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Στα μέσα Μαΐου το άνοιγμα των περισσότερων 
ξενοδοχείων 

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαϊου θα α-
νοίξουν τις πύλες τους για να υποδεχτούν τους 
επισκέπτες τα περισσότερα ξενοδοχεία της 
χώρας, ενώ οι διακοπές του Πάσχα αποτέλεσαν 
μια πρώτη τονωτική «ένεση» στην αγορά. Υπο-
λογίζεται ότι μέχρι στιγμής σε όλη την Ελλάδα 
είναι ανοιχτό περίπου το 30% των ξενοδοχείων, 
κυρίως σε κορυφαίους προορισμούς, όπως 
είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη. Η Κέρκυρα, η 

Αράχωβα, ο νομός Ιωαννίνων, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Σκιάθος και κάποιες 
περιοχές της Πελοποννήσου είχαν αρκετή κίνηση το Πάσχα, ενώ στη Ρόδο επίσης 
έχουν ανοίξει περίπου τα μισά ξενοδοχεία. Στη Β. Ελλάδα, τα ποσοστά της του-
ριστικής κίνησης το Πάσχα ήταν ιδιαίτερα χαμηλά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
ΠΟΞ, κ. Γρ. Τάσιος, ο οποίος σημείωσε ότι κρατήσεις υπάρχουν αλλά γίνονται με 
αργό ρυθμό. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, λόγω της χρονικής εγγύτητας με το 
προηγούμενο εορταστικό τριήμερο, η ζήτηση ήταν μικρότερη.
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Γρ. Τάσιος: "Τουριστικά αναλφάβητοι όσοι κάνουν 
επίθεση στον κλάδο"

Για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει για ακόμα 
μια χρονιά ο ξενοδοχειακός κλάδος, όπως είναι η εκτίναξη 
του λειτουργικού κόστους και η ανεξέλεγκτη βραχυχρό-
νια μίσθωση, μίλησε σε συνέντευξη του στο Ήπειρος TV1 
ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης Τάσιος. Ο κ. Τάσιος 
χαρακτήρισε «τουριστικά αναλφάβητους» εκείνους που 
«εξαπολύουν πόλεμο στον ξενοδοχειακό κλάδο μέσα από 
αναρτήσεις, με αφορμή τα κενά στις θέσεις εργασίας». 
«Από το 2018, ο ξενοδοχειακός, είναι ο μόνος κλάδος που ε-
φαρμόζει υποχρεωτικά την κλαδική συλλογική σύμβαση ερ-

γασίας και συμβάλλει καθοριστικά στο να εισπράττει η χώρα μας εξαιρετικές κριτικές 
για το τουριστικό της προϊόν», σημείωσε. «Είναι μια δύσκολη ισορροπία», πρόσθεσε. 
«Το 65% του τουρισμού στη χώρα μας είναι μαζικού μοντέλου και επιπλέον, όλες οι 
περιοχές δεν κινούνται με τις ίδιες ταχύτητες. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τις τιμές 
για μεμονωμένους πελάτες με διψήφιο ποσοστό αύξησης, διότι δεν θα έρθουν. Υπάρ-
χει η απώλεια της ρωσικής και ουκρανικής αγοράς που για το σύνολο της χώρας δεν 
είναι σημαντική αλλά για κάποιες επιχειρήσεις που είχαν μεγάλη εξάρτηση είναι, όπως 
και η ανησυχία για τις αγορές που γειτνιάζουν με την εμπόλεμη ζώνη. Έχουμε ταυ-
τόχρονα μια ραγδαία αύξηση τιμών στην ενέργεια και υψηλό πληθωρισμό που επη-
ρεάζουν όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από την άλλη, βλέπουμε να έρχονται 
περισσότερες πτήσεις τσάρτερ στη νότια Ελλάδα, όμως σε Χαλκιδική, Πιερία, Θάσο, 
Καλαμπάκα κ.λπ. η ροή των κρατήσεων δεν είναι αντίστοιχη και υπάρχει προβλημα-
τισμός. Μόνη λύση για την επιβίωση των επιχειρήσεων -εκτός από την επιδότηση για 
την αντιμετώπιση του υπέρογκου ενεργειακού κόστους- είναι η επιμήκυνση δανειακών 
υποχρεώσεων, ιδιαίτερα όσων γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία. Διανύουμε ξεκάθαρα 
τρίτη χρονιά επιβίωσης, το ευχάριστο είναι ότι θα είμαστε καλύτερα από πέρυσι σε 
αφίξεις και είναι σημαντικό να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αλλιώς, όσα έσοδα και να ει-
σπράττουμε, θα μιλάμε για βαρέλι χωρίς πάτο.» Ο κ. Τάσιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στον «μη υγιή ανταγωνισμό που συνεχίζει να προκαλεί η ανεξέλεγκτη βραχυχρόνια μί-
σθωση» και ζήτησε να επικαιροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο βάσει της πραγματικής 
κατάστασης. 

Κικίλιας: αυξημένες  
οι αεροπορικές θέσεις 
για το 2022 

“Η αύξηση 
διαθέσιμων 
αεροπορικών θέ-
σεων σε πολλές 
εταιρείες και για 
περισσότερους 
προορισμούς για 
φέτος σε σχέση 

με το 2019 στέλνουν πολύ θετικά 
μηνύματα για την πορεία του ελληνι-
κού τουρισμού” τόνισε ο Υπουργός 
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο 
ραδιόφωνο “Παραπολιτικά” με τη 
Χριστίνα Κοραή και τον Δημήτρη Τά-
κη, υπογραμμίζοντας ότι “η σκληρή 
δουλειά που έχει γίνει, η προσπάθεια 
για την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου η οποία φέτος ξεκίνησε 
νωρίτερα από ποτέ και η ανάδειξη 
νέων προορισμών σε όλη την χώρα 
αποτελούν στρατηγικές κινήσεις για 
το 2022”. Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ως 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, από 
την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας 
τις εταρείες Jet2 και easyjet οι οποί-
ες παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση 
διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε 
σχέση με το 2019, από την αγορά της 
Γερμανίας την TUI που προσδοκά να 
φέρει περίπου 3εκ. επισκέπτες, ενώ 
η Ελλάδα αποτελεί Νο1 προορισμό 
για τη γαλλική αγορά. Επισήμανε 
τη σημασία της αγοράς των Η.Π.Α. 
καθώς οι απευθείας πτήσεις των α-
μερικάνικων αερογραμμών ξεκίνησαν 
νωρίτερα από ποτέ (7 Μαρτίου) και 
θα μεταφέρουν στην Ελλάδα περί-
που 470.000 ταξιδιώτες. “Η εικόνα 
της Ελλάδας στο εξωτερικό αναβαθ-
μίζεται διαρκώς, χώρα μας κερδίζει 
το στοίχημα της Ασφάλειας και της 
Εμπιστοσύνης και αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να αυξάνονται οι τουρίστες” 
είπε ο υπουργός Τουρισμού, σημει-
ώνοντας πως αυτό είναι έργο του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη ο οποίος με την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων 
διαμόρφωσε ένα ολικό rebranding 
της χώρας.

Τετάρτη 4 /5 /2022
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Στο 50% του 2019 η αγορά οργανωμένων ταξιδιών 
το Πάσχα

Αρκετοί ήταν αυτοί 
που φέτος αψήφη-
σαν την ακρίβεια και 
τα όποια προβλή-
ματα και ταξίδεψαν 
τόσο εντός όσο και 
εκτός Ελλάδας, 
σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Ελληνικών 
Συνδέσμων Γραφεί-
ων Ταξιδίων και Του-
ρισμού, FedHATTA, 
Λύσανδρο Τσιλίδη. 
Τα οργανωμένα τα-
ξίδια τόσο στο εσω-
τερικό όσο και στο 

εξωτερικό άγγιξαν περίπου το 50% της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Ωστόσο, 
το τριήμερο της Πρωτομαγιάς ήταν πολύ κοντά στις γιορτές του Πάσχα που προη-
γήθηκαν και έτσι η κίνηση παρουσιάστηκε πολύ μειωμένη, τόσο που συγκριτικά με 
το 2019 βρίσκεται στο μείον 80%. «Αυτό είναι φυσιολογικό, σημειώνει ο κ. Τσιλίδης, 
δεδομένου ότι εκτός όλων των άλλων υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες. Οι 
άνθρωποι που ανήκουν στην μεσαία τάξη και κάτω, θα κρατήσουν "δυνάμεις" για 
να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές», πρόσθεσε. «Σε ό,τι αφορά στο Πάσχα 
ο κόσμος ταξίδεψε σε Κρήτη, Ρόδο, νότιο Αιγαίο, Σποράδες, Βόλο, Κυκλάδες, Κέρ-
κυρα, Χαλκιδική, Ιωάννινα, Τζουμέρκα, Ζαγοροχώρια, Πελοπόννησο, Καβάλα, Ξάν-
θη. Οι Έλληνες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό επέλεξαν ως προορισμούς κυρίως 
τα τρία Πατριαρχεία, Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας. Είναι 
μέρη που οι Έλληνες επιλέγουν για ταξίδι αλλά συγχρόνως πάνε στις εκκλησιές 
και ζούνε το ρυθμό του Πάσχα. Πολλοί επίσης ταξίδεψαν στο Ντουμπάι, και στα 
άλλα Εμιράτα, νότια Ιταλία- Σικελία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία, 
Ολλανδία, Ελβετία και γενικότερα κεντρική Ευρώπη. Ταξίδεψαν όμως και σε πιο 
μακρινούς προορισμούς όπως Νέα Υόρκη, Κούβα και Καναδά. Και φυσικά δεν μιλά-
με για μεγάλο αριθμό, ο πληθυσμός των Ελλήνων είναι μικρός και η κινητικότητα 
συγκεκριμένη», τόνισε ο κ. Τσιλίδης. 

Σ. Ζαχαράκη: θετικά μηνύματα από την αγορά της 
Αμερικής   

Για πολύ θετικά μηνύματα από τις διεθνείς αγο-
ρές έκανε λόγο η υφυπουργός Τουρισμός Σοφία 
Ζαχαράκη από το βήμα ημερίδας με θέμα Choose 
Greece 2022. Συγκεκριμένα, ξεπερνούν τις προσ-
δοκίες τα μηνύματα από την αγορά της Αμερικής, 
αφού όπως είπε η κα Ζαχαράκη, οι προγραμμα-
τισμένες θέσεις για εφέτος είναι περισσότερες 
από 470.000 έως τον Οκτώβριο. Οι νέες αφίξεις 

θα προέρχονται από τη Βοστώνη την Ουάσιγκτον, την Ατλάντα κ.λπ. Στο μεταξύ, 
στη Γαλλία, η Ελλάδα είναι ο πιο επιθυμητός προορισμός, η αγορά της Αγγλίας 
δίνει ήδη ενθαρρυντικά νέα, ενώ και εφέτος από το Ισραήλ, την Κύπρο αλλά και 
από τις αγορές των Βαλκανίων οι ελεύσεις θα είναι σημαντικές. Εστιάζοντας 
στην τουριστική κίνηση του Πάσχα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι οι Έλληνες 
έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στους εγχώριους προορισμούς με τις πληρότητες 
να ξεπερνούν το 70% φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις και το 90%.

Προορισμός για σχολικές 
εκδρομές η Ανατολική 
Χαλκιδική  
Σχολικές εκδρομές από τη Γαλλία θα 
μπορούσε να προσελκύσει η ανατολική 
Χαλκιδική, μέσω των πολλών πολιτιστι-
κών διαδρομών της, από τα αρχαία Στά-
γειρα μέχρι το Άλσος του Αριστοτέλη και 
από τη διώρυγα του Ξέρξη μέχρι τη Μο-
νή Ζυγού, όπως επισημάνθηκε -μεταξύ 
άλλων- κατά την παρουσίαση σχετικού 
σχεδίου από μέλη αποστολής του Δήμου 
Αριστοτέλη στην Κορσική. Κατά τη διάρ-
κεια συνάντησης με τον δήμαρχο του Α-
ζαξιό, Laurent Marcangeli, παρουσιάστη-
κε και σχέδιο για την ενίσχυση σχολικών 
ανταλλαγών ανάμεσα στην ανατολική 
Χαλκιδική και νησιωτικούς προορισμούς 
από χώρες της Μεσογείου. Η πρωτο-
βουλία, που αποτελεί μέρος του εγκεκρι-
μένου τουριστικού σχεδίου του Δήμου 
Αριστοτέλη, εντάσσεται στο πρόγραμμα 
με τίτλο «πράσινα μεσογειακά νησιά στην 
ίδια γεωγραφική παράλληλο», που προω-
θεί και ενισχύει την ουσιαστική γνωριμία 
μεσογειακών λαών μεταξύ τους. Την 
παρουσίαση παρακολούθησαν στελέχη 
του τμήματος τουρισμού / πολιτισμού 
του Δήμου Ajaccio, καθώς και επιτελικά 
στελέχη του τουριστικού οργανισμού της 
Κορσικής, αλλά εκπρόσωποι του τοπικού 
Τύπου. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Αριστο-
τέλη παρουσίασε στη νησιωτική Γαλλία 
μια επταήμερη πολιτιστική περιήγηση, 
που περιλαμβάνει την Αρναία των μου-
σείων και τα Αρχαία Στάγειρα, το Κάστρο 
Νέπωσι, το Άλσος Αριστοτέλη, τη διώ-
ρυγα του Ξέρξη, τον Άθωνα, την Αρχαία 
Άκανθο, τα Σιδηροκαύσια και τη Μονή 
Ζυγού. Παράλληλα, η ελληνική αποστολή 
παρουσίασε στη Γαλλία τη γαστρονομική 
δραστηριότητα της Ανατολικής Χαλκιδι-
κής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη 
θεματική γιορτή «KOUZINA», εστιάζοντας 
στην τοπική παραγωγή τυροκομικών.

Τετάρτη 4 /5 /2022
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Νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ύψους 
30.000.000 ευρώ  
"Από τον Ιούλιο θα έχουμε νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τις Ελ-
ληνίδες και τους Έλληνες, ύψους 30.000.000 ευρώ, με δυνατότητα διακοπών 
όλο το χρόνο, για να στηρίξουμε αυτούς που δε μπορούν ή δεν έχουν" ανέφερε 
ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
Real News, υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι "στρατηγική του Πρωθυπουργού, 
της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού, είναι το μέρισμα της επιτυχίας 
από τον τουρισμό να φτάσει στην τσέπη του Έλληνα που δυσκολεύεται αυτήν 
την εποχή. Τα μέχρι τώρα στοιχεία για τις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα είναι 
πολύ ενθαρρυντικά για την ελληνική οικονομία και για το εισόδημα της μέσης 
ελληνικής οικογένειας" είπε ο κ. Κικίλιας.

Ευνοημένα από την αύξηση στα καύσιμα τα νησιά 
του Αργοσαρωνικού    
Μια πολύ καλή σεζόν αναμένει φέτος η Αίγινα, καθώς το νησί παρουσιάζει 
σημαντικά πλεονεκτήματα μέσα στο κλίμα της ακρίβειας και της αύξησης στις 
τιμές των καυσίμων. Όπως είχε επισημάνει ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων 
του νησιού κ. Σταύρος Καλαμάκης, το πρώτο "Chrash Test" για την εξέλιξη 
της τουριστικής κίνησης το έδωσε με επιτυχία το νησί την 25η Μαρτίου, αφού 
4.000 επιβάτες και 900 αυτοκίνητα αποβιβάστηκαν με το πέρας του τριημέρου 
στον Πειραιά, με πληρότητα 100% να παρατηρείται και το Πάσχα. Το νησί με 
τα ξενοδοχεία όλα ανοικτά, διαθέτει συνολικά 3600 ξενοδοχειακές κλίνες, 1500 
σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, και 800 περίπου κατοικίες σε βραχυχρόνια μίσθωση. 
Με φόντο το αυξημένο ενεργειακό κόστος τονίζεται ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
για το νησί έχουν αυξηθεί 1 ευρώ, κόστος μαχητό για τον επισκέπτη, ενώ για τα 
σαββατοκύριακα και την θερινή περίοδο κάθε 30 λεπτά θα υπάρχει δρομολόγιο 
για την Αίγινα, αλλά και όλο τον Αργοσαρωνικό. Αντίστοιχα θετικό κλίμα για την 
τουριστική κίνηση υπάρχει και για τα αλλά νησιά του Αργοσαρωνικού, Πόρο, 
Ύδρα, κ.λπ.

Χωρίς περιορισμούς  
οι πτήσεις εσωτερικού  
και εξωτερικού
Χωρίς υγειονομικούς περιορισμούς πραγ-
ματοποιούνται πλέον οι πτήσεις εσωτερικού 
και εξωτερικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της ΥΠΑ, από 1η Μαΐου και στο 
εξής όσον αφορά όλες τις αεροπορικές 
μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 
(αφίξεις/αναχωρήσεις) η μόνη υποχρέωση 
επιβατών και εργαζομένων είναι ότι: στους 
χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός 
αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια 
των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό 
και οι επιβάτες υποχρεούνται να φορούν μά-
σκα προστασίας.

Αναστολή δρομολογίων 
ανακοίνωσε η Aegean 
Speed Lines 
Αναστολή δρομολογίων ανακοίνωσε η 
Aegean Speed Lines, που διεξήγαγε το δρο-
μολόγιο Πειραιάς - Σέριφος - Σίφνος - Μύλος 
με το ταχύπλοο Speedrunner III. Σύμφωνα με 
σχετικές πληροφορίες, η εταιρεία προχώρη-
σε σε πώληση του ταχύπλοου της, αφήνο-
ντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναδραστηρι-
οποίησης με άλλης κατηγορίας πλοίο. Σε α-
νακοίνωσή της η εταιρείας αναφέρει: «Από το 
2005 και με συνεχή παρουσία 17 ετών στην 
Ελληνική Ακτοπλοΐα, η πανδημία covid/19 και 
η εκτόξευση των τιμών πετρελαίου οδήγησαν 
την διοίκηση της Aegean Speed Lines στην α-
ναστολή δρομολόγησης ταχυπλόων σκαφών 
στην ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις Δυτικές 
Κυκλάδες. Σημαντικό ρόλο σε αυτή μας την 
απόφαση την δεδομένη χρονική στιγμή έπαι-
ξε η κατανομή του μεταφορικού έργου όπως 
αυτή διαμορφώθηκε κατά το 2021 καθώς και 
η ύπαρξη πολλαπλών δρομολογίων για την 
τρέχουσα περίοδο, σε βαθμό πολλαπλάσιο 
των πραγματικών αναγκών της συγκεκρι-
μένης γραμμής. Η Aegean Speed Lines θα 
ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους την στή-
ριξαν σε αυτή την μακρόχρονη πορεία, τόσο 
τους φίλους επιβάτες και ακόμα περισσότερο 
τα πληρώματα μας για την κατάθεση ψυχής 
και την αυταπάρνηση τους στις κοινές μας 
προσπάθειες.»

Τετάρτη 4 /5 /2022
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ΙΤΕΠ: μνημόνιο συνεργασίας 5 ετών  
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) υπέγραψε Μνημό-
νιο Συνεργασίας 5 ετών με το Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρημα-
τικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Οικονομικής και 
Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας 
των συμβαλλόμενων φορέων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέ-
πεται η ανάπτυξη δράσεων όπως η εκπόνηση ερευνών και μελετών για θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. βιωσιμότητα), με συμμετοχή επιστημόνων και από 
τους δύο φορείς, η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών 
ημερίδων και συνεδρίων, όπως και η παροχή διαλέξεων από εκπροσώπους του 
ΙΤΕΠ στα σχετικά μαθήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πολύ σημαντικό κομ-
μάτι της συνεργασίας αποτελεί η υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση στο 
ΙΤΕΠ με στόχο την απόκτηση εμπειρίας και η γενικότερη διασύνδεση των φοι-
τητών και των αποφοίτων του τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την ξενοδοχειακή αγορά. 

Στερεά Ελλάδα: στο 70% περίπου η πληρότητα  
το Πάσχα    
Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής φαίνεται ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο 
και φέτος για τους προορισμούς της Στερεάς Ελλάδας, αφού τα ξενοδοχεία 
της περιοχής εναπέθεσαν το Πάσχα αρκετές ελπίδες σε αυτές. Σύμφωνα με 
τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα κ. Ηλία Μπουρ-
μά «οι τουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και τη Σκύρο 
παρουσίασαν μία γενική πληρότητα λίγο πάνω από το 70%, ενώ μόνο στη Χαλ-
κίδα και στην γύρω περιοχή υπήρχε μία πληρότητα που αγγίζει το 100%. Στη 
νότια Εύβοια οι πληρότητες κυμάνθηκαν γύρω στο 80%, ενώ στη βόρεια Εύ-
βοια η πληρότητα έφτασε περίπου το 70%, ξεπερνώντας το 80% στη Φθιώτιδα, 
την Φωκίδα και την Ευρυτανία. Αρκετές είναι οι τουριστικές μονάδες σε περι-
οχές της Ευβοίας και της Φωκίδας που δεν έχουν ανοίξει ακόμη τις πύλες τους.

Περισσότερα από 700 
κρουαζιερόπλοια στην 
Ελλάδα το 2022
«Ξεπερνούν τα 700 τα κρουαζιερόπλοια 
που αναμένεται να βρεθούν στις ελληνικές 
θάλασσες το 2022», ανέφερε ο Υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης 
Πλακιωτάκης σε εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στον Οργανισμό Λιμένα Λαυ-
ρίου, με αφορμή την επίσημη έναρξη του 
προγράμματος κρουαζιέρων της Celestyal 
Cruises με το κρουαζιερόπλοιο «Olympia». 
«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία», ανέ-
φερε ο κ. Πλακιωτάκης, «υπερβαίνουν τα 
700 τα κρουαζιερόπλοια, που θα βρεθούν 
στο Αιγαίο. Από αυτά τα 570 και πλέον θα 
κάνουν homeporting, στην Ελλάδα, ενώ τα 
υπόλοιπα θα είναι transit». «Το 2022 θα είναι 
μία οικονομικά ανοδική χρονιά για τον κλάδο 
της κρουαζιέρας η οποία θα ενισχύσει σημα-
ντικά τις τοπικές οικονομίες συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος». «Σε μία περίοδο διεθνών κρίσε-
ων και ανακατατάξεων η Ελλάδα αποτελεί 
τον απόλυτα ασφαλή προορισμό. Έναν 
διεθνή προορισμό με εξαιρετικές κλιματο-
λογικές συνθήκες και βέβαια την μοναδική η 
πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία.»

Επαναλειτουργίες και νέα 
ανοίγματα για τη Zeus 
International Hotels 
Mε πέντε επαναλειτουργίες και δύο καινούρ-
για ανοίγματα εγκαινιάζει τη σεζόν η Ζeus 
International Hotels & Resorts. Συγκεκριμένα, 
το Wyndham Athens Residence άνοιξε στις 
20/4 ως ξενοδοχείο 5 αστέρων, το Ramada 
Athens Attica Riviera που βρίσκεται στη Νέα 
Μάκρη στις 20/4, το Eretria Hotel & Spa 
Resort στις 22/4 και το Wyndham Grand 
Crete Mirabello Bay θα ανοίξει τις πόρτες 
του στις 21/4. Το Ammoa Luxury Hotel & 
Spa Resort, που βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα 
ανοίξει τις πύλες του στις 12 Μαΐου και του 
Kosea Boutique Hotel, που είναι στην Κω, 
στις 9 Μαΐου.

Τετάρτη 4 /5 /2022
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
H τεχνολογία καθορίζει το μέλλον του τουρισμού παγκοσμίως 
και η ελληνική αγορά, ως βασικός τουριστικός προορισμός, δε 
θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Η σημασία του τουρισμού 
για την ελληνική οικονομία αποτελεί σημείο αναφοράς για τη 
δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων, που σχεδιάζονται και υλο-
ποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτή-
σεις του τουριστικού κλάδου και ιδιαίτερα της ξενοδοχειακής 
αγοράς.

Ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις από την COSMOTE
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό των ελληνικών επιχει-
ρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού 
και κατά συνέπεια τη μεγάλη σημασία που έχει για την ελλη-
νική οικονομία, η COSMOTE βρίσκεται σταθερά δίπλα στους 
επιχειρηματίες του κλάδου της φιλοξενίας, παρέχοντας λύσεις 
για τις ανάγκες τους. Λύσεις τεχνολογίας, που είναι βασισμέ-
νες στις αυξανόμενες απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλο-
ντος, που συμβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουρισμού και η υιοθέτη-
ση τους αναβαθμίζει σημαντικά τη συνολική εμπειρία των επι-
σκεπτών. 
Μέσα από ένα σύνολο ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρε-
σιών, η COSMOTE, δίνει στα ξενοδοχεία τα απαραίτητα εργα-
λεία, για να επιτύχουν ταχύτατη σύνδεση στο διαδίκτυο, ολο-
κληρωμένη ψηφιακή παρουσία και αποτελεσματική προώθη-
ση της μονάδας, ευέλικτη λειτουργία της επιχείρησης και δι-
αρκή συνεργασία των υπαλλήλων, να μπορούν να απολαμβά-
νουν υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου προηγμένων δυνατοτή-

των, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε πλήρη απομακρυσμένο 
έλεγχο των εταιρικών οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Αναβάθμιση της επιχείρησης 
με γρήγορη σύνδεση στο Internet 
Κάθε ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να εξασφαλίζει στους επι-
σκέπτες της ασύρματη σύνδεση στο Internet σε κάθε σημείο 
του καταλύματος, χωρίς διακοπές.
Η υπηρεσία Dedicated Internet Access (DIA) for hotels της 
COSMOTE καλύπτει όλα όσα αφορούν στη σύνδεση της 
επιχείρησης στο διαδίκτυο, προσφέροντας πρόσβαση στο 
Internet σε πολύ υψηλές ταχύτητες με αξιοπιστία και ασφά-
λεια. Με εγγυημένη και συμμετρική ταχύτητα (από 10Mbps 
έως 10Gbps), όλοι οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να λαμ-
βάνουν και να μοιράζονται δεδομένα στον ίδιο χρόνο, ακό-
μα και σε περιόδους υψηλής «κίνησης στο διαδίκτυο». Επιπλέ-
ον, το μοντέλο ευέλικτης χρέωσης “pay-as-you-use” δημιουρ-
γήθηκε για να ανταποκριθεί στην εποχική λειτουργία του ξενο-
δοχείου.

Προώθηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο
Τη δυνατότητα για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών μέ-
σα από διαφημιστικές καμπάνιες σε Google, Facebook και 
Instagram, καθώς και για την προώθηση των εταιρικών sites 
και των Social Media σελίδων τους, προσφέρει στους ξενοδό-
χους η υπηρεσία COSMOTE Digital Marketing4U.   
Η υπηρεσία απευθύνεται στις μικρές και μεσαίες ξενοδοχει-
ακές μονάδες και καλύπτει όλα τα στάδια υλοποίησης μίας 
digital καμπάνιας, από τον σχεδιασμό της, μέχρι την παρακο-



λούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.     
Μέσω της υπηρεσίας COSMOTE Digital Marketing4U, με την 
υποστήριξη εξειδικευμένων campaign managers και google 
experts, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί όχι μόνο να απο-
κτήσει αναγνωρισιμότητα εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά και 
να αυξήσει τις κρατήσεις της, κατά τη διάρκεια όλου του χρό-
νου.

Απομακρυσμένη εργασία και συνεργασία με ασφάλεια
Με τα εργαλεία παραγωγικότητας και συνεργασίας της 
Microsoft 365 που παρέχει η COSMOTE, μία σύγχρονη επι-
χείρηση φιλοξενίας έχει την ευελιξία που χρειάζεται ώστε να 
εργάζεται και να συνεργάζεται με πελάτες και προμηθευτές 
οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε. Επιπλέον, με την αξι-
οποίηση της πρόσθετης υπηρεσίας υποστήριξης Premium 
Support, ένας πιστοποιημένος από τη Microsoft τεχνικός της 
COSMOTE, παραμετροποιεί απομακρυσμένα, γρήγορα και με 
ασφάλεια την ηλεκτρονική αλληλογραφία στο νέο Microsoft 
365, για άμεση χρήση των εφαρμογών του, από την πρώτη μέ-
ρα. 
Η υπηρεσία Microsoft 365 βασίζεται στην τεχνολογία cloud, 
που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση των εφαρμογών, εφό-
σον οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ώστε να 
έχουν πρόσβαση πάντα στις τελευταίες εκδόσεις των Word, 
Excel, PowerPoint κ.ά. 

Ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών Digital Office
H υπηρεσία COSMOTE Digital Office προσφέρει σταθερή τη-
λεφωνία για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για κάθε σημείο παρουσίας της με υψηλές ταχύ-

τητες, καθώς και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου προηγμέ-
νων δυνατοτήτων, χωρίς να χρειάζεται η αγορά και συντήρηση 
ενός τηλεφωνικού κέντρου. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς η υπη-
ρεσία αντικαθιστά πλήρως τις λειτουργικότητες ενός συμβατι-
κού τηλεφωνικού κέντρου, με έναν ευέλικτο τρόπο.

Πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος οχημάτων 
σε πραγματικό χρόνο
Την υπηρεσία COSMOTE Fleet Tracker, μία ολοκληρωμένη λύ-
ση διαχείρισης εταιρικού στόλου οχημάτων που βασίζεται σε 
τεχνολογία Internet of Things (IoT), μπορεί να επιλέξει κάθε μι-
κρή ή μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση, που διαθέτει οχήματα 
κάθε τύπου. Με την τοποθέτηση συσκευών τηλεματικής στα 
εταιρικά οχήματα, η υπηρεσία COSMOTE Fleet Tracker δίνει 
τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης, σε πραγ-
ματικό χρόνο, της θέσης των οχημάτων, της κίνησή τους, του 
χρόνου διαδρομής, καθώς και τα επίπεδα κατανάλωσης καυ-
σίμου. 
Το COSMOTE Fleet Tracker βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώ-
σουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα με έως και 10% εξοικο-
νόμηση καυσίμων και να υιοθετήσουν έναν πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο οδήγησης, συμβάλλοντας στη μείωση των 
εκπομπών αερίων. Με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας στην Ελλάδα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η 
COSMOTE απαντά στις καθημερινές ανάγκες των σύγχρονων 
επιχειρήσεων, σε όποιον κλάδο και αν ανήκουν και τις βοηθά-
ει να εισέλθουν δυναμικά στη ψηφιακή εποχή, παρέχοντας τα 
απαραίτητα εφόδια και τα κατάλληλα εργαλεία, για την απρό-
σκοπτη λειτουργία και την υψηλή απόδοσή τους σε όλους 
τους τομείς.
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Η δημοφιλέστερη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ υπηρεσία στα social 
media
To Floating Breakfast, δηλαδή το πλωτό πρωινό που σερ-
βίρεται στην πισίνα του ξενοδοχείου, είναι μια προσθήκη 
με σημαντικά οφέλη για ένα ξενοδοχείο. Η υπηρεσία 
είναι διαθέσιμη τα τελευταία λίγα χρόνια και στην Ελλά-
δα, αποτελώντας μια ιδανική πρόταση για να αυξήσει 
το ξενοδοχείο την κατανάλωση εντός των εγκαταστά-
σεών του. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Floating 
Breakfast είναι η δημιουργία δωρεάν προβολής και 
content για το κατάλυμα, καθώς οι επισκέπτες μοιράζο-
νται φωτογραφικό υλικό και stories με το εξωτικό πρωινό 
τους στα Social Media, δημιουργώντας παράλληλα αυ-
ξημένη ροή θετικών reviews. Πρόκειται πρακτικά για ένα 
δωρεάν εργαλείο marketing, αφού οι χρήστες σε δημο-
φιλείς πλατφόρμες όπως το Instagram βλέπουν τις αναρ-
τήσεις του Floating Breakfast online και αυτόματα αναζη-
τούν την τοποθεσία του ξενοδοχείου, προκειμένου και οι 
ίδιοι να βιώσουν την ξεχωριστή εμπειρία που παραπέμπει 
σε εξωτικούς προορισμούς. Είναι αδιαμφισβήτητα πόλος 
έλξης για ζευγάρια είτε βρίσκονται στο μήνα του μέλιτος, 
είτε σε ένα ταξίδι αναψυχής και αναζητούν ρομαντικές 
εμπειρίες που συνήθως έχουν εντοπίσει προηγουμένως 
στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία του Floating Breakfast μπο-
ρεί να γίνει ένα από τα κριτήρια επιλογής καταλύματος 
για να περάσει κάποιος τις διακοπές του και κυρίως 
να προσελκύσει πελάτες υψηλότερων βαλαντίων που 
αναζητούν πολυτελείς υπηρεσίες και υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση. Ο 100% χειροποίητος δίσκος διατίθεται σε 
διαφορετικά χρώματα, μεγέθη και σχέδια προκειμένου 
ο ξενοδόχος να επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τις δικής του επιχείρησης. Κατασκευάζεται από 
συνθετικό Rattan, έχει σκελετό αλουμινίου, περιλαμβάνει 
υποδοχές για τη στήριξη ποτηριών και το εσωτερικό του 
ενισχύεται με αφρώδες υλικό, που προσφέρει το floating 
effect χωρίς να είναι ορατό. Πληροφορίες στο  
www.floatingbreakfast.gr

Μια από τις σημαντικότερες μεταβολές που προκάλεσε 
η πανδημία στον κλάδο της φιλοξενίας ήταν η δυναμική 
«στροφή» των επισκεπτών στην αναζήτηση πρωτόγνω-
ρων εμπειριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάθε ξενο-
δοχείο που προσβλέπει στην αύξηση των κρατήσεων 
και την ενίσχυση του brand name της επιχείρησης, να 
καλείται σήμερα να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, είτε απευθύνεται σε Έλλη-
νες είτε σε ξένους επισκέπτες.
Μια ζωτικής σημασίας υπηρεσία για κάθε τουριστικό 
κατάλυμα είναι διαχρονικά το πρωινό, αφού σηματοδοτεί 
το ξεκίνημα της ημέρας για τον ταξιδιώτη και θεωρείται 
αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας διαμονής. Παρά το 
γεγονός ότι οι ξενοδόχοι στηρίζουν αρκετά στον παρα-
δοσιακό μπουφέ, μια γρήγορη ματιά στα πολυφωτογρα-
φισμένα ξενοδοχεία του εξωτερικού είναι αρκετή για να 
ανακαλύψει κανείς το μεγαλύτερο trend αυτή τη στιγμή 
παγκοσμίως που έρχεται να «απογειώσει» την εμπειρία 
του πρωινού. Πρόκειται για το Floating Breakfast, μια υ-
πηρεσία που όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες έχουν στο 
bucket list τους και μπορεί να κάνει όντως τη διαφορά σε 
μια επιχείρηση που επιθυμεί να διαφοροποιηθεί από τον 
ανταγωνισμό.

Floating Breakfast 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ &
ΕΝΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» MARKETING

PHOTO: Meandros Boutique & Spa Hotel

Τετάρτη 4 /5 /2022
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Η TÜV AUSTRIA Hellas, µε την υποστήριξη της εταιρείας
Woof Together ΙΚΕ, παρουσιάζουν το «Pet Stay»:
ένα πρωτοποριακό σχήµα πιστοποίησης που αφορά την ουσιαστική και 
έµπρακτη προστασία της ασφάλειας και της άνεσης των κατοικίδιων ζώων.

Το «Pet Stay» που αποτελεί το Νο 1 σχήµα για τους «Pet Friendly 
Culture» σύγχρονους Οργανισµούς έχει στόχο την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης µίας επιχείρησης φιλοξενίας σε σχέση µε τις ισχύουσες 
απαιτήσεις και την επιβεβαίωση ότι µπορεί να προσφέρει κατάλληλη, 
ασφαλή, ευχάριστη και άνετη εµπειρία στους «γονείς» κατοικίδιων ζώων
και τα ίδια. Ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι η επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες
σε άλλους επισκέπτες που δεν θα επηρεάζονται από την παρουσία 
κατοικίδιων ζώων. 

Γιατί οι καλύτεροι φίλοι µας αξίζοÜν τα καλύτερα!

ΦεύγοÜµε µαζί – ΜένοÜµε µαζί
 – ΑπολαµβάνοÜµε µαζί!

TÜV AUSTRIA Hellas

Τ: +30 210 5220920 | F: +30 210 5203990 | E: info@tuvaustriahellas.gr

https://tuvaustriahellas.gr/
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Guardian: «Οι οιωνοί 
φαίνονται θετικοί» 
για τον τουρισμό στην 
Ελλάδα 
Η βρετανική εφημερίδα Guardian φι-
λοξένησε ένα εκτενές ρεπορτάζ για 
την αναγέννηση του τουριστικού τομέα 
στην Ελλάδα μετά την πανδημία, σημει-
ώνοντας ότι για πρώτη φορά μετά το 
2019, πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Η 
εφημερίδα επισημαίνει ότι η ανάκαμψη 
του τομέα, σε μια χώρα που εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, εξέ-
πληξε ακόμη και τους πιο αισιόδοξους, 
υπενθυμίζοντας ότι η πανδημία και οι συ-
νέπειές της είχαν ως αποτέλεσμα να μει-
ωθούν τα έσοδα από τα 18,2 δισεκ. ευρώ 
το 2019 στα 4 δισεκ. το 2020 και στα 10 
δισεκ. πέρσι. Φέτος ωστόσο, παρά την 
αναπάντεχη σκιά του πολέμου μετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας ανακά-
μπτει. Για πρώτη φορά από το 2019 τα 
κρουαζιερόπλοια δένουν και πάλι στα 
ελληνικά λιμάνια, απόδειξη, σύμφωνα με 
στελέχη του τομέα, ότι οι ταξιδιώτες επι-
θυμούν να αφήσουν την πανδημία πίσω 
τους. Έχουν αυξηθεί επίσης οι κρατή-
σεις αεροπορικών εισιτηρίων.

Με την υποστήριξη του ΕΟΤ ο ΔΕΗ Διεθνής 
Ποδηλατικός Γύρος  

Με την υποστήριξη του ΕΟΤ πραγματο-
ποιήθηκε ο ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός 
Γύρος Ελλάδας, μια παγκόσμιας εμβέ-
λειας διοργάνωση που έφερε τη χώρα 
στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέρο-
ντος, τοποθετώντας τη ξανά στην πρώ-
τη γραμμή της διεθνούς αγωνιστικής 
ποδηλασίας. Ο φετινός αγώνας εντά-
χθηκε αναβαθμισμένος στο καλεντάρι 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλα-
σίας (UCI) για το 2022, με τη συμμετο-
χή 147 αστέρων του αθλήματος από 19 
επαγγελματικές και 2 εθνικές ομάδες. 
Ο ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, 

που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια δεκαετία, είναι ένα πολύ μεγάλο αθλη-
τικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό αλλά και εκπαιδευτικό γεγονός που προβάλει με 
τον καλύτερο τρόπο τη χώρα και τις φυσικές ομορφιές της. Η Κρήτη, η Αττική, η 
Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Ήπειρος είναι χαρακτηριστικοί τουριστικοί προ-
ορισμοί, οι οποίοι ενισχύθηκαν όχι μόνο από τους ποδηλατικούς αγώνες, αλλά και 
από τις παράλληλες δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των πέντε αγω-
νιστικών ημερών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης βρέθηκε 
στα Χανιά για τον τερματισμό του πρώτου ετάπ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου 
και την πρώτη τελετή βράβευσης των αθλητών και έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Η αναβίωση του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγα-
λύτερα αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Παράλληλα όμως αποτελεί και μια σημαντι-
κή ευκαιρία τουριστικής προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ο ΕΟΤ συνεχίζει 
να είναι παρών στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες για 
προώθηση του αθλητικού τουρισμού.»

Τετάρτη 4 /5 /2022
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Επιστρέφει τον Ιούλιο ο Αυθεντικός 
Μαραθώνιος Κολύμβησης 

Ο Αυθεντικός Μαραθώνι-
ος Κολύμβησης επιστρέ-
φει, για 3η συνεχή χρονιά, 
1-3 Ιουλίου 2022, στο 
Αρτεμίσιο. Ερασιτέχνες 
και επαγγελματίες κολυμ-
βητές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό θα έχουν 
την ευκαιρία να συμμε-
τάσχουν στο ιστορικό 

αθλητικό γεγονός, στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. 
Μετά και την περσινή συμμετοχή, ύστερα από 2.500 χρόνια, ονομάτων 
παγκόσμιας κλάσης, η αυθεντική διαδρομή των 14,5χλμ. «Σκυλλίας 
& Ύδνα» αναβιώνει εκ νέου παρέχοντας τη δυνατότητα για πρώτη 
φορά σε κολυμβητές από όλο τον κόσμο να κολυμπήσουν πάνω από 
τα ναυάγια της ναυμαχίας του Αρτεμισίου του 480 π.Χ. Οι αθλητές θα 
ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σκυλλία και της κόρης του Ύδνας, 
τους πρώτους δηλαδή κολυμβητές υπεραποστάσεων, σύμφωνα με τον 
Πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτο (8.8) και άλλους ιστορικούς, που βοη-
θήσαν τις ελληνικές δυνάμεις στην ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου 
εναντίον του περσικού στόλου. Οι κολυμβητές θα καλύψουν 80 στάδια 
ή 14,5χλμ. Η απαιτητική διαδρομή θα διεξαχθεί στα στενά του Αρτεμι-
σίου, ενώνοντας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και τους νομούς 
Ευβοίας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. 

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών ξεκούρασης 
αναμένουν οι επισκέπτες των ξενοδοχείων    
Η πλειοψηφία των επισκεπτών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, δίνει 
μεγάλη σημασία στην εμπειρία του ύπνου. Είτε πρόκειται για ένα τα-
ξίδι αναψυχής είτε για μια ολιγοήμερη διαμονή για επαγγελματικούς 
λόγους, αυτοί που κάνουν κράτηση αναμένουν από το τουριστικό κα-
τάλυμα να προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που συνδέονται με 
την ξεκούραση και τη χαλάρωση. Για το λόγο αυτό, όλο και περισσό-
τερα ξενοδοχεία δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι αυτό, 
όχι μόνο μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών τους, αλλά κυρίως 
με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας που μένει αξέχαστη 
στον επισκέπτη. Τα στοιχεία που συνδέονται με τη χαλάρωση και την 
αναβάθμιση της διαμονής είναι πολλά και δεν περιορίζονται μόνο σε 
ένα στρώμα ή ένα μαξιλάρι. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, ένα θορυ-
βώδες κλιματιστικό, τα άβολα κλινοσκεπάσματα και μαξιλάρια και οι 
θόρυβοι έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου είναι οι ισχυρότεροι 
προγνωστικοί παράγοντες της κακής ικανοποίησης του ύπνου των ε-
πισκεπτών. Ευτυχώς για τα ξενοδοχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 
σε μεγάλο βαθμό τροποποιήσιμα και έτσι μπορούν να αποκομίσουν 
οφέλη όσον αφορά την ικανοποίηση των επισκεπτών που είναι ο επι-
θυμητός στόχος για τη δημιουργία πιστών πελατών.

Στο metaverse ξενοδοχείο  
από τη CitizenM
Ξενοδοχείο στο metaverse ανακοίνωσε ότι θα «ανε-
γείρει» η εταιρεία ανάπτυξης ξενοδοχειακών εγκατα-
στάσεων CitizenM. Το ξενοδοχείο, το οποίο θα εγκα-
τασταθεί στο βιντεοπαιχνίδι The Sandbox, μελλοντικά 
θα γίνει ξενοδοχείο στον πραγματικό κόσμο. 
Η CitizenM θα αποκτήσει ένα «LAND site» μέσα στο 
The Sandbox και σχεδιάζει να οικοδομήσει εκεί ένα 
εικονικό ξενοδοχείο, όπου άβαταρ θα μπορούν «να 
εργάζονται, να κοιμούνται και να παίζουν». Η ανέ-
γερση του ξενοδοχείου θα χρηματοδοτηθεί μέσω 
πωλήσεων 2.000 NFT τα οποία είναι συνδεδεμένα με 
«έπαθλα», εξαγοράσιμα σε όλα τα ξενοδοχεία της 
εταιρείας στον πραγματικό κόσμο, όπως εκπτώσεις ή 
δωρεάν ποτό. Τα NFT θα πωληθούν στην ίδια τιμή. 
Ο κάθε αγοραστής θα καταταγεί τυχαία σε ένα από 
τρία επίπεδα: 1.500 στο επίπεδο «regular» πολιτών 
της εικονικής δομής, 450 στο επίπεδο «regular» πολί-
τες και 50 στο επίπεδο «legendary» πολίτες.
Τα ανώτερα επίπεδα συνοδεύονται από καλύτερες 
αμοιβές και η σπανιότητά τους έχει τη δυνατότητα να 
αυξήσει την αξία του NFT.

Εκτός του ΠΟΤ η Ρωσία 
Η Γ. Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. 
Ολυμπία Αναστασοπούλου εκπροσώπησε τη χώρα 
συμμετέχοντας στις εργασίες της πρώτης έκτακτης 
γενικής συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού (UNWTO - ΠΟΤ). 
Στην αρχή της συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου, η 
Ρωσία δήλωσε ότι αποσύρεται οικειοθελώς από τον 
ΠΟΤ. 
Ωστόσο, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 35 παρ. 
1 του Καταστατικού του Οργανισμού, προβλέπεται 
ότι η απόσυρση λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση 
ενός έτους και κατόπιν εγγραφής ειδοποίησης. 
Με στόχο την άμεση αναστολή της ιδιότητας της Ρω-
σίας ως μέλους του ΠΟΤ, η έκτακτη γενική συνέλευ-
ση συνέχισε κανονικά τις εργασίες της και εν τέλει 
υπερψήφισε το σχέδιο ψηφίσματος περί αναστολής. 
Τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ που είναι πλήρη μέλη του 
ΠΟΤ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ψήφισαν ομό-
φωνα υπέρ της αναστολής της ιδιότητας μέλους της 
Ρωσίας από τον Οργανισμό, μαζί με άλλα 21 κράτη 
μέλη, έναντι 11 αρνητικών ψήφων, ενώ κατεγράφη-
σαν και αρκετές αποχές. Κατά συνέπεια ελήφθη με 
πλειοψηφία άνω των 2/3 που απαιτεί το Καταστατικό 
του ΠΟΤ μια ιστορική απόφαση με άμεση ισχύ.
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