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ΙΝΣΕΤΕ: στο 22% οι ελλείψεις προσωπικού  
στα ξενοδοχεία το 2021
Η έλλειψη προσωπικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν οι ξενοδόχοι, ειδικά όσοι βρίσκονται σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές και νησιά. Πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ δείχνει ότι σε εθνικό επίπεδο 
στην αιχμή της θερινής σεζόν του 2021, 53.249 θέσεις εργασίας δεν καλύφθηκαν 
από τις 244.124 θέσεις εργασίας που προβλέπονται βάσει οργανογράμματος στα 
ξενοδοχεία. Δηλαδή το ποσοστό έλλειψης ανέρχεται σε 22%, αφού περίπου 1 στις 5 
θέσεις δεν καλύφθηκαν. Το ποσοστό είναι παρόμοιο σε όλα τα τμήματα λειτουργίας 
των ξενοδοχείων και κυμαίνεται από 21% έως 24%. Η αδυναμία εύρεσης προσω-
πικού δεν αποτελεί καινούριο πρόβλημα, φαίνεται ότι διογκώθηκε όμως εν μέσω 
πανδημίας. Το 50% του συνόλου των θέσεων εργασίας που δεν καλύφθηκαν, σχεδόν 
26.500 θέσεις, αντιστοιχούν στις ειδικότητες Καμαριέρα, Receptionist, Σερβιτόρος, 
Βοηθός Σερβιτόρου, Λαντζέρης, Barista και Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση.
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Γρ. Τάσιος: «Ενισχύουμε τις προσπάθειες  
για τη γρήγορη έναρξη της σεζόν  
και την τουριστική ανάκαμψη» 

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες, λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, μέσα στις οποίες οι επιχειρήσεις θα κληθούν 
να επανεκκινήσουν τη δραστηριότητά τους κατά την έ-
ναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, αναφέρθηκε ο 
Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος, στην εισαγωγική 
τοποθέτησή του στο Webinar που διοργάνωσε η Ομο-
σπονδία, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΒΙT 
στο Μιλάνο (10 - 12 Απριλίου 2022). «Θεσμικά είμαστε υ-
ποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε για τη σεζόν. Μετά από 
δύο χρονιές πανδημίας με απώλειες, θέλουμε να αξιοποι-
ήσουμε όλα τα θετικά μηνύματα στο πεδίο της ζήτησης. 
Είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν» είπε χαρακτηριστικά. 
Δίνοντας το λόγο στη δημοσιογράφο κ. Ελένη Σαρικώστα 
- επίσημη αντιπρόσωπο της τουριστικής έκθεσης στην ελ-
ληνική αγορά, ο κ. Τάσιος τόνισε: «H ΠΟΞ συμμετέχει στη 
μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων του κλάδου, ενίσχυ-
σης των ροών από μεγάλες αγορές που βρίσκονται στην 
πρώτη εξάδα των αφίξεων στην Ελλάδα, ώστε να καλυ-

φθούν απώλειες που αναμένονται από τη ρωσική κυρίως, αλλά και την ουκρανική αγορά. 
Ευχόμαστε να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η σεζόν, τό-
σο το καλύτερο για την οικονομία. Κάνουμε τα πάντα για την ανάκαμψη του τουρισμού. 
Τα μηνύματα από την ιταλική αγορά είναι ενθαρρυντικά, τόσο σε αναζήτηση όσο και σε 
κρατήσεις για την ερχόμενη τουριστική περίοδο. Οι Ιταλοί «ξανάρχονται» το 2022, όπως 
αποδεικνύεται από την αύξηση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων από 14 ιταλικές 
πόλεις που θα συνδέονται με ελληνικούς προορισμούς, από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώ-
βριο του 2022», ανέφερε η κ. Σαρικώστα. Σύμφωνα με την ίδια, «η ουκρανική κρίση δεν 
δημιούργησε αρνητική διάθεση, αντιθέτως, η χαλάρωση των υγειονομικών περιορισμών 
και η αποκλιμάκωση της πανδημίας σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό των Ιταλών, άνοι-
ξε την όρεξη τους για τα ταξίδια και ειδικότερα σε χώρες της Μεσογείου και λιγότερο σε 
πιο μακρινούς εξωτικούς προορισμούς». Το ξεκίνημα της νέας τουριστικής σεζόν στην 
Ιταλία θα γίνει επίσημα με τη διοργάνωση της έκθεσης τουρισμού ΒΙΤ. Tour Operators, 
ταξιδιωτικά πρακτορεία, αεροπορικές εταιρείες και δημοσιογράφοι προγραμματίζουν να 
βρεθούν στο Μιλάνο για να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις. 

Αλλαγές στα 
υγειονομικά 
πρωτόκολλα 
των τουριστικών 
επιχειρήσεων 

Από τις 15 Μαρ-
τίου 2022 καταρ-
γείται η υποχρέ-
ωση συμπλήρω-
σης της φόρμας 
Passenger 
Locator Form 

(PLF) από τους επισκέπτες όλων των 
χωρών για την είσοδό τους στην Ελλά-
δα, καθώς στο εξής έμφαση θα δίνεται 
στον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβο-
λιασμού. Επιπλέον, η υιοθέτηση των 
νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων για 
τις τουριστικές επιχειρήσεις στοχεύει 
στο να φέρει την Ελλάδα μπροστά από 
τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή Εμπει-
ρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας 
εισηγήθηκε την αύξηση της χωρητι-
κότητας των τουριστικών λεωφορείων 
από 85% σε 100%, από το Σάββατο 5 
Μαρτίου 2022, με τα υπόλοιπα μέτρα 
προστασίας-φυσικός αερισμός, χρήση 
μάσκας - να παραμένουν σε ισχύ. Στο 
νέο ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο 
για τη λειτουργία των τουριστικών 
καταλυμάτων παραμένει υποχρεω-
τική για τα καταλύματα άνω των 50 
δωματίων η συνεργασία με ιατρό ή 
δομή υγείας, που ενεργεί βάσει των 
οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο της 
COVID-19, ενώ, μεταξύ άλλων, προ-
βλέπονται: Η χορήγηση γαντιών μίας 
χρήσης στο προσωπικό που εργάζεται 
στο τμήμα καθαριότητας και στους 
εργαζόμενους στο χώρο της κουζίνας 
και η κατάργηση της χρήσης γαντιών 
μίας χρήσης για τους τουρίστες κατά 
τη διάρκεια του buffet. Παραμένει υ-
ποχρεωτική η χρήση απολυμαντικού 
υγρού. Επίσης προβλέπεται η κατάρ-
γηση των τραπεζομάντηλων μιας χρή-
σης και η κατάργηση του καθαρισμού 
επιφανειών με συσκευή ατμού θερμο-
κρασίας >70 βαθμών Κελσίου. Αυτό 
θα γίνεται ως απολύμανση, μόνο μετά 
από επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός 
του δωματίου.
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Μεγάλο ζήτημα για τα ξενοδοχεία η «εκτόξευση» 
του ενεργειακού κόστους λειτουργίας

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει 
προκαλέσει αρκετό προβληματισμό 
στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τους 
επαγγελματίες να αναμένουν με 
αγωνία τις εξελίξεις. Όπως ανέφερε 
πρόσφατα ο πρόεδρος του Ξενοδο-
χειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. 
Αλέξανδρος Βασιλικός, το μεγάλο 
ζήτημα για τα ξενοδοχεία της χώρας 
είναι αύξηση του ενεργειακού κό-
στους λειτουργίας τους. "Οτιδήποτε 

γίνει ή δεν γίνει στην Ουκρανία από εδώ και πέρα, το πληρώνει ήδη η Ελλάδα και 
η ξενοδοχειακή βιομηχανία της και θα το πληρώσει και στο μέλλον", υπογραμμίζει 
ο κ. Βασιλικός αναφερόμενος στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Βέβαια 
εκτιμά ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊό-
ντος της χώρας, καθώς πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά όλους. Ο 
κ. Βασιλικός αναφέρθηκε παράλληλα και στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι 
ξενοδόχοι που έχουν αποκλειστικά συμβόλαια με Ρώσους TO's, εκφράζοντας όμως 
την πίστη του ότι αυτοί θα έχουν τον χρόνο να αναδιαρθρώσουν τις αγορές που θα 
απευθυνθούν για να προσελκύσουν πελάτες. Στον αντίποδα, σημαντικός θα είναι 
αντίκτυπος της κρίσης για την Ελλάδα, αν επηρεαστεί η αγορά των ΗΠΑ, που τα τε-
λευταία χρόνια και ειδικά πέρυσι έχει ξεχωρίσει. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό, εάν η 
σύρραξη πάρει διαφορετική εξέλιξη, θα επηρεάσει και άλλες αγορές με κύρια αυτή 
των ΗΠΑ. Όπως εξηγεί, οι Αμερικάνοι δύσκολα θα ταξιδεύσουν φέτος Ευρώπη αν 
υπάρχουν απρόοπτες εξελίξεις. "Επειδή δεν έχουν καθαρή εικόνα της γεωγραφικής 
απόστασης Ελλάδας και Ουκρανίας" υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ταξιδεύσουν 
φέτος στην Ευρώπη γενικότερα. Αυτή θα είναι μια εξέλιξη που θα "πονέσει", αναφέ-
ρει ο κ. Βασιλικός.

«Ψήφος» εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τον όμιλο 
ξενοδοχείων Radisson  

Συνάντηση με τον Senior Vice 
President Franchise, Joep Peters 
και τον Αντιπρόεδρο Ανάπτυξης, 
Εlie Milky του Radisson Hotel 
Group, πραγματοποίησε ο Υ-
πουργός Τουρισμού Βασίλης Κι-
κίλιας, στην οποία συζητήθηκε 
το πλάνο ανάπτυξης του ομίλου 
στη χώρα μας και τα μελλοντικά 
σχέδιά του για την Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και τα νησιά. Ση-
μειώνεται ότι πρόκειται για έναν 
από τους μεγαλύτερους ξενοδο-
χειακούς ομίλους στον κόσμο, 
με εννιά διαφορετικά ξενοδοχει-
ακά brand και περισσότερα από 
1.600 ενεργά και υπό κατασκευή 

ξενοδοχεία σε 120 χώρες. Ο κ. Κικίλιας δήλωσε σχετικά: «Η περαιτέρω ενδυνά-
μωση της παρουσίας διεθνών brands στη χώρα μας, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύ-
νης για το προσφερόμενο ελληνικό τουριστικό προϊόν και προσθέτει δυναμική 
στην πολιτική προώθησης της Ελλάδας ως προορισμού, σε κοινά που προτιμούν 
την ευελιξία των απευθείας κρατήσεων.»

Στα 2,3 εκατ. ευρώ 
αυξάνεται το συνολικό 
ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης για 
Εστίαση και Τουρισμό 
Στην υπογραφή δύο αποφάσεων που 
αυξάνουν το συνολικό ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι επι-
χειρήσεις της Εστίασης και Τουρισμού 
που επλήγησαν από την πανδημία αλλά 
και την επέκταση του χρόνου υλοποίη-
σης της ενίσχυσης Τουριστικών Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων, προχώρησε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννης Τσακίρης. Συγκεκριμένα, με 
την πρώτη απόφαση του κ. Τσακίρη το 
συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματο-
δότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχεί-
ρηση από τις συγκεκριμένες δράσεις 
(ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟ-
ΞΕΝΙΑΣ και ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ) του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020, συναθροιζόμενο με 
κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει, 
με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, 
φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεο-
νεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές 
όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγ-
γυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, σε συ-
νολική ονομαστική αξία, αυξάνεται από 
τις 18/11/2021 κατά ανώτατο όριο από 
1.800.000 ευρώ σε 2.300.000 ευρώ. Με 
δεύτερη απόφαση του κ. Τσακίρη που α-
φορά στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών 
ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 παρατεί-
νεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των 
χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους 
45 μήνες και 132 μέρες συνολικά από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έ-
νταξης από τους 42 μήνες και 132 μέρες 
συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης που ίσχυε μέχρι 
πρότινος. Σε περίπτωση που προθεσμία 
ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη 
εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέ-
χρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Τετάρτη 9 /3 /2022
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Κορυφαίος προορισμός για γάμους η Πάρος  
Η πανδημία έπληξε σημαντικά το γαμήλιο τουρισμό, ακυρώνοντας τις εκδηλώ-
σεις για σχεδόν δύο χρόνια. Πολλοί γάμοι αναβλήθηκαν και το 2022 αναμένεται 
να είναι μία σημαντική χρονιά ανάκαμψης για τον κλάδο. Η βιομηχανία του γα-
μήλιου τουρισμού εκτιμάται ότι «τζιράρει» πολλά εκατομμύρια δολάρια ετησίως, 
καθώς ένα στα τέσσερα ζευγάρια σε όλον τον κόσμο αναζητά κάποιον προορι-
σμό εκτός του τόπου κατοικίας του για το γάμο του. Ανάμεσα στους καλύτερους 
προορισμούς για γαμήλια ταξίδια βρέθηκε πρόσφατα και η Πάρος, σύμφωνα με 
την ταξιδιωτική ιστοσελίδα thepointsguy.com. Πρόκειται για μία σημαντική διά-
κριση εάν ληφθεί υπόψη ότι στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται, επίσης η 
Σαντορίνη, οι Μαλδίβες, η Χαβάη και άλλοι εξωτικοί προορισμοί.

Αισιόδοξοι για το 2022 οι ξενοδόχοι της Αθήνας   
Μπορεί η επίτευξη των μεγεθών του 
2019 να φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολος 
στόχος για την πρωτεύουσα, ωστόσο 
η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού κ. 
Λαμπρινή Καρανάσιου Ζούλοβιτς εξέ-
φρασε την πίστη της ότι "το 2022 θα 
έχουν πολύ δουλειά τα ξενοδοχεία της 
Αθήνας και υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία 
ότι μπορεί και τα τελικά νούμερα να 

προσεγγίσουν τα επίπεδα του 2019". Σύμφωνα με την κ. Ζούλοβιτς, η Αθήνα όχι 
μόνο θα υποδεχτεί τους επισκέπτες της με εκσυγχρονισμένο το ξενοδοχειακό 
της προϊόν αλλά και με αυξημένο κατά 6% το προσφερόμενο χαρτοφυλάκιο. 
Υπολογίζεται ότι το 2022 οι νέες κλίνες της Αθήνας ανέρχονται σε 2.500, απόρ-
ροια των νέων ξενοδοχειακών μονάδων που άνοιξαν τις πύλες τους. Το 2021, 
η αύξηση των 5 αστέρων ξενοδοχείων, σε σύγκριση με το 2020 ανήλθε σε 
17%, των ξενοδοχείων 4 αστέρων ανήλθε σε 7% και των ξενοδοχείων 2 αστέ-
ρων ανήλθε σε 3%, με βάση τα στοιχεία της 17ης Έρευνας της ΕΞΑΑΑ & GBR 
Consulting «Περί Ικανοποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αττικής 
2021. Στο μέλλον εξάλλου και με φόντο τα σχέδια στο πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού, υπολογίζονται επιπλέον 2.500 κλίνες, που θα πλαισιώσουν με τη σει-
ρά τους την ξενοδοχειακή προσφορά.

Νωρίτερα θα υποδεχτεί 
φέτος τους επισκέπτες 
της η Costa Navarino
Στις 20 Φεβρουαρίου άνοιξε το ξενοδοχείο 
The Westin Resort Costa Navarino, ενώ στις 
24 Μαρτίου, νωρίτερα άλλες χρονιές, θα 
λειτουργήσει και το The Romanos, a Luxury 
Collection Resort, στο Navarino Dunes. Πα-
ράλληλα, το καλοκαίρι η Costa Navarino θα 
καλωσορίσει το W Costa Navarino -το πρώτο 
ξενοδοχείο W στην Ελλάδα- στο Navarino 
Waterfront, σημειώνεται στην ανακοίνωση. 
Το W Costa Navarino θα λειτουργήσει στο 
Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανά-
πτυξης της Costa Navarino και σε μία πα-
ραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων. Το εν 
λόγω ξενοδοχείο θα διαθέτει 246 δωμάτια, 
σουίτες και βίλες.

Α. Γκερέκου: τo yachting 
αποτελεί τεράστιο 
κεφάλαιο εθνικού πλούτου

Την ιδιαίτερη σημασία 
που αποδίδει η ελληνική 
κυβέρνηση και ειδι-
κότερα το Υπουργείο 
Τουρισμού και ο ΕΟΤ 
στον τομέα του yachting 
υπογράμμισε η Πρόε-
δρος του ΕΟΤ, Άντζελα 

Γκερέκου. Η ίδια σημείωσε ότι το yachting α-
ποτελεί τεράστιο κεφάλαιο εθνικού πλούτου, 
καθώς η μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευ-
ρώπη, ο μοναδικός πολυνησιακός χαρακτή-
ρας και το ωραιότερο «γαλάζιο» στον κόσμο 
καθιστούν δικαιωματικά την Ελλάδα ως τον 
κορυφαίο προορισμό για θαλάσσιες περιηγή-
σεις, διεθνώς. Όπως ανέφερε, η πορεία της 
χώρας είναι θεαματική, αφού το 2019 αναδεί-
χθηκε ως ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός 
σε ναυλώσεις μεγάλων σκαφών αναψυχής 
διεθνώς, το 2020 ως ο 2ος δημοφιλέστερος 
προορισμός, το 2021 κατέλαβε την πρώτη 
θέση με 24% μερίδιο αγοράς στις ναυλώσεις, 
ενώ το 2022 προβλέπεται επίσης εξαιρετικό, 
καθώς οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις αγγίζουν 
το 57% του υπάρχοντος στόλου». Η Πρόε-
δρος του ΕΟΤ επισήμανε ότι, παρά τα ιδιαί-
τερα αισιόδοξα αυτά αποτελέσματα, χρειά-
ζεται η περαιτέρω και διαρκής ανάπτυξη του 
δικτύου των μαρινών σε όλη την επικράτεια, 
η απελευθέρωση από γραφειοκρατικές αγκυ-
λώσεις της διενέργειας ημερήσιων high end 
εκδρομών από επαγγελματικά σκάφη αναψυ-
χής, η ενδυνάμωση των premium ημερήσιων 
εκδρομών που απευθύνονται σε υψηλού ει-
σοδηματικού προφίλ επισκέπτες κ.ά.

Τετάρτη 9 /3 /2022



55OO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

EMBRACE HOTEL INNOVATION: EMBRACE HOTEL INNOVATION: 

GAIN THE 
CHALLENGE

30&31
03
2022 

#hoteltech22

HotelTechConference company/hotel-tech-conferencehoteltechgr

www.hoteltech.grwww.hoteltechnews.gr



7 

Υπογράφθηκε πρωτόκολλο συνεργασίας για τον Προσβάσιμο Τουρισμό
Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον 
κοινό σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πολιτικών και δράσεων που προ-
ωθούν τον Προσβάσιμο Τουρισμό 
στην Ελλάδα, υπέγραψαν ο υπουρ-
γός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας 
με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνο-
μοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Οι δράσεις, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την 
κατάρτιση των εμπλεκόμενων στον 
τουριστικό τομέα σχετικά με τις ανά-
γκες της αγοράς του Προσβάσιμου 
Τουρισμού, την προώθηση δράσεων 
εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία, 
τη βελτίωση της προσβασιμότη-
τας υποδομών και υπηρεσιών, την 
καθιέρωση διεθνούς forum για τον 
Τουρισμό για Όλους/Προσβάσιμο 
Τουρισμό, που θα υλοποιείται ανά 
έτος σε διαφορετικό σημείο της 
χώρας. Στόχος των δράσεων είναι η 
καθιέρωση διαρκούς θεσμικής δια-
βούλευσης του Υπουργείου και των 
εποπτευόμενων από αυτό φορέων 
με το εθνικό αναπηρικό κίνημα, ώστε 
να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις 
και η Ελλάδα να γίνει προσβάσιμη 
σε όλους τους επισκέπτες της.

Τετάρτη 9 /3 /2022

https://www.hoteliernews.gr


Η axxion group εγγυάται κορυφαίο αποτέλεσµα στις ειδικές κατασκευές οµοιογενών 

επιφανειών. Με υλικά υψηλών προδιαγραφών, προσφέρει στα ξενοδοχεία µοναδικά έργα 

υψηλής αισθητικής και διακοσµητικής αξίας. Αποτελεί τη Νο1 επιλογή για τη reception, 

το εστιατόριο, το bar, τους πάγκους self service, τα έπιπλα δωµατίων, την κουζίνα και το µπάνιο.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Λεωφόρος Κρυονερίου 113, Κρυονέρι, 14568, Αττική | athens@axxion.gr | Τηλ.: +30 210 8160625 | Fax: +30 210 8160627

https://axxion.gr/en/


Το Visit Greece App αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα 
ψηφιακά εργαλεία για την προβολή του ελληνικού τουρισμού 
διεθνώς, αφού δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανακαλύψει 
τους κρυμμένους θησαυρούς της Ελλάδας προσφέροντας 
πληροφορίες για αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα, ση-
μεία ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Μέσα από την εφαρμογή, 
ο επισκέπτης της χώρας μπορεί ταυτόχρονα να ενημερωθεί 
για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους τουριστικούς 
προορισμούς, για τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και τις 
διαδικασίες ταξιδιού που ισχύουν το συγκεκριμένο διάστημα 
κατά την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα, αποτελεί και 
ένα μοναδικό «εργαλείο» στη φαρέτρα των επαγγελματιών 
του τουρισμού, αφού μέσα από το app δίνεται η δυνατότητα 
να προβάλουν την επιχείρησή τους και να συνδεθούν με τον 
τουρίστα που αναζητά το επόμενο μέρος που θα επισκεφτεί 
για φαγητό, για καφέ ή για ποτό στη διάρκεια του ταξιδιού 
του. Τον τελευταίο χρόνο μάλιστα, η εφαρμογή Visit Greece 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), που δημιούρ-
γησε η Warply με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και 
με τη χορηγία της Eurobank και Mastercard, γνώρισε μεγάλη 
ανάπτυξη. Κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους από 1,7 
εκατ. χρήστες, να κρατήσει πάνω από το 75% των χρηστών 
ενεργούς και σε συνεχή διάδραση με την εφαρμογή και να 
καταγράψει περίπου 2,5 εκατ. λήψεις (downloads). Το γεγονός 
αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις τουριστικές επι-
χειρήσεις, που μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία προβολή χω-
ρίς κόπο και έξοδα. Αυτό που οι επαγγελματίες πρέπει να κά-
νουν είναι να εγγραφούν στους ιστοτόπους: www.visitgreece.
gr και www.visitgreeceapp.com, επιλέγοντας το πεδίο «Εγγρα-
φή επιχειρήσεων». Η εφαρμογή παρέχει επίσης τη δυνατό-
τητα επικαιροποίησης των πληροφοριών για την επιχείρηση, 
ανανέωσης του φωτογραφικού υλικού, ενώ οι επιχειρήσεις 

μπορούν να δημοσιεύουν ειδικές προσφορές και εμπειρίες για 
τους χρήστες της εφαρμογής. Όλη η υπηρεσία προσφέρεται 
εντελώς δωρεάν. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα προβάλλονται 
4.500 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 3.000 προστέθηκαν τον 
τελευταίο χρόνο.

Νέες λειτουργίες για την προβολή του ελληνικού Τουρισμού
Το Visit Greece App αποτελεί μια εφαρμογή που δε σταματά 
να εξελίσσεται, προκειμένου να προβάλλει το ελληνικό τουρι-
στικό προϊόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα στο 2021, 
οι λειτουργίες διευρύνθηκαν σημαντικά, καθώς:
  •  Δημιουργήθηκε ειδική ενότητα για την εξυπηρέτηση του 

ταξιδιώτη και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
έναντι της πανδημίας Covid-19. Λειτουργεί από το 2020 με 
επικαιροποιημένη πληροφόρηση για όλα τα υγειονομικά 
μέτρα που ισχύουν κάθε φορά, αλλά και για τα έγγραφα 
που είναι απαραίτητα στο ταξίδι των επισκεπτών προς την 
Ελλάδα. Παράλληλα ενσωματώθηκαν σε ψηφιακό χάρτη 
610 διαγνωστικά κέντρα και 74 δημόσια σημεία δειγματο-
ληψίας για τεστ κορονοϊού σε όλη τη χώρα προκειμένου 
να διευκολύνεται η πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτά.

  •  Δημιουργήθηκε ειδική ενότητα για την επέτειο των 200 
ετών της επανάστασης του 1821. Περιελάβανε 130 ιστορι-
κά σημεία σε διαδραστικό χάρτη, σύνδεση με αφιερώματα 
σε ήρωες της Επανάστασης, καθώς και ένα διαδραστικό 
παιχνίδι - quiz γνώσεων για την Επανάσταση.

Επίσης προστέθηκαν στο περιεχόμενο, μεταξύ άλλων:
  •  25 χιονοδρομικά κέντρα από όλη την Ελλάδα, 22 μαρίνες 

από όλη την επικράτεια καθώς και όλες οι παραλίες με 
Γαλάζια Σημαία.

  •  H δυνατότητα για αγορά εισιτηρίου για μουσεία, αρχαιο-
λογικούς χώρους, ferries, ενοικίαση αυτοκινήτων κ.ά.

Visit Greece App: απεριόριστες δυνατότητες  
στη «φαρέτρα» των επαγγελματιών



W

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

https://protasismart.com/
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H Divani Collection Hotels αποτελεί βασικό συντελεστή στην ελ-
ληνική τουριστική αγορά, με τις premium υπηρεσίες σε όλες τις 
μονάδες της, τα μοναδικά ξενοδοχεία της που προσφέρουν οικο-
γενειακή ατμόσφαιρα και την αφοσίωσή της στην ικανοποίηση των 
επιθυμιών όλων των καλεσμένων της. Μετρώντας 60 χρόνια επι-
τυχημένης παρουσίας στην ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας φι-
λοξενίας, η Divani Collection Hotels αποτελείται από 7 ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα. Το hoteliernews.gr επικοινώνησε με την Marketing & 
Operations Director του Ομίλου, κ. Κωνσταντίνα Διβάνη, η οποία α-
ναφέρθηκε στο μοντέλο του σύγχρονου ταξιδιώτη, τα προβλήματα 
στους αστικούς προορισμούς αλλά και για το μέλλον του συνεδρια-
κού τουρισμού.

Η πανδημία μετέβαλε τα δεδομένα στην τουριστική αγορά, επη-
ρεάζοντας σημαντικά και τις προτιμήσεις των επισκεπτών στα 
ξενοδοχεία. Πως θα περιγράφατε το σύγχρονο ταξιδιώτη και τι 
πιστεύετε ότι ζητά από ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να πραγ-
ματοποιήσει κράτηση;
Μετρώντας 60 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας, η Divani 
Collection Hotels αποτελείται σήμερα από 7 ξενοδοχεία στην Ελ-
λάδα (Αθήνα, Μετέωρα, Λάρισα και Κέρκυρα). Τώρα πλέον είμα-
στε σίγουροι για το τι αναζητά ο σύγχρονος επισκέπτης και αυτό 
προσπαθούμε και εμείς να του παρέχουμε. Υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες, άψογη εξυπηρέτηση από καλά καταρτισμένο προσωπικό 
και παροχή εμπειριών που θα κάνουν το ταξίδι του ανεπανάληπτο. 
Π.χ σε εμάς, οι φιλοξενούμενοί μας θα βρουν:
•  Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας διαμονής
•  Δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσε-

ων (π.χ. το Divani Caravel διαθέτει 18 αίθουσες, green room και 
πολλές δυνατότητες σε audiovisual)

•  Γευστικές απολαύσεις και Γαστρονομία

•  Wellbeing (Spa, Γυμναστήριο και θεραπείες πρόληψης για ένα 
καλύτερο ευ ζην)

•  Εμπειρίες ζωής (διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων ή ξέγνοιαστων 
διακοπών)

Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2022 ο ελληνικός Τουρι-
σμός παρουσίασε θετικά αποτελέσματα, τα ξενοδοχεία στους 
αστικούς προορισμούς φαίνεται να αντιμετωπίζουν ακόμα ση-
μαντικές δυσκολίες. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το 2022;
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες 
και η πανδημία επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο ταξι-
δεύουμε. Παρόλο που η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχει 
αρχίσει να διαφαίνεται ένα αίσθημα ελπίδας για το μέλλον. Ειδικά 
ο Ελληνικός Τουρισμός πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη ανάπτυξη από 
την άνοιξη και μετά. Η πανδημία μας ανάγκασε να επικεντρω-
θούμε στα πράγματα και τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη 
σημασία στις ζωές μας. Έτσι θεωρώ ότι ο κόσμος θα αναζητήσει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αλλά και ταξίδια που θα είναι απο-
κλειστικά για χαλάρωση και εμπειρίες.

Ένα από τα trends που είδαμε να γεννιούνται μέσα από την 
πανδημία είναι η μετατροπή των ξενοδοχείων σε εργασιακό χώ-
ρο, εξαιτίας της εκτεταμένης τηλεργασίας. Πως τα ξενοδοχεία 
12μηνης λειτουργίας μπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελός 
τους την τάση αυτή;
Αυτό είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία για τα ξενοδοχεία με 
την προϋπόθεση ότι είναι και κατάλληλα εξοπλισμένα για αυτό 
το σκοπό, αφού προσελκύουν κοινό που δεν το είχαν πριν. Εμείς 
και στα τρία ξενοδοχεία της Αθήνας έχουμε δημιουργήσει ειδικά 
πακέτα για όσους έχουν μία πολυάσχολη μέρα με τηλέφωνα και 
video κλήσεις.
Πχ. ένα ημερήσιο πακέτο περιλαμβάνει:
•  Χρήση δωματίου μέχρι τις 18.00
•  Mini breakfast με την άφιξη
•  20% έκπτωση σε όλη την κατανάλωση του εστιατορίου
•  Υψηλής ταχύτητας Wi-Fi
Η επιλογή αυτού του νέου ξενοδοχειακού προϊόντος, είναι μία 
μεγάλη τάση που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και εξακολουθεί να 
έχει ζήτηση. Το πλεονέκτημα είναι η ιδιωτικότητα, η ησυχία και η 
δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης μπάνιου, κάτι που δεν ισχύει 
στους άλλους χώρους γραφείων που μπορεί κανείς να ενοικιάσει 
ανά μέρα ή ώρα. Επίσης, στο Divani Caravel έχουμε και green 
room που θυμίζει studio τηλεόρασης για αυτό το σκοπό. Οι πε-
ρισσότερες αίθουσες έχουν τον βασικό εξοπλισμό σε audiovisual 
και σε συνδυασμό με τα εστιατόριά μας ή τη διαμονή, οι business 
επισκέπτες καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους.

Ο όμιλος Διβάνη έχει μακρά παράδοση στη διοργάνωση εκδη-
λώσεων και συνεδρίων. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον του 
συνεδριακού τουρισμού;

Κωνσταντίνα Διβάνη (Marketing & Operations Director του Ομίλου Divani)

“Ο κόσμος θα αναζητήσει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ταξίδια 
αποκλειστικά για χαλάρωση”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 9 /3 /2022
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Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί για τις 
πόλεις που διαθέτουν τις υποδομές και το know how σχετικών 
εκδηλώσεων, καθώς προσελκύουν στοχευμένα κόσμο, επαγγελ-
ματίες που διαθέτουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν χρήματα 
στον προορισμό. Επίσης δίνουν πληρότητες στα ξενοδοχεία σε 
off season περιόδους και, κυρίως, λειτουργούν ως πρεσβευτές 
του προορισμού και ενισχύουν την προβολή διά στόματος, που 
είθισται να αποκαλείται word of mouth. Η Αθήνα βάσει τελευταίων 
ερευνών προσελκύει περίπου το 40% του συνεδριακού τουρισμού 
στην Ελλάδα με στόχο να προσελκύσει μεγάλα διεθνή συνέδρια. 
Σίγουρα η πανδημία μας πήγε πίσω, αλλά θεωρώ βέβαιο ότι σύ-
ντομα θα ανακάμψουμε. Όσον αφορά στον Όμιλο Διβάνη, η πείρα 
μας μετά από 60 χρόνια στην αγορά, μας έχει κάνει πρωτοπόρους 
στον χώρο αυτό. Όλα μας τα ξενοδοχεία διαθέτουν αίθουσες με 
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, εξαιρετικές γευστικές επιλογές 
και δυνατότητα διαμονής με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ειδικά 
το Divani Caravel ίσως είναι το μόνο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που 
διαθέτει 18 διαφορετικές αίθουσες με audiovisual, green room και 
private rooms για οποιαδήποτε είδους εκδήλωσης.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται επενδυτική «έκρηξη» στην 
Αθήνα, καθώς νέες μονάδες ετοιμάζονται για εγκαίνια μέσα 
στο 2022 ή τα επόμενα χρόνια. «Αντέχει» η Αθήνα τόσες ξενο-
δοχειακές μονάδες, αν αναλογιστούμε και τον ανταγωνισμό 
που δέχονται από τα Airbnb;
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός πέρασε μία μεγάλη 
κρίση, τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε μία αύξηση σε νέες μο-

νάδες. Όμως δεν είναι τυχαίο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από ταξίδια 
και μεγάλη διάθεση να τα πραγματοποιήσει όταν οι συνθήκες 
το επιτρέψουν. Το τέλος της πανδημίας θα επιταχύνει αυτή την 
τάση. Μιλώντας ειδικά για την Αθήνα, το τουριστικό της προϊόν δι-
αρκώς εμπλουτίζεται και θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο στο 
άμεσο μέλλον. Τα έργα στο Ελληνικό για παράδειγμα θα αφήσουν 
ένα ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα, καθώς θα βάλουν την Αθήνα 
σε έναν διαφορετικό χάρτη πελατείας υψηλού εισοδήματος, δημι-
ουργώντας μια εντελώς νέα δυναμική.
Προφανώς υπάρχουν και οι πιο ευκαιριακοί παίκτες, αλλά ο επι-
σκέπτης σήμερα είναι πολύ πιο ενημερωμένος, έχει απαιτήσεις 
που δεν σταματούν στο δωμάτιο και στο πρωινό, αναζητά την 
εξατομικευμένη εμπειρία και το λεγόμενο value for money. Οι πε-
ρισσότεροι ξένοι αλλά και Έλληνες τουρίστες ζητούν καλύτερες 
εγκαταστάσεις, καλύτερη εξυπηρέτηση και γενικά ζητούν από 
την χώρα να ανέβει επίπεδο και κυρίως είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν πιο ακριβά αυτή την αναβάθμιση. Για αυτό και εμείς 
στον Όμιλο Διβάνη δεν σταματάμε να ανανεωνόμαστε. Αυτή την 
περίοδο επανασχεδιάζουμε κάποια νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
που προσφέρουμε, εντάσσουμε νέες τεχνολογίες (PMS και προ-
γραμμάτων), ανανεώνουμε και αναβαθμίζουμε τα προϊόντα μας 
(δωμάτια, εστιατόρια και κοινόχρηστους χώρους) και επικοινω-
νούμε το νέο πρόγραμμα loyalty και δίνουμε έμφαση στη βιωσι-
μότητα. Η καινοτομία και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού 
μας είναι σε πρώτη προτεραιότητα, καλύπτοντας τις ανάγκες και 
του πιο απαιτητικού επισκέπτη και προσφέροντας ανεπανάληπτες 
εμπειρίες ζωής!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 9 /3 /2022
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Ο Lenovo ThinkSystem ST50 server είναι ιδανικός για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς προσφέρει 
εύκολη διαχείριση  για εργασία σε περιβάλλον 
απομακρυσμένων γραφείων ή υποκαταστημάτων που 
επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.
Οι σχετικά μικρές του διαστάσεις σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες του, τον καθιστούν κατάλληλη λύση για τις 
καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων κυρίως όσο 
αφορά υπολογιστές για διαχείριση αρχείων, εκτύπωση, 
email και υπηρεσία web.
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Φτιαγμένο για ομαδική εργασία

Το ThinkSmart Hub κάνει την εργασία με τους 
συνεργάτες σας ευκολότερη.  Ξεκινήστε τις 
συσκέψεις σας και επικοινωνήστε μέσω φωνής ή 
γραπτώς σε πραγματικό χρόνο στο Microsoft Teams 
έχοντας τον έλεγχο μέσω της περιστρεφόμενη 
οθόνης. Αυτή η έξυπνη συσκευή δωματίου είναι 
σχεδιασμένη για χώρους  μικρού και μεσαίου 
μεγέθους και με  συνδυασμό επιλεγμένων αξεσουάρ 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση.
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Το ThinkCentre M70q Gen 2 με τις έξυπνα εργονομικές του 
διαστάσεις αποτελεί εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις τόσο 
με περιορισμένο εργασιακό χώρο όσο και με ιδιαίτερες 
συνθήκες λειτουργίας όπως σκόνη, κραδασμούς, ψύχος, 
θερμότητα. Με ισχυρούς επεξεργαστές (έως και Intel® Core™ 
i9) εντυπωσιάζει με τις δυνατότητες ασφάλειας και 
διαχείρισης που χρειάζονται οι επιχειρήσεις αλλά και την 
ευέλικτη μορφή του καθώς χωρά παντού και δεν αποσπά την 
προσοχή ακόμα και σε χώρους φιλοξενίας με ιδιαίτερο design 
και σχεδιασμό.
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Bελτιώστε τη παραγωγικότητα

Το Lenovo  All-In-One (AIO) V30a-24’’ είναι 
η ιδανική επιλογή για σύγχρονους χώρους 
εργασίας και για επαγγελματίες επόμενης 
γενιάς. 
Αποτελεί την έξυπνη λύση που συνδυάζει  
αποτελεσματικότητα και προσιτή τιμή, 
ιδανική επιλογή για χρήστες που επιθυμούν 
να βελτιώσουν  την παραγωγικότητα σας 
και να ανταποκριθούν στις αυξημένες 
απαιτήσεις του νέου workplace.

https://lenovostore.gr/
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Ανακάμπτει ο τουρισμός στην Ισπανία  
Σχεδόν 2,5 εκατ. ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Ισπανία τον Ιανουάριο, 
αριθμός πενταπλάσιος σε σχέση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα και 
σχεδόν το 60% του συνόλου που επισκέφθηκε τη χώρα πριν ενσκήψει η παν-
δημία τον Ιανουάριο του 2020, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Οι 
συνολικές δαπάνες από ξένους τουρίστες αυξήθηκαν στα 3,03 δισ. ευρώ συ-
γκριτικά με 562 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα και 4,78 δισ. ευρώ τον Ιανου-
άριο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(INE). Η πανδημία και οι διεθνείς ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ακολούθησαν 
γονάτισαν το 2020 τον τουριστικό κλάδο της Ισπανίας, που είναι κρίσιμης ση-
μασίας για την οικονομία της χώρας, αλλά η τουριστική βιομηχανία ανέκαμψε 
κατά περίπου 64% πέρυσι και η κυβέρνηση αναμένει σχεδόν πλήρη ανάκαμ-
ψη φέτος. «Τα στοιχεία του Ιανουαρίου επιβεβαιώνουν ότι ο αντίκτυπος από 
την παραλλαγή Όμικρον στον τουρισμό ήταν μικρότερος του αναμενόμενου», 
ανέφερε σε ανακοίνωση η Ισπανίδα υπουργός Τουρισμού Ρέγιες Μαρότο.

Χωρίς μάσκα οι επιβάτες 
της Jet2 από Αγγλία και  
Β. Ιρλανδία
Η Jet2 αποτελεί την πρώτη αεροπορική ε-
ταιρεία που αίρει την υποχρεωτική χρήση 
μάσκας για τους επιβάτες στις πτήσεις από 
το Ην. Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων εκεί-
νων με κατεύθυνση προς δημοφιλείς προορι-
σμούς όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορ-
τογαλία. Οι επιβάτες στις πτήσεις της Jet2 
δεν θα χρειάζεται να φορούν μάσκα κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού τους, παρά το γεγονός 
ότι θα τη χρησιμοποιούν στα αεροδρόμια και 
στις επίγειες μεταφορές προς το κατάλυμα, 
ανάλογα με τους κανονισμούς του προορι-
σμού. Σημειώνεται ότι η αλλαγή αυτή ισχύει 
αποκλειστικά για τους επιβάτες που πετούν 
από την Αγγλία και τη Β. Ιρλανδία.

Συμφωνία Κικίλια με τον 
Ρουμάνο ομόλογό του για 
ενίσχυση των τουριστικών 
ροών
Στο Βουκουρέστι βρέθηκε ο υπουργός Του-
ρισμού Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή το επί-
σημο ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο των συναντήσεων 
που είχε, συζήτησε εκτενώς με τον ομόλογό 
του υπουργό Τουρισμού και επιχειρηματικό-
τητας Daniel Cadariu, θέματα που άπτονται 
της τουριστικής ατζέντας των δυο χωρών, 
με τους δύο υπουργούς να συμφωνούν για 
την ενίσχυση των τουριστικών ροών. Μάλι-
στα, όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας σε ανάρτησή 
του στο twitter, η Ελλάδα διευκολύνει τον 
οδικό τουρισμό που αποτελεί το 80% των 
Ρουμάνων επισκεπτών στη χώρα μας. Η 
Ελλάδα είναι Νο 1 τουριστικός προορισμός 
για τους Ρουμάνους με την τουριστική τους 
δαπάνη να είναι σημαντική, ιδιαίτερα για τη 
Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο υπουργός 
Τουρισμού, ενώ σημείωσε ότι είναι μεγάλο 
το ενδιαφέρον της ρουμανικής πλευράς για 
την καμπάνια του ΕΟΤ για το city break.
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