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Αύξηση 198% στις αφίξεις των digital nomads  
στην Αθήνα
Σε ελκυστικό προορισμό για ψηφιακούς νομάδες εξελίσσεται η Ελλάδα, καθώς η 
Αθήνα έχει για την πενταετία 2017-2021 τον τρίτο πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης, 
παγκοσμίως, μεταξύ των πιο δημοφιλών προορισμών για ψηφιακούς νομάδες. Οι 
αφίξεις ψηφιακών νομάδων στην Αθήνα το εν λόγω διάστημα αυξήθηκαν κατά 198%, 
ενώ από τις αρχές του 2022 ο αντίστοιχος ρυθμός είναι 109%. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του NomadList, την πενταετία 2017-2021, τη μεγαλύτερη άνοδο στις προτιμή-
σεις των digital nomads έχει το Playa del Carmen στο Μεξικό, ενώ δεύτερο έρχεται 
το Μεδεγίν της Κολομβίας. μετά την Αθήνα, οι προορισμοί με τον ταχύτερο ρυθμό 
αύξησης των αφίξεων digital nomads είναι: το Kanggu στο Μπαλί (196%), η Λισσαβό-
να (190%), η πόλη του Μεξικό (185%) και το Πόρτο (148%). Μια θέση στο “top 10” των 
πόλεων με τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης των αφίξεων digital nomads έχουν, επίσης, 
η Βιέννη (122%), το Μόναχο (120%) και το Μαϊάμι (118%).
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«Στενάζουν» οι τουριστικές επιχειρήσεις από την 
έλλειψη ρευστότητας 

Μια δύσκολη χρονιά αναμένεται 
να είναι το 2022 για τα ελληνι-
κά ξενοδοχεία, με τον πρόεδρο 
της ΠΟΞ, κ. Γρηγόριο Τάσιο, να 
εκτιμά ότι θα χρειαστεί περίπου 
μια πενταετία μέχρι ο κλάδος να 
πάρει «ανάσα». Όπως επιβεβαιώ-
νουν άλλωστε και τα πρόσφατα 
στοιχεία, τα ξενοδοχεία εποχικής 
λειτουργίας έχουν ένα πλεονέκτη-
μα σε σχέση με αυτά που βρίσκο-
νται στον ορεινό όγκο και τους 
αστικούς προορισμούς, που «χτυ-
πήθηκαν» δραματικά από την παν-
δημία. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητο να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα στήριξης για τις κατηγορίες ξενοδοχείων, 
που θα αργήσουν να ανακάμψουν και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ρευστότη-
τας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών 
και Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποκάλυ-
ψε απώλεια τζίρου το 2021 κατά μέσο όρο σε ποσοστό 35% έναντι του 2019, στα 5,48 
δισ. ευρώ, από τα 8,4 δις. ευρώ του 2019. Στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας το 2021 
ο τζίρος μειώθηκε κατά 57% σε σχέση με το 2019, στα 966 εκατ. ευρώ από 2,25 δισ. 
ευρώ το 2019. Τα 5* ξενοδοχεία ήταν τα μόνα που είχαν μονοψήφιο ποσοστό μείωσης 
τζίρου, κατά 8,4% (2,8 δισ. ευρώ). Όλα τα υπόλοιπα όμως είχαν πτώση τζίρου από 46% 
και πάνω. Σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, «το Ελληνικό Ξενοδοχείο θα συνεχίσει να δέχεται 
πιέσεις ολόκληρο το 2022, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την τελευταία έρευνα του ΙΤΕΠ 
και του ΞΕΕ που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση στον κλάδο, με στοιχεία που 
δεν αμφισβητούνται. Τρία χρόνια πανδημίας και (πλέον) με έκρηξη του ενεργειακού 
κόστους, του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, είναι βέβαιο ότι θα 
ξαναζήσουμε «μνημονιακά τουριστικά χρόνια», εάν δεν εισακουστούν οι προειδοποιήσεις 
μας και δεν ληφθούν εγκαίρως όχι οριζόντια, αλλά στοχευμένα μέτρα για τη διάσωση 
επιχειρήσεων, τα οποία έχουμε επανειλημμένα προτείνει». Ο πρόεδρος της ΠΟΞ υπο-
γράμμισε επίσης: «Η πλειοψηφία των τουριστικών μας επιχειρήσεων στενάζει από την 
έλλειψη ρευστότητας, όπως έδειξε και το τεράστιο έλλειμα ταμειακών διαθέσιμων εξαιτί-
ας μειωμένων προκαταβολών, οι οποίες παραμένουν παράλληλα εξαιρετικά ασταθείς.»

Παράταση των 
ρυθμίσεων για τη 
διαχείριση αποβλήτων 
στα ξενοδοχεία ζητά  
η ΠΟΞ 
Την παράταση της έναρξης ισχύος 
των νέων ρυθμίσεων και στα ξενοδο-
χεία για τη διαχείριση των αποβλήτων 
και τη μείωση της χρήσεως ορισμένων 
πλαστικών προϊόντων ζήτησε η ΠΟΞ, 
με επιστολή της στους αρμόδιους 
υπουργούς. Αναλυτικά, οι διατάξεις 
επιβάλλουν από 1-1-2022 και στα ξε-
νοδοχεία συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
σε σχέση με τη διαχείριση των απο-
βλήτων και τη μείωση της χρήσεως 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων. Ενώ 
μάλιστα στον κλάδο της εστίασης η 
υποχρέωση ετήσιας καταχώρησης των 
παραγόμενων αποβλήτων των τροφί-
μων σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα 
συνδέεται με τον τζίρο της επιχείρη-
σης, στην περίπτωση των ξενοδοχείων 
η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζε-
ται οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις 
δυναμικότητας άνω των 100 κλινών 
(δηλαδή άνω περίπου των 50 δωματί-
ων), για τη μεγάλη πλειοψηφία, δηλα-
δή, του κλάδου. Στις περιοχές εκτός 
αστικών κέντρων και ακόμα περισσό-
τερο στα νησιά υπάρχουν πλείστες 
όσες ιδιαιτερότητες και προβλήματα, 
όπως έλλειψη υποδομών και αμέτρη-
τες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που 
καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Σήμερα το 
80% περίπου των Δήμων δεν διαθέτει 
ακόμα τις απαραίτητες υποδομές για 
την αποκομιδή και διαχείριση οργα-
νικών αποβλήτων. Για τους λόγους 
αυτούς, η ΠΟΞ προτείνει να παραταθεί 
ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων 
ρυθμίσεων, που κατά τα ανωτέρω δεν 
μπορούν για αντικειμενικούς λόγους 
να εφαρμοστούν, για την 1-1-2023, άλ-
λως αυτές να μη συνοδεύονται μέχρι 
τις 31-12-2022 από κυρώσεις, ευελπι-
στώντας πως μέχρι τότε οι Δήμοι θα 
έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένα 
σχέδια αποκομιδής - απόθεσης οργα-
νικών αποβλήτων.
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ΙΝΣΕΤΕ: οι οικονομικές εξελίξεις στις χώρες προέλευσης 
τουριστών

Η εκτίμηση για ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας 
και ιδιαίτερα των οικονομιών προέλευσης των εισερ-
χόμενων τουριστών στην Ελλάδα για την περίοδο 
2022-2023 -εκτός αν υπάρξει ανατροπή λόγω ιδιαίτερα 
δυσμενούς εξέλιξης της πανδημίας- αποτελεί μια ευνο-
ϊκή συνθήκη για την πορεία των μεγεθών του ελληνικού 
τουρισμού. Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη νέα 
μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στην οποία καταγρά-
φονται οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις 
χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην 
Ελλάδα. Ως προς τις εξελίξεις και τις προοπτικές στις 
οικονομίες ορισμένων κύριων αγορών του εισερχόμε-
νου τουρισμού στην Ελλάδα, αναφέρονται ενδεικτικά τα 
εξής:
Ζώνη του Ευρώ: η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερ-
χόμενο τουρισμό από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ 

περίπου 7,7 δισ. ευρώ το 2019 (44% του συνόλου). Οι εισπράξεις από τη Ζώνη του Ευρώ τους 
εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 68% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών 
του 2019. To 2022, η ανάπτυξη της οικονομίας της Ζώνης του Ευρώ θα συνεχιστεί με αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 3,8% (ΔΝΤ: 4,3%), κατά κύριο λόγο με την αύξηση της Εγχώριας Τελικής Δαπά-
νης κατά 3,8%, με αύξηση των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου κατά 8,7% με τη συμβολή του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με νέα αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 
3,2%, με βάση το αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα συσσωρευμένα ταμει-
ακά διαθέσιμα από το 2020 και το 2021.
Ηνωμένο Βασίλειο: η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από το Ηνωμένο 
Βασίλειο περίπου 2,6 δισ. ευρώ το 2019 (14,5% του συνόλου). Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 51% των αντίστοιχων των εννέα 
πρώτων μηνών του 2019. Για το 2022 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου 
κατά 3,4%, με αύξηση των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου κατά 5,4% και της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης κατά 3,2%.

Β. Κικίλιας: εισήγηση για τη χαλάρωση πρωτοκόλλων  
του συνεδριακού τουρισμού 

«Την επόμενη εβδομάδα θα εισηγηθώ στην Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων την προσαρμογή των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον συνεδριακό 
Τουρισμό», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του, προσθέ-
τοντας τα εξής: «Θα ζητήσω από την Επιτροπή 
και τους ειδικούς επιστήμονες να αποφασίσουν 
πού μπορούμε να χαλαρώσουμε τα πρωτόκολ-
λα, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος 
στην επανεκκίνηση του συνεδριακού Τουρι-
σμού». Εστιάζοντας στη νέα τουριστική χρονιά 
ο κ. υπουργός επεσήμανε ότι προβλέψεις για 
το 2022 είναι τέτοιες, που σε ένα βαθμό, θα 
μπορούν να αποτελέσουν αντίμετρο και ανάχω-
μα σε αυτήν την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. 
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι την 1η Μαρτίου - 
Εργαζόμαστε για υψηλού επιπέδου Τουρισμό 
που θα “γυρίσει” εισόδημα στη μέση ελληνική 
οικογένεια», επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Αναβάθμιση 
υποδομών σε 
Μύκονο και 
Σαντορίνη 
Η Μύκονος και η Σαντορίνη 
αποτελούν δύο premium προορι-
σμούς της χώρας, με αποτέλεσμα 
στο peak της καλοκαιρινής σεζόν, 
οι υφιστάμενες υποδομές είναι 
στα όριά τους, από το οδικό δί-
κτυο, την ενέργεια, την ύδρευση, 
τα απορρίμματα μέχρι και τις 
υποδομές εισόδου των λιμανιών, 
αφού τα νέα αεροδρόμια παρα-
δόθηκαν πολύ πρόσφατα. Στο 
πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση 
της πίεσης που υφίστανται στις 
περιόδους αιχμής τα νησιά είναι 
πλέον βασική προτεραιότητα. Οι 
αυξανόμενες τουριστικές ροές οι 
οποίες παρατηρούνται σε Μύκονο 
και Σαντορίνη, σε συνδυασμό 
με την ανεπάρκεια υφιστάμενων 
υποδομών, έχουν αρνητικό αντί-
κτυπο στην ποιότητα ζωής του 
μόνιμου πληθυσμού και στα δύο 
νησιά, καθώς και στο προσφερό-
μενο τουριστικό προϊόν τους. Η 
μελέτη η οποία προέκυψε μετά 
από διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς καθώς 
και την αξιοποίηση υφιστάμενων 
αναλύσεων των Δήμων Θήρας 
και Μυκόνου, του Ινστιτούτου 
του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), 
των Στρατηγικών Μελετών Πε-
ριβαλλοντικών Επενδύσεων για 
τις Στρατηγικές Επενδύσεις κ.α. 
προβλέπει 15 παρεμβάσεις για τη 
Μύκονο και 19 για τη Σαντορίνη, 
με 12 από αυτές να είναι κοινές 
και για τα δύο νησιά. Τα πρώτα 
πορίσματα έχουν ήδη παρουσια-
στεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο οποίος είχε θέσει 
από νωρίς το πλαίσιο.
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Netflix: παγκόσμια προβολή για τις Σπέτσες και το 
Poseidonion Grand Hotel  

Αφορμή για την παγκό-
σμια προβολή των Σπε-
τσών αλλά και του ξε-
νοδοχείου Poseidonion 
Grand Hotel αποτελεί 
το νέο trailer της πα-
γκόσμιας καμπάνιας 
του Netflix για τις νέες 
κυκλοφορίες ταινιών 
του 2022. Στο video, 
το οποίο έχει βγει ήδη 
στον «αέρα», υπάρχουν 
πλάνα από την ταινία 
Knives Out 2, η οποία 

γυρίστηκε στο νησί και το ξενοδοχείο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αρ-
γολίδας. Οι Σπέτσες και το Poseidonion Grand Hotel αποτελούν, μεταξύ άλλων 
locations, το σκηνικό της ταινίας, προβάλλοντας παγκοσμίως ένα από τα πιο 
όμορφα νησιά της Ελλάδας και ένα από τα ξενοδοχεία της.

Τουρισμός για Όλους: άρση υποχρέωσης 
υποβολής ενημεροτήτων   

Με την υπογραφή δυο νέων 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσε-
ων, οι πάροχοι (καταλύματα 
και τουριστικά γραφεία) που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
του υπουργείου Τουρισμού 
"Τουρισμός για όλους" για το 
έτος 2021 μπορούν να υπο-
βάλλουν αιτήματα πληρωμής 
για voucher που εξαργυρώ-
θηκαν έως 31.7.2021, χωρίς 
υποβολή φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας ή 
βεβαίωσης οφειλής. Τα κατα-
βαλλόμενα ποσά είναι πλέον 
ακατάσχετα, ενώ δεν συμψη-
φίζονται με βεβαιωμένα χρέη 
προς τη φορολογική διοίκηση 
και το Δημόσιο. Επιπρόσθε-

τα, και για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021, οι πάροχοι που βρίσκονται 
σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη χρονική 
περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021, μπορούν -μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής του Υπουργείου Τουρισμού tourism4all.gov.gr- πλέον να υποβάλλουν κατ' 
εξαίρεση αιτήματα πληρωμής για όλα τα vouchers που εξαργυρώθηκαν και 
κατά την περίοδο από 01.08.2021 έως 31.12.2021. Η υφυπουργός Τουρισμού 
Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: "Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» α-
ποτέλεσε ένα σημαντικό στήριγμα για τον εγχώριο τουρισμό σε μία δύσκολη 
περίοδο για τη χώρα. Το επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν νέες πληρωμές αλλά 
και νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων πληρωμής των voucher που εξαργυρω-
θήκαν από τον Αύγουστο του 2021, υπό τους νέους, ευνοϊκότερους για τους 
παρόχους όρους πληρωμής." 

Πάρος και Σύρος 
προβάλλονται από το 
Conde Nast Traveler
Δύο ελληνικά νησιά, την Πάρο και τη Σύρο 
προτείνει στους αναγνώστες το Conde Nast 
Traveler ως "ήσυχα νησιά" σε άρθρο με τίτλο 
"Μπορώ να πάω στην Ελλάδα; Οι κανόνες 
για τα ταξίδια από το Ηνωμένο Βασίλειο". 
Ειδικά για την Πάρο, το άρθρο αναφέρει ότι 
είναι γνωστή για τις απομακρυσμένες παρα-
λίες της και παραπέμπει σε παλιότερο άρ-
θρο του Δεκεμβρίου 2021 όπου σημαντική 
αναφορά υπήρχε για τη Μήλο, την Τήνο και 
την Αμοργό. Στο μεταξύ, τα νέα προγράμμα-
τα κρουαζιέρας με προορισμό και τη Μήλο 
ανήγγειλε η MSC. Θα πραγματοποιούνται 
κάθε Σάββατο από 30 Απριλίου 2022 έως και 
08 Οκτωβρίου 2022 από Πειραιά και κάθε 
Κυριακή από 1 Μαϊου 2022 έως και 9 Οκτω-
βρίου 2022 από Θεσσαλονίκη.

Το internet στις πτήσεις 
φέρνει η AEGEAN
Αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία η 
AEGEAN παρέχοντας στις πτήσεις της σύν-
δεση στο Internet (Wi-Fi), νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες και αναβαθμισμένο ψηφιακό 
ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Οι επιβάτες της 
AEGEAN που θα ταξιδέψουν με ένα από τα 
ήδη εξοπλισμένα αεροσκάφη AIRBUS neo, 
θα έχουν τη δυνατότητα τόσο να περιηγη-
θούν στο διαδίκτυο, να διαχειριστούν τα 
email τους, να έχουν πρόσβαση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και σε εφαρμογές 
ανταλλαγής μηνυμάτων, όσο και να κατεβά-
σουν περιεχόμενο βίντεο και ήχου. Όλοι οι 
επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκι-
μάσουν δωρεάν την υπηρεσία για 10 λεπτά 
με το πακέτο “Free 10’ ” ενώ όσοι επιθυμούν 
να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στην 
υπηρεσία σε όλη την πτήση, μπορούν να 
επιλέξουν το πακέτο “Text and surf” ή το 
πακέτο “Stream”. Δωρεάν θα διατίθεται τo 
πακέτο υπηρεσιών “Stream” σε όλους τους 
επιβάτες της Business Class. Αντίστοιχα 
θα προσφέρεται δωρεάν το πακέτο “Text 
& Surf” στα Gold μέλη του προγράμματος 
Miles+Bonus, ενώ παρόμοιες παροχές θα 
προσφέρονται μελλοντικά και σε άλλες 
ειδικές κατηγορίες επιβατών. Για την ανά-
πτυξη της υπηρεσίας Wi-Fi onboard πάνω 
στην τεχνολογική πλατφόρμα του European 
Aviation Network, η AEGEAN συνεργάστηκε 
με την Inmarsat, τη Deutsche Telekom και τη 
Display Interactive.

Τετάρτη 9 /2 /2022
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Αυξάνονται οι προκρατήσεις 
για την άνοιξη και το καλοκαίρι 
του 2022
Στην επερχόμενη σεζόν αναφέρθηκε σε συνέ-
ντευξή του ο υπουργός Τουρισμού Β. Κικίλιας, 
σχολιάζοντας ότι οι προκρατήσεις για την άνοιξη 
και το καλοκαίρι του 2022 και μέχρι τα τέλη του 
φθινοπώρου του 2022 έχουν αρχίσει από την έ-
ναρξη του έτους να αυξάνονται κατακόρυφα. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό, «οι μεγάλοι tour operators 
ανακοίνωσαν διπλασιασμό των ταξιδιωτών. Είπε ο 
CEO της TUI ότι από 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες 
που έφεραν το 2021, θα φέρουν 3 εκατομμύρια 
ταξιδιώτες το 2022. Βλέπετε ότι μεγάλοι εκδοτι-
κοί οίκοι, μεγάλα δίκτυα και εφημερίδες από το 
εξωτερικό υμνούν τα ελληνικά νησιά και παροτρύ-
νουν τους ταξιδιώτες να έρθουν στη χώρα. Γιατί 
χειριστήκαμε με τέτοιο τρόπο και με τόσο μεγάλη 
επιτυχία ειδικά το πρώτο κομμάτι της υγειονομι-
κής κρίσης. Ξέρουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι ένας 
ασφαλής προορισμός. Πρέπει στους εκατοντάδες 
χιλιάδες που ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν 
έμμεσα ή άμεσα να επιστρέψει το μέρισμα από τα 
κέρδη, από αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια η 
οποία γίνεται στον τουρισμό. Αυτοί είναι η ατμο-
μηχανή της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι μόνο 
οι μεγαλοξενοδόχοι, δεν είναι μόνοι οι ιδιοκτήτες 
αεροπορικών εταιρειών.»

Νέες αεροπορικές οδηγίες πτήσεων 
εξωτερικού

Τις νέες αεροπορικές οδηγίες 
πτήσεων εξωτερικού με τις 
προϋποθέσεις εισόδου στην 
Ελλάδα προς περιορισμό 
της διασποράς της νόσου 
COVID-19, με ισχύ έως την 
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 
2022, ανακοίνωσε η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
στο πλαίσιο των νέων κανόνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχε-
τικά με την ισχύ του ευρωπαϊ-

κού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 και τον συντονισμό για ασφαλή 
ταξίδια στην ΕΕ. Η notam προβλέπει άφιξη στην Ελλάδα, χωρίς την 
υποχρέωση αρνητικού τεστ, για όλους τους επιβάτες που προέρχονται 
από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας 
Σένγκεν, καθώς και από τις 33 χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν προσχω-
ρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC). Οι αερο-
πορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού προβλέπουν τα ακόλουθα: Υπο-
χρεωτική συμπλήρωση PLF για όλους τους επιβάτες: όλοι οι ταξιδιώτες 
προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρο-
νική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), οποιαδήποτε ώρα πριν την 
αναχώρηση της πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό 
έγγραφο.

Τετάρτη 9 /2 /2022
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Άνοιξε η φετινή σεζόν της κρουαζιέρας 
στη Θεσσαλονίκη  
Η έλευση του Viking Sky σηματοδότησε την έναρξη της φετινής σε-
ζόν της κρουαζιέρας για τη Θεσσαλονίκη νωρίτερα από κάθε άλλη 
φορά. Για το 2022 έχουν ήδη επιβεβαιωθεί 55 αφίξεις κρουαζιερό-
πλοιων στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17 το 2021, ενός το 2020 και μόλις 
έξι στο προπανδημικό 2019. Μάλιστα, το 55% των αφίξεων κρουα-
ζιέρας του 2022, θα είναι αφίξεις homeporting, αναδεικνύοντας το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως ένα διεθνές λιμάνι επιλογής για έναρξη 
ή και τερματισμό κρουαζιέρας, με δυνατότητα επιβίβασης ή και απο-
βίβασης επιβατών. Σύμφωνα με την ΟΛΘ ΑΕ, εκτός από τη «Viking 
Cruises» και τη «Celestyal Cruises», στον χάρτη των προορισμών τους 
για φέτος έχουν βάλει τη Θεσσαλονίκη και οι εταιρείες «Azamara 
Cruises», «Celebrity Cruises», «Croiseurope Cruises», «Hapag Lloyd 
Cruises», «Mano Cruises», «Noble Caledonia», «Norwegian Cruise 
Line», «Oceania Cruises» και «Silversea Cruises». Tο «Viking Sky», ένα 
από τα κρουαζιερόπλοια της «Viking Cruises», μήκους 227 μέτρων και 
συνολικής χωρητικότητας 930 επιβατών, θα ξαναδέσει στη Θεσσα-
λονίκη στις 29 Νοεμβρίου, με βάση τις επιβεβαιωμένες αφίξεις για το 
2022 στην ιστοσελίδα του ΟΛΘ. 

Χωρίς τεστ η είσοδος στη χώρα για όσους 
έχουν ενεργό πιστοποιητικό εμβολιασμού
Βήμα για την ενίσχυση των τουριστικών ροών προς την χώρα, αποτε-
λεί η απόφαση του υπ. Υγείας για άρση της υποχρέωσης διενέργειας 
τεστ για τους πολίτες με ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid. Η 
απόφαση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς μέτρων που, σύμφωνα με 
παράγοντες της αγοράς, διευκολύνουν τους δυνητικούς επισκέπτες να 
προγραμματίσουν το ταξίδι τους στην Ελλάδα. Ο υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας δήλωσε σχετικά: «Ο ελληνικός τουρισμός επέδειξε α-
ξιοσημείωτη ανθεκτικότητα τα προηγούμενα δύο χρόνια, εκπέμποντας 
ένα ισχυρό μήνυμα ασφάλειας προς τους ταξιδιώτες της χώρας μας 
και αυτό θα πράξει και φέτος.»

Δύο νέα ξενοδοχεία Hilton  
και SCD LTD
Τα σχέδια για το άνοιγμα δύο ξενοδοχείων στην Αθή-
να, επιβεβαίωσαν η Hilton και ο όμιλος SCD LTD, ως 
μέρος μιας συμφωνίας διαχείρισης με θυγατρικές της 
SCD Group LTD. Το ιστορικό Πεντελικόν, της συλλογής 
Curio από τη Hilton, ένα ξενοδοχείο 117 δωματίων στο 
πολυτελές βόρειο προάστιο της Κηφισιάς, θα είναι το 
πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην 
ηπειρωτική Ελλάδα όταν ανοίξει το 2024. Το Hampton 
by Hilton Piraeus Μικρολίμανο, ξενοδοχείο 83 δωματίων 
που ανοίγει στο δημοφιλές λιμάνι του Πειραιά, θα είναι 
το πρώτο ελληνικό ακίνητο της Hampton by Hilton. Στο 
γνωστό ξενοδοχείο Πεντελικόν, ο όμιλος SCD θα πραγ-
ματοποιήσει επένδυση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ 
για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του εν όψει του 
rebranding. Το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμα-
νο θα βρίσκεται στην Καστέλα, κοντά στη μαρίνα του 
Μικρολίμανου, με θέα στο λιμάνι. Μετά από την ανακαί-
νιση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην οποία θα προ-
χωρήσει ο όμιλος SCD, το Hampton by Hilton Piraeus 
Μικρολίμανο θα προσφέρει την διεθνώς αναγνωρισμέ-
νη ποιότητας φιλοξενία των ξενοδοχείων Hampton by 
Hilton, όπως τονίζεται.

Χαλαρώνει τους περιορισμούς  
στα ταξίδια η Πορτογαλία
Η Πορτογαλία χαλαρώνει τα μέτρα για τους ταξιδιώτες 
που διαθέτουν ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
παύοντας να τους ζητεί να επιδείξουν αρνητικό διαγνω-
στικό τεστ για την covid-19 κατά την είσοδό τους στη 
χώρα.
Οι ταξιδιώτες «που διαθέτουν ευρωπαϊκό, ψηφιακό 
πιστοποιητικό covid» ή οποιοδήποτε άλλο «αναγνωρι-
σμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού» δεν θα χρειάζεται να 
παρουσιάζουν αρνητικό τεστ κορονοϊού προκειμένου να 
εισέλθουν στην Πορτογαλία, βάσει της ανακοίνωσης της 
κυβέρνησης. Η απόφαση της πορτογαλικής κυβέρνησης 
ακολουθεί τις ευρωπαϊκές συστάσεις που έχουν στόχο 
τον καλύτερο συντονισμό των κανόνων που αφορούν 
τα ταξίδια εντός ΕΕ και την αποφυγή επιβολής περιο-
ρισμών σε όσους διαθέτουν ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
εμβολιασμού. Όπως οι περισσότερες χώρες του κόσμου 
και η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με μεγάλη άνοδο 
των κρουσμάτων covid-19 λόγω του παραλλαγμένου 
στελέχους Όμικρον του κορονοϊού. Οι αρχές της χώρας 
ανακοίνωσαν περισσότερα από 41.000 νέα κρούσματα 
για τις προηγούμενες 24 ώρες και 44 θανάτους.

Τετάρτη 9 /2 /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



11 

LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν  
την εμπειρία διαμονής
Το τμήμα Business Solutions της LG Electronics (LG) μαζί με τον επίσημο συνερ-
γάτη Δρακουλάκης ΑΕ συνεργάστηκαν με το Creta Maris Beach Resort του Μetaxa 
Hospitality Group, που βρίσκεται στην Χερσόνησο της Κρήτης. H LG εξόπλισε όλα τα 
δωμάτια με LG ξενοδοχειακές τηλεοράσεις που ενσωματώνουν το Infotainment σύ-
στημα Pro:Centric Direct και δημοφιλείς εφαρμογές όπως το Netflix, αναβαθμίζοντας 
έτσι την εμπειρία διαμονής. Στα 681 δωμάτια τοποθετήθηκαν 747 ξενοδοχειακές 
τηλεοράσεις της σειράς US662H, 55, 50 και 43 ίντσες. Ξεχωρίζοντας για την καθαρή 
και ρεαλιστική εικόνα με την 4K Ultra ανάλυση, διαθέτουν, μεταξύ άλλων, λειτουργίες 
όπως Gallery Mode με προεγκατεστημένες εικόνες όταν η τηλεόραση δεν δείχνει πε-
ριεχόμενο καθώς και συμβατότητα σύνδεσης με φορητές συσκευές για αναπαραγω-
γή περιεχομένου. Το Infotainment σύστημα Pro:Centric Direct διαθέτει πλήθος καινο-
τόμων χαρακτηριστικών που αναδεικνύουν την εταιρική ταυτότητα του ξενοδοχείου 
και δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες για διαδραστική και αμφίδρομη επικοινωνία 
προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση σε μια ποικιλία υπηρεσιών.

Αστερούσια Όρη: πόλος έλξης επισκεπτών  
με τη «σφραγίδα» της UNESCO
Σημαντικός προορισμός φυσιολατρικού τουρισμού στη χώρα έχουν αναδειχθεί τα 
Αστερούσια Όρη στην Κρήτη μετά την ένταξη της νοτιότερης ελληνικής οροσειράς 
στο Παγκόσμιο Δίκτυο Περιοχών «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO ως από-
θεμα Βιόσφαιρας. Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι τα Αστερούσια 
Όρη να αποτελέσουν ένα μοντέλο βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης καθώς και 
έναν σταθερό πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
για όλο τον χρόνο, ενισχύοντας έτσι και τις συντονισμένες προσπάθειες που υλο-
ποιεί η περιφερειακή αρχή για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού αλλά και επέκταση 
της τουριστικής περιόδου στο νησί. Επισημαίνεται ότι η περιοχή που εντάχθηκε στο 
δίκτυο της UNESCO αποτελεί μια έκταση 367 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία 
περιλαμβάνει, επτά αρχαιολογικούς χώρους, τρεις περιοχές Natura, χαράδρες, 
φαράγγια, βουνοκορφές, παραλίες, χιλιόμετρα μονοπατιών, πάνω από 192 καταγε-
γραμμένα είδη φυτών, μία εξαιρετική βιόσφαιρα σε απόλυτη αρμονία με την φυσική 
παρουσία, τους οικισμούς και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, πέρα 
από τη χερσαία έκταση περιλαμβάνεται και μια τεράστια παράκτια έκταση, η λεγομέ-
νη ελληνική τάφρος, το βαθύτερο τμήμα της Μεσογείου, με σπάνια είδη. Επισημαί-
νεται ότι η ένταξη των Αστερουσίων στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας 
(WNBR) του Προγράμματος ΜΑΒ της UNESCO, προήλθε μετά από υποδειγματική 
συνεργασία όλων των περιφερειακών και τοπικών φορέων της Κρήτης και με τον συ-
ντονισμό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Δ. Φραγκάκης: 
προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη του τουρισμού 
οι «πράσινες» μεταφορές
Στην ανάγκη να βελτιώνονται συνεχώς οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφορών προς 
τους επισκέπτες ως προϋπόθεση ποιοτι-
κής αναβάθμισης συνολικά του τουριστι-
κού προϊόντος στη χώρα μας αναφέρθηκε 
ο Γ.Γ. του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης. 
Επισήμανε την βούληση της κυβέρνησης 
να ενισχυθούν και να προωθηθούν οι πρά-
σινες μεταφορές ως μέρος του ευρύτερου 
στόχου για βιώσιμο τουρισμό. Στο πλαίσιο 
αυτό, προκειμένου φέτος να επιτευχθούν 
οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για τον 
τουρισμό σε όλη τη χώρα, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση εργασίας του κ. Φρα-
γκάκη με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αυ-
τοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Βασίλη 
Μαραγκάκη και το μέλος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ταξί και πρόεδρο των Ιδιο-
κτητών Ταξί Χανίων Ηλία Καραπατάκη. Ο 
Γ.Γ. του ΕΟΤ ενημερώθηκε για σημαντικά 
αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η πορεία 
αντικατάστασης των συμβατικών ταξί με 
πολυθέσια, η ενίσχυση των κινήτρων για 
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα 
ταξί, ζητήματα μείωσης κόστους λειτουρ-
γίας και αναπροσαρμογής κομίστρων 
καθώς και θέματα που αφορούν τους ε-
λέγχους και την κατά το δυνατόν βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
ξένους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την 
Ελλάδα.

Τετάρτη 9 /2 /2022
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Ριζική ανάπλαση για τη μαρίνα Αλίμου μέχρι το 2025  
Σε ένα σημαντικό έργο προχωρά ο δήμος Αλίμου, καθώς μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η ριζική ανάπλαση και αναβάθμιση 
της μαρίνας. Πρόκειται για μια επένδυση που θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να κάνει το μέτωπο της ελληνικής 
Ριβιέρας ακόμη πιο σύγχρονο και ποιοτικό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρξει ζώνη καταστημάτων και εστιατορίων, ξενοδο-
χείο, προβλήτα, πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος, φύτευση και αύξηση του πρασίνου, πύργος διοίκησης και ελέγχου της μαρίνας, 
πάρκινγκ 850 θέσεων με αυξητική προοπτική, δόμηση κάθετη στην Ποσειδώνος, κατεβάσματα με φυτεύσεις που θα «ενώνουν» την 
πόλη με τη μαρίνα, ενώ δεν θα επηρεαστεί η χρήση του κολυμβητηρίου, το οποίο παραμένει ενταγμένο στην περιοχή. Παράλληλα, 
εκεί θα στεγαστεί η πλούσια σε έργα του 20ου αιώνα, Δημοτική Πινακοθήκη. Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίστηκε αυτό που το προηγού-
μενο διάστημα έδειχνε να ανησυχεί περισσότερο τους κατοίκους. Και αφορά στα κτίρια, καθώς τόσο οι δημότες όσο και η ίδια η 
δημοτική Αρχή δεν ήθελαν να περιοριστεί ο ορίζοντας της πόλης στη θάλασσα. Ο όγκος των κτιρίων θα είναι διασπάσιμος και τα 
κτίρια ισόγεια, δηλαδή ύψους έως 4,5 μέτρα, ενώ όπου υπάρξει και πρώτος όροφος, το συνολικό ύψος δεν θα ξεπερνά τα 7 μέτρα. 
Με δεδομένο μάλιστα πως η λεωφόρος Ποσειδώνος βρίσκεται υψομετρικά πιο πάνω από τη Μαρίνα, ο περιπατητής καθώς περπα-
τάει θα συνεχίσει να βλέπει τη θάλασσα σχεδόν σε όλο το μήκος της λεωφόρου, όπως συμβαίνει σήμερα.

Τετάρτη 9 /2 /2022
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