, 
η πληρότητα τους κινήθηκε από 
15% και έφτασε ως το 55% σε συ-
γκεκριμένες περιοχές. Συγκεκρι-
μένα, η Δράμα φέτος πέτυχε πλη-
ρότητα 35% όταν το 15νθημερο 
της εορταστική περίοδο του 2019 
είχε 85%. Η Ημαθία με τα δύο χιο-
νοδρομικά κέντρα είχε πληρότητα 
το φετινό 15νθήμερο 34% και την 
ίδια στιγμή 2 μονάδες της δεν ά-
νοιξαν. Το 2019 υπενθυμίζεται ότι 
η πληρότητα στην Ημαθία ήταν 
στο 95%. 
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Τέλος οι περιορισμοί κατά της Covid-19 στην Ιρλανδία  
Η Ιρλανδία ήρε σχεδόν 
όλους του περιορισμούς 
που είχε επιβάλει κατά 
της COVID-19, καθώς κα-
τάφερε να εξέλθει της κα-
ταιγίδας της παραλλαγής 
Όμικρον, η οποία οδήγη-
σε σε μεγάλη αύξηση του 
αριθμού των κρουσμάτων. 
Σύμφωνα με τον Ιρλανδό 
ηγέτη, μια πρόσφατη έκ-
θεση «επιβεβαιώνει πως 
το ποσοστό των μολύνσε-
ων μειώνεται και ότι όλοι 
οι δείκτης στους οποίους 
βασίζουμε τις αποφάσεις 
μας οδεύουν προς καλή 
κατεύθυνση». «Αντέξαμε 
την καταιγίδα Όμικρον», 
είπε ο Μάρτιν σε τηλεο-
πτικό διάγγελμα, σημει-
ώνοντας πως οι αναμνη-
στικές δόσεις «άλλαξαν 
εντελώς» την κατάσταση 
στη χώρα. Έπειτα από τις 
συστάσεις αξιωματούχων 
της δημόσιας υγείας, η 
κυβέρνηση αποφάσισε 

τα μπαρ και τα εστιατόρια να μην κλείνουν πλέον στις 8 το βράδυ, ένα μέτρο που 
επιβλήθηκε στα τέλη του 2021 όταν εμφανίστηκε η παραλλαγή Όμικρον, αλλά ούτε 
να ζητούν από τους πελάτες τους πιστοποιητικό εμβολιασμού. Επιπλέον, στους εσω-
τερικούς και εξωτερικούς χώρους η πληρότητα θα ανέλθει εκ νέου στο 100%. Ορι-
σμένα μέτρα, όμως, όπως η ανάγκη χρήσης της μάσκας στα δημόσια μέσα μαζικής 
μεταφοράς και στα καταστήματα, θα παραμείνουν σε ισχύ έως τα τέλη Φεβρουαρίου, 
σημείωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός. Εντούτοις, «καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στα 
μέτρα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ για τα ταξίδια του εξωτερικού», είπε ο 
επικεφαλής της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Σε ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη επενδύει  
ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο  
Μια νέα ξενοδοχειακή επένδυση, 
με έντονο «άρωμα» Hollywood, θα 
πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη 
από τη Nobu Hospitality. Πρόκειται 
για μια εταιρεία που ιδρύθηκε από 
το σεφ Nobu Matsuhisa, το διάσημο 
ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον 
Αμερικανό παραγωγό ταινιών Meier 
Teper. Φέτος θα ανοίξει το πρώτο 
ξενοδοχείο και εστιατόριο Nobu 
στην Ελλάδα και οι ιδιοκτήτες ανέ-
φεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ότι το ξενοδοχείο θα ανοίξει τις 
πύλες του την άνοιξη του 2022.

Visit Greece app: 1,7 
εκατομμύρια νέοι 
χρήστες το 2021
Η εφαρμογή του Υπουργείου Τουρι-
σμού και του ΕΟΤ για κινητές συσκευ-
ές, Visit Greece app, ενίσχυσε σημαντι-
κά τη θέση της κατά τη διάρκεια του 
2021, αφού κατάφερε να προσελκύσει 
περισσότερους από 1,7 εκατ. χρήστες, 
να κρατήσει πάνω από το 75% των 
χρηστών ενεργούς και σε συνεχή διά-
δραση με την εφαρμογή και να κατα-
γράψει περίπου 2,5 εκατ. λήψεις. Στην 
«απογείωση» του Visit Greece app 
μέσα στο 2021, συνέτειναν σημαντικά 
οι νέες χρηστικές λειτουργίες και ενό-
τητες που δημιουργήθηκαν στο περιε-
χόμενο, αλλά και μία σειρά ενεργειών 
προβολής και επικοινωνίας που σχεδί-
ασε και υλοποίησε ο Ελληνικός Οργα-
νισμός Τουρισμού εντός και εκτός Ελ-
λάδας. Δημιουργήθηκε ειδική ενότητα 
για την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη και 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
έναντι της πανδημίας Covid-19 και 
ενότητα για την επέτειο των 200 ετών 
της επανάστασης του 1821. Επίσης 
προστέθηκαν στο περιεχόμενο, με-
ταξύ άλλων: 25 χιονοδρομικά κέντρα 
από όλη την Ελλάδα, 22 μαρίνες από 
όλη την επικράτεια καθώς και όλες 
οι παραλίες με Γαλάζια Σημαία, η δυ-
νατότητα για αγορά εισιτηρίου book 
a ticket για μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, ferries, ενοικίαση αυτοκινήτων 
κ.ά. και δυνατότητα δωρεάν προβολής 
τουριστικών επιχειρήσεων. 
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«Αγκάθι» η Όμικρον για τα επαγγελματικά ταξίδια
Τα επαγγελματικά 
ταξίδια επλήγησαν 
σοβαρά τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, 
εξαιτίας της πανδη-
μίας, παρόλα αυτά 
οι μακροπρόθεσμες 
προοπτικές τους 
σε παγκόσμιο επί-
πεδο παραμένουν 
ισχυρές Η συνεχιζό-
μενη αβεβαιότητα, 
οι κυβερνητικοί 
περιορισμοί και οι 
επιπτώσεις των πα-
ραλλαγών όπως η 
πρόσφατη Omicron, 
εξακολουθούν να 

πλήττουν τα διεθνή ταξίδια, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Global Business 
Travel Association. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έξι στους δέκα προμηθευ-
τές/TMC αναφέρουν ότι οι κρατήσεις τους από εταιρικούς πελάτες μειώθηκαν σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ένας στους πέντε χαρακτηρίζει τις κρατήσεις του 
από εταιρικούς πελάτες ως αυξημένες, αλλά ακόμη ένας στους πέντε αναφέρει ότι 
οι κρατήσεις του παρέμειναν ίδιες. Η πλειοψηφία ανησυχεί για τον αντίκτυπο της 
Omicron στα έσοδα της εταιρείας. Επτά στις δέκα αναφέρουν ότι η Omicron θα έχει 
πιθανότατα «πολύ αρνητική» (32%) ή «μετρίως αρνητική» (38%) επίπτωση στα έσοδα 
της εταιρείας τους που προέρχονται από επαγγελματικά ταξίδια. Επιπλέον, ακόμη 
ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι η Omicron θα έχει είτε «ελαφρώς αρνητική» (20%) 
ή καμία επίδραση (3%) στα επιχειρηματικά έσοδα.

Ξεχωρίζουν Κρήτη και 
Ρόδος στις προτιμήσεις 
των Γερμανών το 2022

Οι Γερ-
μανοί 
παρα-
δοσιακά 
επιλέ-

γουν τα ελληνικά νησιά για τις καλο-
καιρινές τους διακοπές και όπως όλα 
δείχνουν το ίδιο θα κάνουν και το 2022. 
Μεταξύ άλλων προορισμών, τα ελλη-
νικά νησιά που κυριαρχούν στις προ-
τιμήσεις για φέτος είναι η Κρήτη και η 
Ρόδος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η 
ιστοσελίδα κρατήσεων HolidayCheck. 
Με βάση τις πληροφορίες, 1 στους 3 
Γερμανούς έχει διαλέξει προορισμό 
και έχει προχωρήσει ήδη σε κράτηση. 
Η επιθυμία των Γερμανών για ταξίδια 
είναι αδιάκοπη, με την πανδημία και 
τους περιορισμούς που τη συνοδεύουν 
από την άνοιξη του 2020, να έχουν αυ-
ξήσει τη διάθεση για μακρινά ταξίδια. 
Δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους 
Γερμανούς αναδεικνύονται οι Τουρκία, 
Ουργκάντα και Σαφάγα στην Αίγυπτο, 
Μαγιόρκα, Κρήτη, Φουερτεβεντούρα, 
Κανάρια και Ρόδος.

Πέμπτη 27 /1 /2022
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Σ. Ζαχαράκη: 17 εκατ. ευρώ 
για την προώθηση του δικτύου 
γαστρο-αγροτουρισμού  
Στην αξιοποίηση των κονδυλίων, που θα λάβει η 
χώρα μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού, κ. 
Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι περισσότερα 
από 17 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση 
δράσεων προβολής και προώθησης του ειδικού δι-
κτύου γαστρο-αγροτουρισμού που αναπτύσσει το 
υπουργείο και στο οποίο θα μπορούν να συμμετά-
σχουν μονάδες παραγωγής, οι οποίες φέρουν το Ει-
δικό Σήμα Επισκεψιμότητας. «Το έργο αυτό έρχεται 
να συμπληρώσει και να υποστηρίξει με τον καλύτερο 
τρόπο την αντίστοιχη πρωτοβουλία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της 
οποίας θα χρηματοδοτηθούν έργα αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού υποδομών των ελληνικών παραγω-
γικών μονάδων. Αυτό επισφραγίζει και το πρόσφατο 
μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με τα υ-
πουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τον ΟΦΥΠΕΚΑ για την 
προστασία και προώθηση των προϊόντων και υπη-
ρεσιών που παράγονται ή παρέχονται αντιστοίχως 
σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 
2000», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη.

Πάτμος και Αθήνα στις καλύτερες 
κρουαζιέρες του κόσμου
Την Πάτμο και την Αθήνα εντάσσει η Daily Telegraph στην πρόσφατη 
λίστα με τις καλύτερες κρουαζιέρες στον κόσμο για το 2022. Ανάμεσα 
στις είκοσι κορυφαίες παγκόσμιες τάσεις για την κρουαζιέρα εφέτος, η 
βρετανική εφημερίδα προτρέπει τους εκατομμύρια αναγνώστες της να 
επισκεφτούν την Αθήνα και την Πάτμο ώστε να «παντρέψουν» την αυ-
θεντικότητα των ελληνικών νησιών με την πολυτέλεια μιας κρουαζιέρας 
που διασχίζει το Αιγαίο. Επιπλέον, η εκτενής λίστα περιλαμβάνει τον 
γύρο της Μεγάλης Βρετανίας, ταξίδι πίσω στο χρόνο στο Ρότερνταμ 
της Ολλανδίας, βόλτα με ποταμόπλοιο στο ανθισμένο Άμστερνταμ, την 
εξερεύνηση του Καναδά, μια κρουαζιέρα σε Ντουμπάι και Ντόχα, θα-
λάσσιες εξορμήσεις στις Δαλματικές ακτές, ταξίδι στα χνάρια των προ-
γόνων με γενεαλόγους στον ποταμό Ρήνο, κρουαζιέρα για οικογένειες 
στα Νορβηγικά φιόρδ, μια επίσκεψη στον Δούναβη, εορταστικές κρου-
αζιέρες σε Μόναχο και Ομπεραμμεργκάου, ταξίδι με γιοτ στην Ερυθρά 
Θάλασσα και αναβίωση των περιπετειών των Βίκινγκς.

Η προώθηση του στρατιωτικού τουρισμού 
στα πλάνα του ΕΟΤ
Με στόχο την προώθηση του στρατιωτικού τουρισμού από τον ΕΟΤ, ο 
Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Φραγκάκης επισκέφτηκε το Πολεμικό Μου-
σείο και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Λιάσκο, τον 
Α’ Αντιπρόεδρο, Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Χιονή και τον αρμόδιο για το 
θέμα Ειδικό Σύμβουλο του Πολεμικού Μουσείου κ. Χρήστο Πετρέα. Η 
συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που θέτει το σχετικό 
μνημόνιο συνεργασίας των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού- 
Αθλητισμού και Τουρισμού για την ανάδειξη και στην χώρα μας, ενός 
σχετικά νέου είδους τουρισμού, αλλά με ραγδαία ανάπτυξη στο εξω-
τερικό. Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν 27 Πολεμικά Μουσεία και 
στρατιωτικά μνημεία της χώρας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ, 
όπως και η προβολή αυτών στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, που ο 
ΕΟΤ συμμετέχει κάθε χρόνο. Επίσης συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί 
διαδραστικός χάρτης με τα μουσεία στην εφαρμογή του ΕΟΤ για τις 
κινητές συσκευές και ο ΕΟΤ να διοργανώσει δημοσιογραφικές αποστο-
λές από το εξωτερικό προς συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που 
διαθέτουν πλούσια στρατιωτική ιστορία και μουσεία.

Στον «αέρα» καμπάνια  
για το ελληνικό κοινό
Στον «αέρα» βρίσκεται ήδη η νέα καμπάνια του ΕΟΤ 
για τον χειμερινό τουρισμό που απευθύνεται στο ελ-
ληνικό κοινό και καλεί τους Έλληνες να ανακαλύψουν 
χιονισμένα βουνά, ορεινά χωριά, πανέμορφα ποτάμια, 
απολαμβάνοντας κάθε γεύση που έχει η χώρα μας. Στο 
σημείο αυτό ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας 
τονίζει σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα: «Φέτος 
τον χειμώνα όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Η νέα καμπά-
νια για τον χειμερινό τουρισμό που απευθύνεται στο 
ελληνικό κοινό είναι ήδη στον "αέρα". Εμβολιαζόμαστε 
και ταξιδεύουμε ασφαλείς» συμπληρώνει.

Πέμπτη 27 /1 /2022
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Η PROTASIS SA, έχοντας 
συνάψει συνεργασίες µε κορυφαίες 

Ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, προσφέρει 
ολοκληρωµένες λύσεις στη διαχείριση της Ηλεκτροκίνησης.

PROTASIS: Ιωάννου Αποστολόπουλου 59B, Χαλάνδρι, 152 31 | Τηλ: 21 0956 1154 | info@protasis.net.gr |  https://protasismart.com

Εσείς 
φορτίζετε, 

εµείς 
φροντίζουµε

● AC και DC φορτιστές (7.4 - 150 kW) 

● Μελέτη (Δίκτυο - Προστασία) 

● Smart charging & ενσωµάτωση ΑΠΕ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ: 
● Parking Monitoring

● Προγράµµατα Loyalty - Fleet Management  

● Ευέλικτη Τιµολόγηση

● White-labelled Apps
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Πρωτόκολλο για την ευκολότερη πρόσβαση ατόμων 
με αναπηρία στην τουριστική αλυσίδα
Η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη συνεργειών 
που θα έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα σε όλη την τουριστική αλυσίδα, αποφασίστηκε σε τηλεδιάσκε-
ψη του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και του προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννη 
Βαρδακαστάνη. Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης 
τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον Προσβάσιμο Τουρισμό, με κεντρικό 
στόχο να γίνει η Ελλάδα προσβάσιμη σε όλους τους επισκέπτες της. Τόνισε ότι οι 
πολιτικές προσβάσιμου τουρισμού θα αναβαθμίσουν το τουριστικό μας προϊόν και θα 
επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο στη χώρα. Όπως συμφωνήθηκε, στο πρωτόκολ-
λο θα δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη ενημέρωση για την προσβασιμότητα, στην 
ενσωμάτωση σχετικής εκπαιδευτικής ενότητας στις τουριστικές σχολές όλων των 
βαθμίδων και στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ατόμων 
με αναπηρία σε τουριστικά επαγγέλματα και την υποστήριξη της απασχόλησής τους 
στην αγορά εργασίας. Τέλος, συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση διεθνούς forum για 
τον Προσβάσιμο Τουρισμό που θα πραγματοποιείται ετησίως σε διαφορετική περιο-
χή της χώρας.

Προβολή της Αμοργού στη Νορβηγία
Το έγκριτο νορβηγικό ταξιδιωτικό περιοδικό REIS, στο χειμερινό του τεύχος, επέλεξε 
να ξεναγήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες του, στις Κυκλάδες και ειδικά 
στην Αμοργό. Το νησί του απέραντου γαλάζιου προβάλλεται στο εξώφυλλο της ψη-
φιακής έκδοσης με τίτλο «Αμοργός το κόσμημα των Κυκλάδων». Με πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό το REIS ταξιδεύει τους αναγνώστες τους στην ιστορία, τις παραλίες, 
τις διαδρομές, την παράδοση και την γαστρονομία της Αμοργού προβάλλοντας της 
αυθεντική ομορφιά του νησιού και τη φιλόξενη ψυχή των κατοίκων του. «Με το από-
κρημνο ορεινό τοπίο, τα εξαιρετικά μονοπάτια πεζοπορίας, τις μυστικές παραλίες 
και την ανέγγιχτη διαχρονικότητα, η Αμοργός είναι το πιο συναρπαστικό από όλα τα 
ελληνικά νησιά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο συντάκτης τους πολυσέλιδου αφιερώ-
ματος. Η αντιδήμαρχος τουριστικής προβολής Αμοργού, Πόπη Δεσποτίδη δήλωσε, 
ότι «στο πλαίσιο της στοχευμένης τουριστικής προβολής του Δήμου Αμοργού, ενι-
σχύθηκε η παρουσία του νησιού, τόσο σε κάποιες υπάρχουσες αγορές όσο και σε 
κάποιες νέες, όπως τη σκανδιναβική».

«Πράσινο» φως για την 
έναρξη λειτουργίας των 
υδατοδρομίων Κέρκυρας 
και Παξών
Το «πράσινο» φως για την έναρξη λειτουρ-
γίας των υδατοδρομίων Κέρκυρας και 
Παξών έδωσε το υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της επιθεώρησης από την 
αρμόδια Επιτροπή υδατοδρομίων. Κατά 
τις επιθεωρήσεις δεν εντοπίστηκε καμία 
παρατήρηση ή εύρημα στις υποδομές και 
στον εξοπλισμό των δυο υδατοδρομίων 
με αποτέλεσμα να επικαιροποιηθούν οι 
άδειες τους. Φορέας Λειτουργίας των 
Υδατοδρομίων Κέρκυρας και Παξών είναι 
η μικτή εταιρεία «Υδατοδρόμια Βορείου 
Ιονίου ΕΠΕ» με εταίρους την «Ελληνικά 
Υδατοδρόμια» και τον «Οργανισμό Λιμένος 
Κέρκυρας». Με αφορμή την πιστοποίηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στα υδα-
τοδρόμια της Κέρκυρας και των Παξών, ο 
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε, στην 
ανακοίνωση που δημοσίευσε το αρμόδιο 
υπουργείο, ότι «μετά από πολλά χρόνια, 
γίνονται τα πρώτα σταθερά βήματα για τη 
δημιουργία ενός δικτύου υδατοδρομίων 
στην πατρίδα μας. Η Κέρκυρα και οι Παξοί 
έχουν πλέον τις υποδομές για να υποδε-
χθούν πτήσεις υδροπλάνων και ευελπιστώ 
ότι εφόσον εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον, η Ελλάδα θα αποκτήσει σύντομα ένα 
νέο ιπτάμενο μέσο μεταφοράς που ταιριά-
ζει στη γεωγραφία της και θα συνεισφέρει 
καταλυτικά στον τουρισμό, την οικονομία, 
αλλά και στην εθνική συνοχή.»

Πέμπτη 27 /1 /2022
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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

Αλλάζει μορφή το Hilton Athens  
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής στο κτιριακό συγκρότημα που σήμερα φιλοξενεί το ξενοδοχείο Hilton Athens με 
στόχο να δημιουργηθεί ένας πολυδιάστατος προορισμός με νέες χρήσεις, από την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε, όπως 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, ύψους 130 εκατ. ευρώ, που φιλοδοξεί να συμβάλει στην 
ανάδειξη της Αθήνας ως κορυφαίας επιλογής στην Ευρώπη, για επίσκεψη και για μόνιμη διαμονή. Η ανακατασκευή του κτιριακού 
συγκροτήματος περιλαμβάνει: 
•  τη δημιουργία του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου Conrad που θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες
•  τη δημιουργία 50 πολυτελών κατοικιών, οι οποίες θα λειτουργήσουν υπό τα brands Conrad Residences και Waldorf Astoria 

Residences της Hilton
•  τη συνολική ανάπλαση του τελευταίου ορόφου όπου θα φιλοξενηθούν εμπειρίες γαστρονομίας και ψυχαγωγίας.
•  επέκταση δίπλα στο χώρο της πισίνας, η οποία είχε συμπεριληφθεί και στον αρχικό σχεδιασμό της δεκαετίας του 1960
•  τη δημιουργία θεματικών εμπορικών χώρων, εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και ευεξίας, καθώς και σύγχρονης λέσχης μελών σε 

χώρους 5.500τ.μ. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη του 2020 σε τμήματα του ξενοδοχείου τα οποία σταμάτησαν τη λειτουργία τους και το σύνολο 
της ανακατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024. Λόγω της έκτασης και της φύσης των εργασιών καθώς και της 
ανάγκης διατήρησης της ασφάλειας εργαζομένων και επισκεπτών, δεν είναι εφικτό να συνεχιστεί η παράλληλη λειτουργία του ξε-
νοδοχείου, η οποία και θα παύσει στις 31 Ιανουαρίου 2022.

Πέμπτη 27 /1 /2022
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