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Αυξημένη η κίνηση της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη
Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα το 2022 εξέφρα-
σε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Πιο συγκεκριμένα, με σχετική ανάρτη-
ση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στις επιβεβαιωμένες 
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής οι αφίξεις 
στη Θεσσαλονίκη είναι 62 από 17 που ήταν πέρσι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
από 12 διαφορετικές εταιρείες, με 17 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια». Αυτό τονίζει 
ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζοντας ότι «η αυξημένη αυτή κίνηση θα στηρίξει την τοπική 
οικονομία και τη μέση ελληνική οικογένεια». Ο κ. Κικίλιας έχει αναφερθεί αρκετές 
φορές μέχρι τώρα στην ουσιαστική επανέναρξη της χειμερινής κρουαζιέρας στη 
χώρα μας, που έγινε φέτος μετά από δεκαετίες, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι 
θα αυξήσει το μέρισμα ανάπτυξης που επιστρέφει ο τουρισμός στη μέση ελληνική 
οικογένεια.
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Γρ. Τάσιος: «Να χτίσουμε το όραμα του βιώσιμου 
τουρισμού, αξιοποιώντας την εμπειρία της περιόδου» 

Στις προκλήσεις της πανδημίας αλλά και 
στο παγκόσμιο «τσουνάμι» οικονομικών 
συνεπειών που προκύπτει από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία αναφέρθηκε σε ομιλία του 
στο ξενοδοχείο Hilton της Λευκωσίας, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος. 
«Σε αυτή τη διετία χτίζουμε αντοχές με τη 
δουλειά μας, την υπευθυνότητά μας, τα ρί-
σκα μας, τις επενδύσεις μας, βεβαίως μαζί 
και με την πολύτιμη κρατική στήριξη στις 

περιόδους που χρειάστηκε και στοχευμένα όπου χρειάζεται ακόμη. Και έτσι συνεχίζου-
με. Όμως πρέπει να δούμε και τη «μεγάλη εικόνα». Να χτίσουμε το όραμα του βιώσιμου 
τουρισμού των επόμενων χρόνων, αξιοποιώντας την εμπειρία αυτής της περιόδου», 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ και ανέλυσε τους πέντε στόχους της προσπάθειας, 
«ώστε να καταφέρουμε να περάσουμε πάνω από τον πήχη των προκλήσεων»:
•  Πρώτος στόχος είναι η πράσινη μετάβαση στον τουρισμό. Ειδικά δε, με την εκτόξευση 

του ενεργειακού κόστους που ζούμε τώρα, γίνεται ακόμη επιτακτικότερη η ανάγκη για 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως και για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών της, ειδικά 
στους νησιωτικούς προορισμούς.

•  Η βιωσιμότητα είναι η απόλυτη προτεραιότητα, βασικό θεμέλιο για το χτίσιμο του του-
ρισμού της επόμενης μέρας.

•  Στο τέλος της μέρας όλα είναι υποδομές. Ένας προορισμός πρέπει να εγγυάται την 
ποιότητα ζωής πρώτα στους κατοίκους του, ώστε να την εγγυάται και για τους επισκέ-
πτες του.

•  Χτίσιμο της νέας ψηφιακής πραγματικότητας (τεχνολογία εξωστρέφειας και τεχνο-
γνωσία καινοτόμου μάνατζμεντ) δημιουργούν το τουριστικό αύριο.

•  Χτίσιμο του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε νέες ειδικότητες που αφορούν τους το-
μείς της τεχνολογίας και των εφαρμογών της, όσο και στις κλασικές ειδικότητες που 
απαιτούν πλέον πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες.

«Το να περιμένουμε καλύτερες μέρες δεν έχει νόημα, αφού τις καλύτερες μέρες μόνο η 
δική μας προσπάθεια μπορεί να τις φέρει. Οι πελώριες ανατροπές και οι μεγάλες δυσκο-
λίες, όχι μόνο δεν πρέπει να γίνουν άλλοθι στασιμότητας αλλά αντίθετα να αποτελέσουν 
μοχλό επιτάχυνσης» σημείωσε ο κ. Τάσιος και αναφέρθηκε στο θετικό momentum για 
την αξιοποίησή του και συγκεκριμένα στους πόρους που υπερβαίνουν τα 72 δις για τα 
επόμενα χρόνια μέσα από το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και του Ταμείου Ανάκαμψης, 
το νέο ΕΣΠΑ και τα νέα εργαλεία, όπως ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

«Καλπάζουν» οι τιμές 
σε αεροπορικά και 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Υψηλότερες τιμές στα αεροπορικά ει-
σιτήρια, λόγω της αύξησης των τιμών 
στα καύσιμα, αναμένει ο επικεφαλής 
της Lufthansa. «Βιώνουμε αύξηση της 
ζήτησης για κρατήσεις, αλλά οι πτή-
σεις θα γίνονται όλο και πιο ακριβές», 
δήλωσε ο Κάρστεν Σπορ, επισημαίνο-
ντας ότι η εταιρεία έχει αυξήσει ήδη 
δύο φορές φέτος τις τιμές, αλλά αυτό 
δεν αρκεί. «Το κόστος των καυσίμων 
θα μπορούσε να αντισταθμιστεί μόνο 
εν μέρει από μελλοντικές συναλλα-
γές», εξήγησε ο κ. Σπορ και πρόσθεσε 
ότι ταυτόχρονα αυξάνονται τα τέλη 
αεροδρομίων, το μισθολογικό κόστος 
του προσωπικού και το κόστος των 
υπηρεσιών εδάφους. Η μέση τιμή εισι-
τηρίου της Lufthansa στην οικονομική 
θέση κατά το β' τρίμηνο του έτους εί-
ναι κατά 47% ακριβότερη από ό,τι κα-
τά την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο κ. Σπορ, 
πάντως, παρά τις αυξήσεις στις τιμές, 
δεν αναμένει πτώση των πωλήσεων 
εισιτηρίων - αντιθέτως: «Βιώνουμε 
μια έκρηξη ζήτησης. Πέρυσι ήμασταν 
ακόμη στο 40% των θέσεων του 2019, 
αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω α-
πό το 50% και για το καλοκαίρι αναμέ-
νουμε κατά μέσο όρο 90%», δήλωσε. 
Την ίδια ώρα οι αυξήσεις στις τιμές 
των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κυμαίνο-
νται περίπου στο 10% με 12%, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί το ολοένα 
αυξανόμενο λειτουργικό κόστος των 
πλοίων από τις αυξήσεις στις διεθνείς 
τιμές πετρελαίου. Σε αυξήσεις έχουν 
προχωρήσει ήδη κάποιες ακτοπλοϊκές 
εταιρείες από 18/3, ενώ η αύξηση αυ-
τή σε κάποιες άλλες εταιρείες ξεκίνη-
σε από 1η Απριλίου.

Τετάρτη 6 /4 /2022
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Πρώτη στις τουριστικές επιδόσεις η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου το 2021

Πρώτη μεταξύ όλων των Περιφερει-
ών της χώρας αναδεικνύεται η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2021 σε 
όλα τα τουριστικά μεγέθη, σύμφωνα 
με την Τράπεζα της Ελλάδας. Η εν 
λόγω Περιφέρεια έχει τα καλύτερα 
αποτελέσματα στη χώρα σε όλους 
τους δείκτες, τόσο αυτούς που 
έχουν να κάνουν με το οικονομικό 
αποτύπωμα και την ποιότητα του 
εισερχόμενου τουρισμού όσο και με 

αυτούς που έχουν να κάνουν με την προσέλκυση επισκεπτών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στην έρευνα συμμετέχουν όλες οι Περιφέρειες της χώρας. Πρώτη στις ταξιδι-
ωτικές εισπράξεις με διαφορά της τάξης του 30% από την 2η Περιφέρεια, το Νότιο 
Αιγαίο συμβάλλει με το ένα τρίτο στις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώ-
ρας. Μεγάλη είναι η διαφορά της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από την αμέσως επό-
μενη Περιφέρεια και στα τρία μεγέθη της έρευνας, που συνδέονται ευθέως με την 
ποιότητα του επισκέπτη και την οικονομική ανάκαμψη του τόπου. Συγκεκριμένα, 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έρχεται πρώτη, με διαφορά της τάξης του 30% από 
την δεύτερη Περιφέρεια, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, προσφέροντας στην εθνική 
προσπάθεια το ένα τρίτο της τουριστικής ευημερίας του 2021. Αντίστοιχα και στον 
δείκτης της δαπάνης ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια, στην οποία το Νότιο Αιγαίο 
βρίσκεται ομοίως στην πρώτη θέση καθώς και ο δείκτης της δαπάνης ανά διανυ-
κτέρευση με σημαντική διαφορά από την δεύτερη Περιφέρεια, κατά 13,2% και 
17,1% αντίστοιχα. Αλλά και στους ποσοτικούς δείκτες, η πρώτη θέση ανήκει στο 
Νότιο Αιγαίο, που αναδείχθηκε ο δημοφιλέστερος προορισμός, με τις περισσότε-
ρες επισκέψεις ανά Περιφέρεια από τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιω-
τών. Για την ακρίβεια, τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου προσέλκυσαν 
περίπου έναν από τους τέσσερις επισκέπτες της Ελλάδας, σημειώνοντας διαφορά 
εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών από την αμέσως επόμενη Περιφέρεια. Τέλος, 
την πρώτη θέση κατέλαβε με διαφορά και στον αριθμό των διανυκτερεύσεων.

Στην εξαγορά του Patmos Aktis Suites & Spa 
προχωρά το SMERemediumCap  

Το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap προ-
χώρησε σε συμφωνία εξαγοράς του 100% του 
ξενοδοχείου Patmos Aktis Suites & SPA. Το παρα-
θαλάσσιο ξενοδοχείο λειτούργησε αρχικά ως ΞΕ-
ΝΙΑ και σήμερα, αποτελεί το μοναδικό ξενοδοχείο 
κατηγορίας πέντε αστέρων στο νησί της Πάτμου. 
Το SMERC, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ποιοτικά και να επε-
κτείνει τις υποδομές φιλοξενίας του ξενοδοχείου, 

αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα των 175 κλινών που διαθέτει σήμερα. Ε-
πιπροσθέτως, σχεδιάζεται να προστεθούν παραδοσιακά οικοδομικά στοιχεία της 
Πάτμου στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, αναδεικνύο-
ντας, περαιτέρω, τα αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του νησιού. 
Στόχος είναι η εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον, την οικολογία και την τοπική 
κοινωνία και τους ανθρώπους της. Η συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση ύψους 
συνολικά 17 εκατ. ευρώ, αξιοποιεί τη δυναμική αύξηση της ζήτησης στον τομέα 
της φιλοξενίας τα τελευταία χρόνια, ο οποίος είχε πληγεί σημαντικά από την παν-
δημία. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς χρονικού 
διαστήματος και το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει κανονικά από την 3η Ιουνίου.

Στο παγκόσμιο συνέδριο 
χειμερινού τουρισμού η 
Σοφία Ζαχαράκη  
Το νέο στρατηγικό σχεδιασμό και τις 
προτεραιότητες που θέτει το ελληνικό 
υπουργείο Τουρισμού για την ανάπτυξη 
ορεινού και χειμερινού τουρισμού στη 
χώρα ανέδειξε η υφυπουργός Τουρισμού 
Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη συμμετοχή της 
στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειμερινού 
και Ορεινού Τουρισμού που διοργανώθη-
κε στην Ανδόρρα. Στόχος των εργασιών 
του συνεδρίου υπήρξε η διερεύνηση των 
νέων τάσεων, αναγκών και προοπτικών 
που παρατηρούνται στο εν λόγω πεδίο. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η σύνδε-
ση του αγροδιατροφικού τομέα και της 
γαστρονομίας ορεινών προορισμών με 
τον κλάδο της φιλοξενίας, η καινοτομία 
και η ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνων, 
υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης, 
πολιτικών διαχείρισης ορεινών προο-
ρισμών βρέθηκαν στο επίκεντρο των 
εργασιών του συνεδρίου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε 
στη νέα καμπάνια προβολής ελληνικών 
ορεινών προορισμών "Greece does have 
a Winter", τις σημαντικές επενδύσεις που 
δρομολογούνται σε έργα υποδομής για 
την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και 
μέσω του ταμείου ανάκαμψης και την 
αξιοποίηση των χιονοδρομικών κέντρων 
όλο τον χρόνο, το σχέδιο αναμόρφωσης 
της τουριστικής εκπαίδευσης για τη 
στροφή σε νέες μορφές αναψυχής με 
σημείο αναφοράς το βουνό και τη μεταρ-
ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την 
προσέλκυση επενδύσεων και την ισόρρο-
πη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης. 
Στη συζήτηση έγινε ιδιαίτερη μνεία στην 
ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης των υ-
ποδομών με στόχο την αντιμετώπιση του 
υψηλού ενεργειακού κόστος. 

Τετάρτη 6 /4 /2022



4 

Τετάρτη 6 /4 /2022

220222_Anzeige_GR_A4_CD_RZ.indd   6220222_Anzeige_GR_A4_CD_RZ.indd   6 22.02.22   08:3622.02.22   08:36

https://lechuza.gr/


5 

Αισιόδοξες για το καλοκαίρι του 2022 οι μεγάλες 
αεροπορικές της Ευρώπης  

Αισιοδοξία εκφράζουν οι με-
γάλες αεροπορικές εταιρείες 
της Ευρώπης για την καλοκαι-
ρινή περίοδο, αναφέροντας 
ότι η τουριστική κίνηση προς 
Ελλάδα κινείται στα προ του 
2019 επίπεδα. Όπως αναφέ-
ρεται στην οικονομική εφημε-
ρίδα Les chos, κατά τη διάρ-
κεια συνάντησης που είχαν οι 
επικεφαλής των κυριότερων 
ευρωπαϊκών αεροπορικών 
εταιρειών, μελών της ένωσης 

"Airlines For Europe" με το εξειδικευμένο μέσο ενημέρωσης "FlightGlobal", παρά 
τους «αντίθετους ανέμους», η προσφορά θέσεων των ευρωπαϊκών αεροπορικών 
εταιρειών έχει επιστρέψει στο 86% του επιπέδου του 2019 και η ζήτηση στο 80%, 
περίπου. Για ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, το προ κρίσης 
επίπεδο έχει ήδη επιτευχθεί.

Σημαντική η blockchain τεχνολογία για την 
ανάπτυξη του «έξυπνου» τουρισμού   

Η συμβολή της 
blockchain τεχνολογί-
ας στην ανάπτυξη του 
«Έξυπνου Τουρισμού» 
ήταν το αντικείμενο 
ειδικής συνεδρίας που 
πραγματοποιήθηκε με 
την online συμμετοχή 
της Προέδρου του ΕΟΤ, 
Άντζελας Γκερέκου, στο 
πλαίσιο του Παγκοσμί-
ου Φόρουμ Τουρισμού 
στο Ντουμπάι. Στην 
εισαγωγή της παρέμβα-
σής της, η Πρόεδρος 
του ΕΟΤ αναφέρθηκε 
στο άνοιγμα της τουρι-
στικής περιόδου στην 
Ελλάδα από τις αρχές 
του Μαρτίου, καθώς και 

στις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ενεργή στήριξη των επιχει-
ρήσεων που πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, παρουσίασε 
συνοπτικά τις νέες τουριστικές αγορές στις οποίες απευθύνεται η Ελλάδα και 
τις στοχευμένες καμπάνιες που υλοποιεί ήδη ο ΕΟΤ. Σχετικά με την ανάγκη ψη-
φιακής αναβάθμισης, η κα Γκερέκου σημείωσε πως η πανδημία επιτάχυνε την 
υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολλά και σημαντικά βήματα για την 
προώθηση της ψηφιακής ατζέντας, αλλά φυσικά μπορούν να γίνουν περισσό-
τερα για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και την τόνωση της ψηφιοποίησης 
των επιχειρήσεων» παρατήρησε, εξηγώντας: «Αυτό περιλαμβάνει την προώθη-
ση του ανταγωνισμού και την παροχή κινήτρων για τη διαλειτουργικότητα στις 
ψηφιακές αγορές, την αύξηση της διαθεσιμότητας ψηφιακών και συμπληρω-
ματικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας.»

ΕΟΤ: νέα καμπάνια  
για τον οινοτουρισμό

Καμπάνια προβο-
λής επικεντρωμέ-
νη στον οινοτου-
ρισμό αναμένεται 
να παρουσιάσει 
ο ΕΟΤ στα τέλη 
του έτους, σε 

συνεργασία με το Travel Channel, όπως είπε 
γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης 
Φραγκάκης. Ο κ. Φραγκάκης, εξήγησε ότι 
προτεραιότητα αποτελεί η προβολή των 
εμπειριών ως βασικό πυλώνα προσέλκυσης 
νέων επισκεπτών στην Ελλάδα. Η ειδική 
ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει τα επισκέψιμα 
οινοποιία της χώρας. Σημειώνεται ότι στην 
Πελοπόννησο παράγεται το 1/3 του κρασιού 
της χώρας, όπως ανάφερε ο περιφερειάρ-
χης Παναγιώτης Νίκας υπογραμμίζοντας 
ταυτόχρονα ότι η Περιφέρεια εργάζεται για 
να γίνει η Πελοπόννησος η αιχμή του δόρα-
τος στον τουρισμό.

Χαλκιδική και Πιερία ψηλά 
στις προτιμήσεις των 
Ισραηλινών
Η Χαλκιδική και η Πιερία παραμένουν στην 
κορυφή των προτιμήσεων των Ισραηλινών 
τουριστών, όπως διαπιστώθηκε κατά τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ. 
Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η συγκεκριμέ-
νη τουριστική αγορά προτιμάει το μοντέλο 
ήλιος-θάλασσα, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη 
ζήτηση και για τον θεματικό τουρισμό της 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στα φυ-
σικά τοπία, τους παραδοσιακούς οικισμούς, 
τα πεζοπορικά και περιπατητικά μονοπάτια, 
καθώς και στις διαδρομές του κρασιού και 
τα επισκέψιμα οινοποιεία της περιοχής, δι-
ευρύνοντας έτσι την επισκεψιμότητα προς 
το φθινόπωρο και την άνοιξη. Παράλληλα οι 
Ισραηλινοί τουριστικοί πράκτορες και το κοι-
νό έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την πόλη 
της Θεσσαλονίκης, την οποία επιθυμούν να 
γνωρίσουν ακόμη καλύτερα, δεδομένου των 
ισχυρών ιστορικών δεσμών που τους συν-
δέουν με την περιοχή, αλλά και του έντονου 
ενδιαφέροντος που έχουν για τον πολιτισμό. 
Επίσης η πόλη έχει καθιερωθεί ως ένας δη-
μοφιλής city break προορισμός, ενώ σημα-
ντικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση Ισρα-
ηλινών τουριστών στην Κεντρική Μακεδονία 
συνιστά η ύπαρξη απευθείας αεροπορικών 
συνδέσεων της Θεσσαλονίκης με το Τελ Αβίβ 
σε όλη τη διάρκεια του έτους.
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Η αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας αποτελεί παραδοσιακά 
προτεραιότητα για τους ξενοδόχους που επιθυμούν να ξεχω-
ρίσουν από τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν τις κρατήσεις 
στην επιχείρησή τους. Για το λόγο αυτό, η προσθήκη «έξυπνων» 
συσκευών στα δωμάτια και τους υπόλοιπους χώρους του ξενο-
δοχείου μπαίνει συχνά σε πρώτο «πλάνο», με τους επαγγελματίες 
να αναζητούν τις κατάλληλες συσκευές που θα προσφέρουν την 
απαραίτητη ώθηση.
Ένα από τα brands που κερδίζουν με γοργούς ρυθμούς «έδαφος» 
στις προτιμήσεις καταναλωτών και επαγγελματιών τα τελευταία 
χρόνια είναι η Tesla, αφού η Comtrade Distribution, με έδρα το 
Βελιγράδι, έχει συνδέσει το όνομά της με σύγχρονες, υψηλής ποι-
ότητας, τεχνολογικά προηγμένες, αλλά απλές στη χρήση συσκευ-
ές, ιδανικές για κάθε σπίτι και κάθε ξενοδοχείο. Στο χαρτοφυλάκιό 
της διαθέτει μια μεγάλη γκάμα συσκευών, όπως τηλεοράσεις, 
κλιματιστικά, οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια πιάτων και ρού-
χων, στεγνωτήρια, ψυγεία, φούρνους, κ.ά. Πρόκειται για προϊόντα 
που ικανοποιούν τις ανάγκες της οικίας και μιας επιχείρησης, ενώ 
παράλληλα έρχονται σε προσιτή τιμή για τον ενδιαφερόμενο.

Τηλεοράσεις με ασύλληπτη ποιότητα εικόνας και ήχου
Οι τηλεοράσεις Tesla έχουν σχεδιαστεί με στόχο να «απογειώ-
σουν» την παρακολούθηση ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμά-
των, ενώ είναι ιδανικές για video games και online περιεχόμενο. 
Προσφέρουν κρυστάλλινη εικόνα, ήχο υψηλής ποιότητας και 
μοντέρνο σχεδιασμό, ενώ ξεχωρίζουν για το πιστοποιημένο λει-
τουργικό σύστημα Android TV, το ενσωματωμένο Soundbar και 
το WebOs, που διαθέτει απεριόριστες επιλογές εξατομίκευσης 
ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Πρόκειται για ένα έξυπνο 
λειτουργικό σύστημα τηλεόρασης βασισμένο σε LINUX, το οποίο 
δημιουργήθηκε για να προσφέρει μία αναβαθμισμένη οπτικοα-
κουστική εμπειρία, υποστηρίζοντας DTS, Dolby Audio, HDR, HLG 
και εφαρμογές όπως Netflix, YouTube, Prime video κ.ά. Στις QLED 

τηλεοράσεις, η τεχνολογία Quantum προσφέρει αξεπέραστη 
φωτεινότητα που καθιστά εντυπωσιακή τη συνολική ποιότητα της 
εικόνας.

Τέλεια θερμοκρασία σε κάθε χώρο
Εκτός από τηλεοράσεις, ο ξενοδόχος θα βρει και μια μεγάλη ποι-
κιλία κλιματιστικών Tesla στην αγορά, με προηγμένη τεχνολογία 
για την επίτευξη της κατάλληλης θερμοκρασίας. Τα κλιματιστικά 
CLASSIC φέρνουν την τεχνολογία σε κάθε χώρο, καθώς τα AC 
Inverter Tesla, με οικολογικό ψυκτικό R32, διαθέτουν πολλές χρή-
σιμες λειτουργίες που «λύνουν» τα χέρια στο χρήστη. Η σειρά 
SELECT έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί άνετη ατμόσφαιρα, 
διαθέτει εύκολες ρυθμίσεις, φίλτρο ιονιστή και Wi-Fi λειτουργίες. 
Ο ξενοδόχος μπορεί επίσης να ξεφύγει από το κλασικό λευκό 
κλιματιστικό και να επιλέξει ανάμεσα σε ένα γκρι ή μαύρο, ανα-
βαθμίζοντας και την αισθητική του χώρου. Εκτός από τις άλλες 
λειτουργίες, το Tesla Superior χρησιμοποιεί υπεριώδη ακτινοβολία 
για να βοηθήσει στην καταπολέμηση ιών και βακτηρίων μέσα στη 
συσκευή, προσφέροντας καθαρότερο αέρα από το κλιματιστικό 
στο χώρο. Τέλος, το μοντέλο VIRTUOSO εγγυάται φρέσκο αέρα 
και ήπια ροή αέρα, αφού διαθέτει έξυπνους αισθητήρες και φίλ-
τρο HEPA.

Ψυγεία που ταιριάζουν παντού
Τέλος, τα ψυγεία Tesla, κάθετα ή οριζόντια, διατίθενται σε μια με-
γάλη ποικιλία μεγεθών και χρωμάτων για να ικανοποιήσουν κάθε 
ανάγκη και να ταιριάξουν ιδανικά σε κάθε χώρο του ξενοδοχείου. 
Προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, άψογη συντήρηση τροφί-
μων και κορυφαίο design.
Μάθετε περισσότερα:
www.tesla.info
https://www.facebook.com/TeslaInfoGreece
https://www.instagram.com/tesla.info.greece/

Tesla: «έξυπνες» συσκευές νέας γενιάς για κάθε χώρο του ξενοδοχείου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: 
Comtrade Distribution - Spinnaker Hellas 
Office.gr@comtrade.com
Τηλ.: 211 1827611
www.comtradedistribution.comwww.comtradedistribution.com
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Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα στα Grand Travel Awards 2022  
της Νορβηγίας

Ιδιαίτερα τιμητική 
για την Ελλάδα 
είναι η διάκριση 
που απέσπασε 
η Υπηρεσία Ε-
ΟΤ Εξωτερικού 
Σκανδιναβίας για 
τις δραστηριό-
τητες της στη 
Νορβηγία, κατά 
τη διάρκεια του 
2021. Την πρω-
τιά της Ελλάδας 
παρουσίασε σε 
αφιέρωμα του για 
τα βραβεία της 
χρονιάς το επαγ-
γελματικό περιο-
δικό/ιστοσελίδα 
«TRAVEL NEWS», 
τονίζοντας: «Την 

περίοδο που οι περισσότερες δραστηριότητες σταματούσαν, το Ελληνικό Γραφείο Τουρισμού επιτάχυνε δυναμικά». Η βρά-
βευση της Ελλάδας ανακοινώθηκε από την κριτική επιτροπή των βραβείων στον Προϊστάμενο του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας 
κ. Παύλο Μούρμα, καθώς στην Νορβηγία η ετήσια εκδήλωση απονομής των βραβείων GRAND TRAVEL AWARDS ακυρώθηκε 
για τα έτη 2021 και 2022. Αντίθετα η ίδια εκδήλωση για το 2022 θα πραγματοποιηθεί κανονικά στη Σουηδία στις 26 Απριλίου, 
όπου το ελληνικό βραβείο θα παραδοθεί ιδιοχείρως από τον CEO Travel News κ. David Kurtz. Η ψηφιακή μορφή του περιοδικού 
«TRAVEL NEWS» περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στις βραβεύσεις.

Τετάρτη 6 /4 /2022
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Η Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360 Stackable Gigabit Ethernet 
LAN, είναι μία ολοκληρωμένη σειρά switches, που προσφέρει 
την απαιτούμενη ποιότητα στην επικοινωνία και είναι ιδανική για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για την ανάπτυξη 
λύσεων επικοινωνίας σε χώρους όπως σχολικές και πανεπιστη-
μιακές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια και πολλά 
άλλα. Όλες οι συσκευές της σειράς λειτουργούν με ένα από τα 
πλέον αποτελεσματικά λειτουργικά συστήματα, το Alcatel-Lucent 
Operating System (AOS), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα υ-
ποστήριξης και απλής διαχείρισης, μέσω του Command-Line 
Interface (CLI), του Inbox Web Browser Graphical User Interface 
(GUI) WebView 2.0, του Alcatel-Lucent OmniVista® 2500 
Network Management System (NMS), και του Alcatel-Lucent 
OmniVista Cirrus Network Management as a Service μέσω cloud.
Ακόμη, η σειρά OmniSwitch 2360 προσφέρει ισχυρά χαρα-
κτηριστικά L2+, όπως static routing (IPv4/IPv6), προηγμένο 
και ευέλικτο Quality of Service (QoS) και Access Control List 
(ACL) επιλογές, λειτουργία Denial-of-Service (DoS) και wire-rate 
performance. Όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά καθι-

στούν αυτή τη σειρά switches ιδανική για την ασφαλή λειτουργία 
ενός δικτύου, την αξιοπιστία του και τη λειτουργική αποδοτικό-
τητά του, για κάθε δίκτυο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η 
σειρά Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360 διαθέτει τις τελευταίες 
τεχνολογικές καινοτομίες και προσφέρει τη μέγιστη προστασία 
στην επένδυσή σας. Ορισμένα χαρακτηριστικά μοντέλα της σει-
ράς Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360 είναι τα παρακάτω:

• Alcatel-Lucent OS2360-24-EU
• Alcatel-Lucent OS2360-48-EU
• Alcatel-Lucent OS2360-P24-EU, PoE
• Alcatel-Lucent OS2360-P48-EU, PoE
• Alcatel-Lucent OS2360-P24X-EU, PoE
• Alcatel-Lucent OS2360-P48X-EU, PoE

Τα προϊόντα της Alcatel-Lucent Enterprise αντιπροσωπεύονται 
στην Ελλάδα από την εταιρεία PartnerΝΕΤ,  
www.partnernet-ict.com, τηλ.: 2107100000,  
sales@partnernet-ict.com

Τα πάντα για την προηγμένη σειρά switches Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360
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Αειφορία και βιωσιμότητα στο «μικροσκόπιο»  
των προορισμών  
Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αειφορία είναι έννοιες που πλέον συνδέονται στενά 
και με τον ξενοδοχειακό κλάδο και θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξή 
του μέσα στην επόμενη πενταετία. Σύμφωνα με μελέτη, που εκπονήθηκε από 
την κοινοπραξία εταιρειών Deloitte - Remaco για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ, η 
βιωσιμότητα και η αειφορία σε όλες τους τις διαστάσεις -στο περιβάλλον, την 
οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμός- έχουν έρθει στο προσκήνιο των εθνι-
κών τουριστικών πολιτικών και πρακτικών και ολοένα και περισσότερο αποτελούν 
βασικό πυλώνα των επιχειρηματικών πρακτικών των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι 
προορισμοί καλούνται να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες που προωθούν την περι-
βαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα και αειφορία και να 
επιδιώξουν την απόκτηση πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς 
και οργανισμούς, ώστε να προβάλουν στον σύγχρονο επισκέπτη τις ενέργειές 
τους και να διασφαλίσουν την έμπρακτη δέσμευσή τους στις αρχές αυτές.

Δυναμική επέκταση στην Ελλάδα για τις Jet2.com 
και Jet2holidays   
Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική τουριστική αγορά δίνουν η Jet2.com και 
η Jet2holidays, ενισχύοντας το προγράμματός τους για τη θερινή περίοδο 
2022 με τη διάθεση περισσότερων από μισό εκατομμύριο θέσεων στην Ελλά-
δα σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο 2019, αύξηση της τάξης του 86%. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία και tour 
operator του Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει προς πώληση περισσότερες από 
1,1 εκατ. θέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα για το καλοκαίρι 2022. 
Τα φιλόδοξα σχέδια της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν την έναρξη πτήσεων 
και πακέτων city break στην Αθήνα για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι. Το 
διευρυμένο πρόγραμμα της Jet2.com και της Jet2holidays περιλαμβάνει πτή-
σεις από 10 βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προς 15 ελληνικούς προορισμούς 
(Αθήνα, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Κεφαλλονιά, Θεσσαλονίκη, Κω, Καλαμάτα, 
Λέσβο, Μύκονο, Πρέβεζα, Ρόδο, Σκιάθο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο). Συνολικά, 
η Jet2holidays θα δραστηριοποιηθεί σε περίπου 175 resorts σε 20 ελληνικούς 
προορισμούς φέτος το καλοκαίρι, με 270 εβδομαδιαία δρομολόγια κατά τις 
περιόδους αιχμής, παρέχοντας στους πελάτες της εκπληκτική ευελιξία για να 
απολαύσουν τον ήλιο της Ελλάδας.

Στο δίκτυο της FedHATTA 
ο Σύνδεσμος Τουριστικών 
Πρακτόρων Κέρκυρας

Η Ομοσπονδία Ελληνικών 
Συνδέσμων Τουριστικών 
& Ταξιδιωτικών Γραφείων 
FedHATTA, υποδέχθηκε 
στο δίκτυο μελών της τον 

Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυ-
ρας (AOCTA). Κατά την πρόσφατη Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου AOCTA, τα του-
ριστικά γραφεία της Κέρκυρας, αναγνωρίζο-
ντας το έργο της FedHATTA στον ελληνικό 
οργανωμένο τουρισμό και τη δυναμικότητα 
που αυτή προσδίδει στις διεκδικήσεις τους, 
αποφάσισαν να εντάξουν τον Σύνδεσμό 
τους στην «ομπρέλα» μελών της Ομοσπονδί-
ας. Ο πρόεδρος της FedHATΤΑ, Λύσανδρος 
Τσιλίδης, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον 
AOCTA στο εκτεταμένο δίκτυο μελών της 
FedHATTA, με τη βεβαιότητα ότι τα ζητήμα-
τα που απασχολούν τις επιχειρήσεις-μέλη 
του θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερο, με 
βασικό στόχο την αναβάθμιση του κερκυραϊ-
κού τουριστικού προϊόντος.»

Το ρεκόρ των 
ακτοπλοϊκών αφίξεων 
«έσπασε» η Ίος
Η Ίος αποτελεί το νησί με τη μεγαλύτερη 
αύξηση ακτοπλοϊκών αφίξεων (134,044%) 
πανελληνίως για το ενιάμηνο του 2021 σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2020. Το αποτέλεσμα προέκυψε μετά από 
σύγκριση των αρχικών επίσημων στοιχείων 
της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τις τριμηνιαίες αφί-
ξεις αποβιβασθέντων επιβατών ακτοπλοΐας 
και πορθμείων κατά λιμένα, καθώς και τα 
δεδομένα του τρίτου τριμήνου αφίξεων 2021. 
Σημαντικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη του προ-
ορισμού αφορά τις «πράσινες» καινοτομίες 
στο νησί. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν και 
εγκαταστάθηκαν από τον Δήμο δύο υπόγεια 
συστήματα συλλογής και αποθήκευσης α-
πορριμμάτων. Πρόκειται για τις πρώτες στην 
Ελλάδα πλήρως βυθιζόμενες γωνίες ανακύ-
κλωσης πολλαπλάσιας προσωρινής αποθή-
κευσης. Επιπλέον σημειώνεται πως με στόχο 
τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος, ο Δήμος Ιητών απέσπασε πρόσφατα το 
Χρυσό Βραβείο του «Έξυπνου» Δήμου της 
Χρονιάς για τη διαχείριση υδατικών πόρων 
μέσα από τη λειτουργία online συστήματος 
διαχείρισης υδατικών πόρων και online συ-
στήματος παρακολούθησης πιθανών διαρρο-
ών νερού στο δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με 
τα όσα τονίζει ο Δήμος.

Τετάρτη 6 /4 /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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Επεκτείνουν την παρουσία τους  
στη Μάνη τα Aria Hotels  
Τα Aria Hotels, η οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων 
κατοικιών, επεκτείνουν την παρουσία τους στην Μάνη, προσφέροντας αυθε-
ντική εμπειρία παραδοσιακής φιλοξενίας μέσα από το 4 αστέρων ξενοδοχείο 
«Ariá Estate Suites & Spa». Εξαιρετικά τοποθετημένο ανάμεσα στο Λιμένι και το 
διάσημο σπήλαιο του Διρού, το Ariá Estate Suites & Spa είναι χτισμένο πάνω σε 
ένα λόφο με θέα τον μαγευτικό Μεσσηνιακό Κόλπο. Το εμβληματικό κατάλυμα 
αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν να απολαύσουν ρομαντικές ή 
οικογενειακές διακοπές στην ησυχία της Μανιάτικης φύσης, καθώς επίσης και 
για όσους επιθυμούν να διοργανώσουν ιδιωτικές εκδηλώσεις και γαμήλιες τελε-
τές στη μοναδική ατμόσφαιρα που προσφέρει ο περιβάλλον χώρος. Το κομψό 
αυτό δείγμα αρχιτεκτονικής τελειότητας κατασκευασμένο από βιώσιμα υλικά και 
προσαρμοσμένο στις απαιτήσει των σύγχρονων πελατών, διαθέτει 16 πολυτελείς 
Σουίτες με πανοραμική θέα προς τη θάλασσα. Για την απόλυτη αναζωογόνηση 
και ευεξία, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις ανέσεις που προσφέρουν 
η εσωτερική πισίνα και το spa του ξενοδοχείου, ενώ όσοι επιθυμούν να περι-
πλανηθούν στις φυσικές ομορφιές της Μάνης, μπορούν να λάβουν μέρος σε 
διαφόρων ειδών δραστηριότητες που οργανώνονται σε κοντινή απόσταση από 
το ξενοδοχείο.

Ανοίγει το Μάιο το Once in 
Mykonos Luxury Resort   
Το Once in Mykonos Luxury Resort, η νέα 
ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με την υ-
πογραφή του αρχιτέκτονα Φοίβου Σταυρίδη 
των F Studio Designers, ανοίγει τις πύλες 
της τον ερχόμενο Μάιο, στο κοσμοπολίτικο 
νησί των Κυκλάδων, και συγκεκριμένα στην 
παραλία του Ορνού. Πρόκειται για το νέο 
απόκτημα της γνωστής αλυσίδας Louis 
Hotels, σε συνεργασία με την εταιρεία hotel 
management Trésor Hospitality, που διαχει-
ρίζεται ήδη περισσότερα από 10 ξενοδοχεία 
ανά την Ελλάδα. Από την εξωτερική αρχιτε-
κτονική έως τον σοφιστικέ εσωτερικό σχε-
διασμό και το διάκοσμο, το αμφιθεατρικά 
χτισμένο Once in Mykonos με τις εντυπωσι-
ακές υποδομές του, προσφέρει ένα αληθινό 
ταξίδι αισθήσεων με νέο-νοσταλγική διάθε-
ση. Διαθέτοντας μια συγκλονιστική infinity 
pool και 59 σουίτες, οι οποίες έχουν σχεδια-
στεί μία προς μία σύμφωνα με τις αρχές της 
minimal chic αλλά συνάμα μοντέρνας αρχι-
τεκτονικής, και με γνώμονα το eco design, 
το νέο luxury resort δίνει τη δυνατότητα σε 
ζευγάρια και οικογένειες να απολαύσουν 
στο έπακρο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
Νο1 κυκλαδίτικου προορισμού. 
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