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Β. Κικίλιας: αυξάνονται οι αεροπορικές θέσεις των 
μεγάλων εταιρειών 

Για το άνοιγμα σε νέες τουριστικές αγορές, τις συμ-
φωνίες με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και tour 
operators της Ευρώπης και των ΗΠΑ, τις προσπάθει-
ες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά 
και για την τουριστική ανάκαμψη της Αθήνας μίλησε 
ο υπουργός Τουρισμού Β. Κικίλιας σε συνέντευξή 
του. Ο υπουργός ανέφερε ότι τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν 

κατά 306,2% σε σύγκριση με το 2021, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη τουρι-
στική ανάκαμψη που παρουσιάζει η χώρα τη στιγμή που τα μηνύματα για τις του-
ριστικές ροές τους καλοκαιρινούς αλλά και τους φθινοπωρινούς μήνες, είναι πολύ 
αισιόδοξα. Πιο συγκεκριμένα, η TUI, ο μεγαλύτερος tour operator στην Ευρώπη, 
ανακοίνωσε ότι για το 2022 η Ελλάδα είναι νούμερο 1 στις προτιμήσεις των ταξιδι-
ωτών και προγραμματίζει πάνω από 3 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις, η Easyjet 
4,4 εκατ. θέσεις, η Jet2 1,2 εκατ., η Transavia 1,3 εκατ., η Condor 1,9 εκατ., η British 
Airways 800.000 και η AirFrance περισσότερες από 850.000 θέσεις. 
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Σε αναζήτηση 55.000 εργαζομένων τα ξενοδοχεία
Σε αναζήτηση 55.000 εργαζομένων βρίσκεται ο κλάδος της 
Ξενοδοχίας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, αφού η 
πανδημία συντέλεσε στη μεγέθυνση του προβλήματος. Α-
ναλυτικά, η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου το 2020 
και το 2021 δημιούργησε συνθήκες ανασφάλειας στην 
πλειονότητα των εργαζομένων και πολλούς τους οδήγησε 
σε αλλαγή εργασιακού πεδίου. Πολλοί αλλοδαποί που 
δούλευαν ήδη στα ξενοδοχεία έφυγαν από την Ελλάδα και 
κατευθύνθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο πρόεδρος 
της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος, σε πρόσφατες δηλώσεις 

του τόνισε ότι η πανδημία του κορονοϊού, ώθησε πολλούς εποχιακούς εργαζόμε-
νους στον τουρισμό, κυρίως ηλικίας μεταξύ 25-35 ετών, να αναζητήσουν εργασία σε 
άλλους τομείς και κυρίως σε αυτούς που προσφέρεται δωδεκάμηνη και πενθήμερη 
εργασία. Την ίδια στιγμή η άνθιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, που 
συνοδεύτηκε με την κατακόρυφη αύξηση της προσφοράς καταλυμάτων απορρόφη-
σε χιλιάδες εργαζόμενους. Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του ΞΕΕ Χριστίνα Τετρά-
δη, πλέον ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων του κλάδου της καθαριότητας και της 
εστίασης των ξενοδοχείων επέλεξαν μισθούς 100 και πλέον ευρώ τη μέρα, χωρίς 
ασφάλιση, από τους μισθούς των ξενοδοχείων. "Μια βίλλα που ενοικιάζεται 1.000 
ευρώ την ημέρα μπορεί να προσφέρει μεροκάματο 100 ευρώ. Την ίδια στιγμή, για 
παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο που δίνει 40 ευρώ την ημέρα, δίνει επιπλέον 30 ευρώ 
για την ασφάλιση του εργαζομένου και λοιπές κρατήσεις", ανέφερε η κα Τετράδη 
προσπαθώντας να ρίξει φως στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. 
Η πρόεδρος του ΙΤΕΠ κα. Σβήνου σημείωσε ότι πολλά ξενοδοχεία που μπορεί να 
έχουν 4 και 5 εστιατόρια στο ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο μπορεί να κλείσουν τα 2 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, άρα και της 
ποιότητας. Μια ακόμη ανορθολογική κατάσταση που μπορεί να προκύψει αφορά τις 
επιπλέον ώρες εργασίας των εργαζομένων, πάντα επί πληρωμή. Δεν είναι σπάνιο 
το φαινόμενο εργαζομένων να δουλεύουν Σαββατοκύριακο, αφού δεν υπάρχει αντι-
καταστάτης. "Δεν υπάρχουν ελεύθεροι εργαζόμενοι να έλθουν να δουλέψουν στα 
ξενοδοχεία", αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Σβήνου.

ΞΕΕ: καταγγελία 
στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 
για αθέμιτες 
πρακτικές ψηφιακών 
πλατφορμών

Καταγγελία 
για αθέμιτες 
πρακτικές 
ψηφιακών 
πλατφορ-
μών, κατέθε-
σε στην Επι-
τροπή Αντα-
γωνισμού 

το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της 
Ελλάδος. Στην καταγγελία δίνεται 
ειδική έμφαση στη μη συμμόρφωση 
των Online Travel Agencies (OTAs) 
με προηγούμενες αποφάσεις της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά 
με τις αυθαίρετες ρήτρες ισοτιμιών 
που εξακολουθούν να επιβάλλονται 
από Online Travel Agencies αλλά και 
σε μεθόδους παραπλανητικής δια-
φήμισης που εφαρμόζουν, οι οποίες 
αναπτύχθηκαν και συνεχίζονται μέ-
σω των διαδικτυακών αναζητήσεων 
των χρηστών, όπως πιστοποιεί και 
σχετική έρευνα του Παρατηρητη-
ρίου Παραπλανητικής Διαφήμισης 
που παρακολουθεί και καταγράφει 
τις εν λόγω πρακτικές για λογαρια-
σμό του ΞΕΕ. Επισημαίνεται ότι η 
καταγγελία του ΞΕΕ έρχεται μετά 
από σειρά επαφών με εθνικές ενώ-
σεις που εκπροσωπούν τον κλάδο 
της φιλοξενίας σε χώρες όπως η 
Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες 
έχουν αντιμετωπίσει με αποφασι-
στικότητα τις πρακτικές αυτές αλλά 
και υπό το φως των νέων δεδομένων 
που δημιουργεί ο νέος Νόμος για τις 
ψηφιακές αγορές (Digital Markets 
Act - DMA) που εγκρίθηκε και τίθε-
ται πλέον σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δικαιώνοντας τη δεκαετή 
προσπάθεια της HOTREC για συμ-
μόρφωση των ψηφιακών πλατφορ-
μών με ένα καθορισμένο πλαίσιο 
υποχρεώσεων και απαγορεύσεων.
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Μέχρι τις 31 Μαΐου οι δηλώσεις για τις κενές 
θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία 

Η έλλειψη προσωπικού 
είναι ένα από τα σημαντι-
κά ζητήματα που καλείται 
να αντιμετωπίσει σήμερα 
ο ελληνικός τουρισμός. 
Προκειμένου να περιορι-
στούν οι δυσκολίες, πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη 
στην οποία συμμετείχαν 
οι υπουργοί Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστής Χατζηδάκης, Του-
ρισμού Βασίλης Κικίλιας, 
μέλη της ηγεσίας των δύο 

υπουργείων και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις θα υποβάλουν, 
μέχρι τις 31 Μαΐου, τις κενές θέσεις και σχετικές ειδικότητες στην πλατφόρμα της 
ΔΥΠΑ. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν τους ανέργους 
που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις για την κάλυψη των 
θέσεων, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ήδη, ο ΣΕΤΕ απέστειλε στα μέλη του οδηγίες για την 
υποβολή θέσεων στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Στόχος είναι να διασυνδεθούν άμεσα 
όσοι αναζητούν εργασία στον τουριστικό τομέα με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις 
που αναζητούν προσωπικό. Παράλληλα, θα προγραμματιστούν κλαδικές ημέρες 
καριέρας και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σύζευξης για τον τουρισμό, ενώ το ΣΕ-
ΠΕ ξεκινά άμεσα στοχευμένους ελέγχους στους τουριστικούς προορισμούς. Οι 
έλεγχοι δεν αφορούν μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και την εστίαση και συνολικά τους 
κλάδους που εντάσσονται στις τουριστικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα 
το θέμα των αμοιβών, επισημαίνεται ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους 
εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, η οποία ισχύει έως το τέλος του 2022, με απόφαση 
του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, έχει κη-
ρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου. Η 
κυβέρνηση ενθαρρύνει εργαζόμενους και εργοδότες σε όλους τους κλάδους που 
σχετίζονται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών να προχωρήσουν σε αντίστοι-
χες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Fraport: “απογειώθηκε” τον Απρίλιο η κίνηση στο 
αεροδρόμιο Χανίων

«Απογειώθηκε» τον Απρίλιο του 2022, σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, η 
κίνηση των επιβατών στο αεροδρόμιο «Ιω-
άννης Δασκαλογιάννης» των Χανίων που 
μάλιστα «άγγιξε» την κίνηση του Απριλίου 
του 2019, όταν μέσω του αεροδρομίου είχαν 
διακινηθεί 169.261 επιβάτες. Σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία της Fraport, τον Απρί-
λιο του 2022 μέσω του «Ιωάννης Δασκα-

λογιάννης», διακινήθηκαν 168.801 επιβάτες, έναντι 14.489 τον αντίστοιχο μήνα 
του 2021. Η αύξηση ήταν 1.065%. Ειδικότερα, κατά τον Απρίλιο 2022, με πτήσεις 
εξωτερικού διακινήθηκαν 114.951 επιβάτες, έναντι μόλις 210 τον αντίστοιχο μήνα 
του 2021. Με πτήσεις εσωτερικού 53.850 επιβάτες, έναντι 14.270 τον περσινό 
Απρίλιο. Μέσω του «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», τον φετινό Απρίλιο πραγματοποι-
ήθηκαν 2.843 πτήσεις, έναντι 1.079 πέρυσι.

ΣΕΤΕ: παρουσίαση της 
στρατηγικής για τον 
ελληνικό Τουρισμό στην 
Κρήτη
Ο ΣΕΤΕ πραγματοποίησε διήμερη ε-
πίσκεψη στα Χανιά και στο Ηράκλειο, 
ξεκινώντας έναν κύκλο επαφών στην Πε-
ριφέρεια, για την παρουσίαση της στρα-
τηγικής για τον Ελληνικό Τουρισμό με ο-
ρίζοντα το 2030, καθώς και τα εστιασμέ-
να Σχέδια Δράσης της Κρήτης. Πρόκειται 
για την πρώτη δια ζώσης συνάντηση του 
ΣΕΤΕ στην Περιφέρεια μετά από μία διε-
τία, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή 
στην κανονικότητα, όπου και δόθηκε 
έμφαση στην Κρήτη, έναν προορισμό με 
παγκόσμιο αποτύπωμα και συνυφασμένο 
με την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς. Ο 
Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι, οι δύο κύριοι 
άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για τον 
Τουρισμό μέχρι το 2030, είναι η διεύρυν-
ση της τουριστικής περιόδου στη χώρα 
και η χωρική επέκταση του τουριστικού 
προϊόντος. Επίσης, σημείωσε ότι στόχος 
του ΣΕΤΕ είναι, μέσα από συζητήσεις και 
διάλογο με τους τοπικούς φορείς, να ε-
ξελιχθεί ακόμα περισσότερο ο ελληνικός 
τουριστικός τομέας, με την κινητοποίηση 
και άλλων παραγωγικών φορέων. Στο 
πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι η βασική 
φιλοσοφία των Σχεδίων Δράσης, είναι η 
μετεξέλιξη του τουρισμού μετά την παν-
δημία, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες 
ανάγκες και τον ισχυρό ανταγωνισμό. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ε-
πενδύσεις σε υποδομές, ο εμπλουτισμός 
των προϊόντων, η προώθησή τους και οι 
συνέργειες, θα καθορίσουν το μέλλον 
του τουρισμού μας. Σε σχέση με το ερ-
γασιακό και τις ελλείψεις προσωπικού 
στον τουριστικό τομέα, ο κ. Ρέτσος επε-
σήμανε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό 
και πολυσύνθετο πρόβλημα, το οποίο δεν 
αφορά μόνο στον ελληνικό τουρισμό, αλ-
λά ευρύτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού 
νότο.
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Τέλος οι μάσκες στα αεροδρόμια της Ε.Ε
Αίρεται από τις 16 Μαΐου η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα αεροδρόμια και σε 
πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπα-
ϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Μπορεί οι επιβάτες να 
μην υποχρεούνται να φορούν μάσκες, όμως στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται 
ότι η μάσκα είναι από τις πιο αποτελεσματικές προφυλάξεις για την αποφυγή 
μετάδοσης του Covid 19,με αποτέλεσμα να συστήνεται η χρήση των FFP2/N95/
KN95.

Μεγαλύτερους στόχους για το 2022 βάζουν τα 
ξενοδοχεία 
Σε μια καλή σεζόν ελπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος μετά από σχεδόν 3 χρόνια 
πανδημίας, που ανέτρεψε τα δεδομένα. Στο συνεδρίου "Choose Greece 2022", 
o διευθυντής λειτουργιών της Grecotel, Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, ανέφερε 
ότι για την Grecotel τα νούμερα είναι καλύτερα από πέρυσι, συμπληρώνοντας 
ότι χαρακτηριστικό της σεζόν θα είναι η διαφοροποίηση, σε σχέση με άλλες 
χρονιές, της ψυχολογίας των Γερμανών τουριστών, η οποία δημιουργεί συνθή-
κες για κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Mitsis Hotels Group, Σταύρος Μήτσης, επεσήμανε ότι η αυξημένη 
ζήτηση των διεθνών ταξιδιωτών για διακοπές για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, 
οφείλεται στη μεγάλη διάθεσή τους να αναπληρώσουν τις διακοπές που έχα-
σαν την περασμένη διετία εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας. Επίσης, ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ), 
Γιώργος Πελεκανάκης, εκτίμησε ότι φέτος οι αφίξεις στην Ελλάδα ίσως να 
φτάσουν σε επίπεδα 2019. Στον αντίποδα ο διευθύνων σύμβουλος της Aldemar 
Resorts, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ανέφερε ότι το 2022 δεν θα φτάσουμε τα 
επίπεδα 2019 και θα είμαστε τυχεροί, εάν φτάσουμε το 80%. Τέλος την αισιό-
δοξη εικόνα στο πεδίο των εκτιμήσεων για τον ελληνικό τουρισμού το 2022 ήλ-
θε να ενισχύσει και μια πρόσφατη ανάρτηση στο Twitter του Ανδρέα Ανδρεάδη 
του επίτιμου προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
που τονίζει ότι μετά το σοκ της εισβολής στην Ουκρανία η ζήτηση για την Ελ-
λάδα ανακάμπτει εντυπωσιακά. Δεδομένη, όπως λέει, η απώλεια της ρωσικής 
αγοράς, η οποία όμως θα καλυφθεί από άλλες αγορές, ωστόσο σημειώνει ότι 
διαφαίνονται τουριστικά έσοδα κοντά στα επίπεδα του 2019. Αν το πετύχουμε, 
θα είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας, καταλήγει ο κ. Ανδρεάδης.

Εγκωμιάζει το ελληνικό 
ξενοδοχείο ο διεθνής 
τύπος
Διθυραμβικά είναι τα δημοσιεύματα του διε-
θνούς τύπου, τα οποία αφορούν το ελληνικό 
καλοκαίρι και τις ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Σε 
δημοσίευμα της Telegraph η Ελλάδα αναφέ-
ρεται ως ένας από τους καλύτερους προορι-
σμούς για οικογενειακές διακοπές, αφού ξε-
χωρίζει για την ομορφιά του φυσικού της το-
πίου. Το άρθρο προτείνει μάλιστα και κάποια 
all inclusive ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν για 
τις εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες που 
προσφέρουν και το φαγητό που μπορούν να 
απολαύσουν σε αυτά οι επισκέπτες τους.

Ελλάδα «ψηφίζουν» οι 
Ρουμάνοι για τις διακοπές
Αισιόδοξα ήταν τα μηνύματα από τις νέες 
συμφωνίες στις οποίες προχώρησε ο Υ-
πουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας κατά 
τις διαδοχικές συναντήσεις που πραγματο-
ποίησε στο Βουκουρέστι με tour opetarors 
της Ρουμανίας. Σε δήλωσή του ο κ. Κικίλιας 
τόνισε ότι παρατηρείται μεγάλη αύξηση στις 
θέσεις αλλά και στους προορισμούς που επι-
λέγουν οι Ρουμάνοι ταξιδιώτες, ενώ ιδιαίτερο 
είναι το ενδιαφέρον τους για τον εναλλακτικό 
τουρισμό, στον οποίο έχει επενδύσει η χώ-
ρα μας, με την Πιερία, τα νησιά του Ιονίου, 
την Εύβοια και τη Θάσο να είναι πολύ ψηλά 
στις προτιμήσεις τους. Σε αυτό φαίνεται ότι 
έχει διευκολύνει και η αναστολή των περιο-
ριστικών μέτρων για την πανδημία και ήδη ο 
οδικός τουρισμός έχει ξεκινήσει. Ο Υπουργός 
Τουρισμού ανέφερε ότι για να αντιμετωπιστεί 
η όποια επίπτωση έχει ο πόλεμος της Ουκρα-
νίας στον τουρισμό, έχει ήδη προγραμματι-
στεί να γίνει άλλο ένα roadshow στις χώρες 
που επηρεάζονται, όπως η Ρουμανία, καθώς 
οι δεσμοί των Βαλκανικών χωρών με την Ελ-
λάδα είναι ισχυροί και αυτό αντικατοπτρίζεται 
και στον τουρισμό.

Τετάρτη 18 /5 /2022



http://www.floatingbreakfast.gr


7 

TUI: ευοίωνες οι προοπτικές                                      
του ελληνικού τουρισμού 
Η προετοιμασία και οι προοπτικές για την τουριστική περίοδο του 2023, αλλά 
και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στη σεζόν που μόλις ξεκίνησε συζητή-
θηκαν σε μια εκδήλωση που οργάνωσε η TUI στο ξενοδοχείο Grecotel Cape 
Sounio την Πέμπτη 5 Μαΐου. 170 ξενοδόχοι από όλη τη χώρα και την Κύπρο 
ενημερώθηκαν από τα στελέχη της TUI για τις προοπτικές που ανοίγονται στην 
φετινή τουριστική σαιζόν από τις κύριες αγορές που αφορούν την Κεντρική 
και Δυτική Ευρώπη, αλλά και τη Σκανδιναβία. Στην διάρκεια των εργασιών της 
εκδήλωσης, τα στελέχη της TUI είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους ξενο-
δόχους για την προνομιακή θέση πλέον του ελληνικού τουρισμού στις προτιμή-
σεις των ταξιδιωτών. Τα υψηλά στάνταρ που τήρησαν τα ελληνικά ξενοδοχεία 
τα δύο χρόνια της πανδημίας και η πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων σε συνδυ-
ασμό με τα ελάχιστα κρούσματα, είχαν καθοριστική σημασία για την προτίμηση 
αυτή. Η δημοφιλία των ελληνικών προορισμών στο ενδιαφέρον των παραθερι-
στών και για την φετινή χρόνια αλλά και για το 2023 είναι πολύ μεγάλη.

Νέα εποχή για τα τουριστικά γραφεία
Η νέα εποχή στην οποία περνάει ο ελληνικός τουρισμός, τα αισιόδοξα δεδομέ-
να για τη σεζόν του 2022, το rebranding της Ελλάδας που εγγυάται επιτυχίες 
στον τουρισμό, καθώς και η ανανεωμένη στρατηγική του Συνδέσμου των εν Ελ-
λάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων για τον κλάδο των ελληνικών του-
ριστικών γραφείων, τέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά την ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση του ΗΑΤΤΑ. Ανοίγοντας τη γενική συνέλευση, ο πρό-
εδρος Νίκος Κελαϊδίτης, παρουσίασε το ανανεωμένο λογότυπο του ΗΑΤΤΑ ό-
που συμβολικά απεικονίζεται μια κολώνα στήριξης για ολόκληρο τον κλάδο των 
τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα, την οποία αντιπροσωπεύει ο Σύνδεσμος, 
ενώ προστέθηκε και η χρονολογία ίδρυσής του (1927) υπενθυμίζοντας ότι πρό-
κειται για έναν από τους παλαιότερους Συνδέσμους στον ελληνικό τουρισμό. 
Επιπλέον, έγινε απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς, δόθηκε έμφαση στη 
διευρυμένη συμμετοχή μελών στο δίκτυο του ΗΑΤΤΑ και παρουσιάστηκε η νέα, 
χρηστική ιστοσελίδα του Συνδέσμου που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες 
ενημέρωσης των ταξιδιωτικών γραφείων-μελών του.

Αυξημένες οι τουριστικές 
ροές από τις ΗΠΑ
Στα αισιόδοξα μηνύματα που φαίνεται ότι 
προδιαγράφονται για τη φετινή τουριστική 
σεζόν, τόσο στο επίπεδο των κρατήσεων, 
όσο και στο επίπεδο των πρώτων αφίξεων 
στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο υπουργός 
Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουρ-
γός έφερε το παράδειγμα των αυξημένων 
τουριστικών ροών από τις ΗΠΑ. «Ποτέ δεν 
είχαμε 500.000 ταξιδιώτες απευθείας από 
την Αμερική στο ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ και 
στην Αθήνα -με την πρώτη πτήση να ξεκινά 
στις 7 Μαρτίου- ερχόμενοι από Ατλάντα, Σι-
κάγο, Βοστώνη και με τις τρεις αμερικανικές 
εταιρείες», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως 
ανέφερε, δε, ο Υπουργός Τουρισμού μόνο 
από τις ΗΠΑ θα γίνονται 9 πτήσεις την ημέ-
ρα, ένας αριθμός που αντιστοιχεί δηλαδή σε 
63 πτήσεις την εβδομάδα, ενώ -όπως είπε- 
διαφαίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν α-
πευθείας πτήσεις με τα μεγάλα αεροδρόμια 
της Αμερικής και με τη Θεσσαλονίκη. 

Συνεργασία του ΕΟΤ με 
την Qatar Airways
ΕΟΤ και Qatar Airways συμφώνησαν να πραγ-
ματοποιήσουν από κοινού καμπάνια προ-
βολής και ενημέρωσης για την Ελλάδα ως 
τουριστικό προορισμό στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αρα-
βία. Η καμπάνια θα εστιάσει στο ταξίδι στην 
Ελλάδα με έμφαση στις μοναδικές εμπειρίες 
που μόνο η χώρα μας μπορεί να προσφέρει. 
Η καμπάνια θα απευθύνεται και σε long haul 
αγορές, όπως η Αυστραλία. Η συνεργασία 
έρχεται σε μία περίοδο που, μετά την Αθήνα 
και τη Μύκονο, η Σαντορίνη γίνεται ο τρίτος 
προορισμός στην Ελλάδα που θα εξυπηρε-
τείται απευθείας από την Qatar Airways. Η 
πρώτη πτήση για τη Σαντορίνη έχει προγραμ-
ματιστεί να αναχωρήσει από το Διεθνές Αε-
ροδρόμιο Hamad της Ντόχα, στις 7 Ιουνίου 
2022.

Τετάρτη 18 /5 /2022
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Για το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και την ανάγκη μετατρο-
πής των ενεργοβόρων ξενοδοχειακών μονάδων σε «πράσινα» ξε-
νοδοχεία μίλησε στο Greek Hotelier News ο CEO της ZEB κ. Άρης 
Παπαδόπουλος. 

Το τελευταίο διάστημα γίνεται συχνά λόγος σε παγκόσμιο επί-
πεδο για την κυκλική οικονομία αλλά και τα οφέλη που θα προ-
κύψουν στον Τουρισμό από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου 
οικονομικού μοντέλου. Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις 
σε ποιο στάδιο βρίσκονται; 
Ο Κυκλικός Τουρισμός έχει οριστεί ως ένα μοντέλο ικανό να δη-
μιουργήσει έναν κύκλο που θα παράγει στόχους και υπηρεσίες 
χωρίς να σπαταλά τους περιορισμένους πόρους του πλανήτη που 
είναι τα ακατέργαστα υλικά, το νερό και η ενέργεια. 
Με την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, η τουρι-
στική βιομηχανία έχει υιοθετήσει καίριες επιχειρηματικές δράσεις 
και πρωτοβουλίες (κυκλικής επιχειρηματικότητας) με σκοπό την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων που συν-
δέονται με τον τουρισμό, την διασφάλιση του ανταγωνιστικού 
τους πλεονεκτήματος και την ανάπτυξη. Όλες οι τουριστικές δρα-
στηριότητες και κυρίως τα ξενοδοχεία θα πρέπει να εισαγάγουν 
κυκλικά πρότυπα.
Παρ’ ότι η κυκλική οικονομία παρουσιάζει υψηλή αναπτυξιακή 
δυναμική και προοπτικές για τον μέλλον, η ελληνική τουριστική 
αγορά, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς υστερεί σε βασικούς 
τομείς όπως η ανακύκλωση αστικών αποβλήτων αλλά και στην 
εφαρμογή συναφών πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Το περιβαλλοντικό, κλιματικό και ενεργειακό αποτύπωμα των 
ξενοδοχείων γνωρίζουμε ότι είναι υψηλό. Ποιος είναι ο στόχος 
που πρέπει να επιτευχθεί για τα επόμενα χρόνια και τι είδους 
επενδύσεις απαιτούνται; 
Το περιβαλλοντικό, κλιματικό και ενεργειακό αποτύπωμα των ξε-
νοδοχείων είναι υψηλό. Οι ξενοδοχειακές μονάδες παρουσιάζουν 
αρκετές παθογένειες σε επίπεδο ενεργοβόρων κτιρίων, γερασμέ-
να κελύφη, με αποτέλεσμα οι ενεργειακές ανάγκες αυτών των 
μονάδων να είναι πολύ αυξημένες. 
Η μετατροπή των ενεργοβόρων ξενοδοχειακών μονάδων σε 
«πράσινα» ξενοδοχεία, μέσω της Ενεργειακής Αναβάθμισης των 
κτιρίων τους,  θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού οικολογικού 
και ενεργειακού αποτυπώματος. Ο στόχος είναι η μετατροπή τους 
σε  κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ΖΕΒ, κάτι που 
συνεπάγεται όχι απλώς την μείωση του περιβαλλοντικού, κλιματι-
κού και ενεργειακού αποτυπώματος τους, αλλά θα μετατρέψει τις 
τουριστικές επιχειρήσεις σε πιο ανταγωνιστικές, προωθώντας πα-
ράλληλα την περιβαλλοντική συνείδηση στους φιλοξενούμενους 
και αποτελώντας πόλο έλξης για τους περιβαλλοντικά ευαισθητο-
ποιημένους τουρίστες, ενώ παράλληλα θα μειώσουν αισθητά τα 
λειτουργικά τους έξοδα. 
Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα και 
οφείλουν να λειτουργούν με πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινω-
νικής διακυβέρνησης -ESG- που πρέπει να είναι κυκλικά (CESG) 

Άρης Παπαδόπουλος, CEO της ΖΕΒ: «Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να γίνουν 
ενεργειακά αυτόνομα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 18 /5 /2022
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

και να επεκτείνουν την κυκλικότητα σε όλη την αλυσίδα των δρα-
στηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στους προμηθευτές 
τους όσο και στους πελάτες τους. Θα πρέπει να εξελιχθούν σε 
«prosumer»  (producer/consumer) επενδύοντας στην ορθή ενερ-
γειακή διαχείριση έως την αυτονομία. Ο στόχος είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας των ξενοδοχειακών 
μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, η εμπέδωση και εφαρμο-
γή της κυκλικής οικονομίας με την υιοθέτηση ενός βιώσιμου και 
ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου.   

Ποιες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει η ZEB σε ένα ξενο-
δοχείο όσον αφορά στην αναβάθμιση και την εξοικονόμηση 
ενέργειας; 
Η ΖΕΒ διαθέτει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, ώστε σε 
συνεργασία με τις διοικήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
να δομεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης και αντίστοιχο χρονοδιά-
γραμμα για την παρακολούθηση της απόδοσης της τουριστικής 
επιχείρησης μέσω ενός ισχυρού & αποτελεσματικού συστήματος 
δεικτών Key Performance Indicators (KPI’s) των ESG, βασισμένο 
σε κορυφαία διεθνή πρότυπα. 

Με τις συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτε-
λεί στρατηγικό συνεταίρο των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Υποστηρίζει μετρήσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω 
του συστήματος Carbon Footprint, και παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Πιστοποίηση Κτιρίου μέσω των συ-
στημάτων:
•  LEED Certification
•  BREEΑM
•  WELL

Οι υπηρεσίες που παρέχει σε σχέση με τις Περιβαλλοντικές Πι-
στοποιήσεις Κτιρίων είναι:
•  Διασφάλιση οργανωμένης και συντονισμένης διαδικασία 
  Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης
•  Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων
•  Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων ομάδων
•  Συμβουλευτική για τεχνικά, διαδικαστικά και οικονομικά 
  ζητήματα σε όλη τη διάρκεια του έργου

Η ΖΕΒ παρέχει υπηρεσίες Ενεργειακής εξοικονόμησης μέσω 
ΣΥΜΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ /ESCO). 

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
•  Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός  και η ανεύρεση των επενδυτικών  

 κεφαλαίων για την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
  από δοσης.
•  Την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού που   

 απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης.
•  Τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της  

 εξοικονομούμενης ενέργειας.

• Δέσμευση αποτελεσματικότητας της επέμβασης.
Η ΖΕΒ, είναι σε θέση να παρέχει πλήρως όλες τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες για την συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν.4342/2015, 
περί Ενεργειακών Ελέγχων, όπως τροποποιήθηκε από το 
ν.4843/2021, αλλά επιπλέον διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνω-
σία, οργάνωση και εμπειρία προκειμένου αυτή η θεσμική υποχρέ-
ωση να γίνει μοχλός εξοικονόμησης ενέργειας για την ίδια την 
τουριστική επιχείρηση.

Για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των έργων, η 
ΖΕΒ έχει συστήσει ένα εξειδικευμένο Τμήμα Χρηματοδοτήσεων 
για την ανεύρεση κεφαλαίων. Πείτε μας λίγα λόγια γι’ αυτό.  
Για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των έργων, η ΖΕΒ 
έχει συστήσει εξειδικευμένο Τμήμα Χρηματοδοτήσεων για την 
ανεύρεσή κεφαλαίων και χρηματοδότησης των επενδυτικών α-
ναγκών που υπάρχουν σε όλη την γκάμα των έργων ενεργειακών 
έργων. Έτσι γίνεται η οικονομική αξιολόγηση των επενδυτικών 
πλάνων προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες πηγές για την 
χρηματοδότηση των ενεργειακών έργων. Ειδικότερα:

Χρηματοδότηση από Τρίτους
Σύμφωνα με 2006/32/ΕΚ: Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 
κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, «η χρήση 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων από τρίτους αποτελεί καινοτόμο 
πρακτική που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. 

Με τις διευκολύνσεις αυτές, ο δικαιούχος αποφεύγει επενδυτικές 
δαπάνες χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής αξίας των εξοι-
κονομήσεων ενέργειας που προκύπτουν από επενδύσεις τρίτου 
για την αποπληρωμή του επενδυτικού κόστους.»

Η ΖΕΒ έχει συνάψει συμβάσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς 
και επενδυτικά funds που χρηματοδοτούν τα έργα εξοικονόμη-
σης. Στα πλαίσια αυτά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανάπτυξη 
και  ο σχεδιασμός του χρηματοδοτικού μοντέλου  και η ανεύρεση  
κεφαλαίων.

Μέσω χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης
H ΖΕΒ αναλαμβάνει να καθοδηγήσει ενδιαφερόμενες επιχειρή-
σεις στην κατάθεση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων Ενερ-
γειακής Αποδοτικότητας για την  υπαγωγή τους στο μηχανισμό 
δανειοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ 
/RRF). Στα πλαίσια αυτά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΖΕΒ είναι 
η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΟΥ 
και η υποβολή στην σχετική πλατφόρμα.

Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για τις  επιχειρήσεις, 
προσφέρουμε λύσεις  με το «κλειδί στο χέρι» αναλαμβάνοντας 
την τεχνική μελέτη, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση του κ. Παπαδόπουλου 
στο 5o συνέδριο Hotel Tech εδώ

Τετάρτη 18 /5 /2022
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Στη λίστα με τα πιο 
δημοφιλή ξενοδοχεία 
της TUI το Pepper Sea      
Club Hotel
Τη διάκριση του στα Top Quality Awards 
της TUI για το 2022 ανακοίνωσε το 
Pepper Sea Club Hotel, το οποίο κατάφε-
ρε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επι-
σκεπτών σε όλο τον κόσμο με συνολική 
βαθμολογία 8,7 και άνω. Το πολυτελές 
μεσογειακό θέρετρο κατατάχθηκε στη 
λίστα με τα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία της 
TUI. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
«μέσω ενδελεχών ερευνών στην μακρο-
χρόνια ικανοποίηση των επισκεπτών, 
καθώς και των αυστηρών υγειονομικών 
μέτρων ασφαλείας, η ομάδα μας διακρί-
θηκε τόσο για την άριστη διαμονή που 
παρέχουμε όσο και για την εξυπηρέτηση 
που προσφέρουμε, σύμφωνα πάντα με 
το πνεύμα της κρητικής φιλοξενίας. Σας 
ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας 
για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε 
και την αγάπη που μας χαρίζετε κάθε 
χρόνο. Στόχος μας είναι να σας προσφέ-
ρουμε μια αξέχαστη καλοκαιρινή από-
δραση στη Γεωργιούπολη των Χανίων 
Κρήτη.»

Prosvasis GO: ευκολότερη η διαχείριση των 
τουριστικών καταλυμάτων 

Η Prosvasis, μέλος του Ο-
μίλου εταιρειών SOFTONE, 
επεκτείνει τις δυνατότητες 
της εφαρμογής Prosvasis GO, 
καλύπτοντας πλέον ολοκλη-
ρωμένα τις ανάγκες διαχείρι-
σης τουριστικών καταλυμάτων 
και ενοικιαζόμενων δωματίων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών 
της έκδοσης και διαβίβασης 
πιστοποιημένων ηλεκτρονικών 
τιμολογίων στην πλατφόρμα 
myDATA της ΑΑΔΕ και της δι-
ασύνδεσης με το λογιστή της 
επιχείρησης. Η νέα λειτουργία 

της εφαρμογής Prosvasis GO, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Sunsoft και 
επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε τιμές κρατήσεων, ενώ παρέχει άμεση και πλή-
ρη εικόνα της διαθεσιμότητας των δωματίων, συνδυάζοντας πληροφορίες που 
οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου καθώς η καταχώρηση κρατήσεων 
γίνεται εύκολα και γρήγορα, με drag & drop επάνω στη γραφική απεικόνιση των 
δωματίων. Αντίστοιχα απλά, παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης κρατήσεων σε 
νέες ημερομηνίες και δωμάτια, ώστε να διευκολύνει την επίτευξη της μέγιστης 
δυνατής πληρότητας. Με εύκολο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, η εφαρμο-
γή Prosvasis GO αυτοματοποιεί πλήρως την καθημερινή λειτουργία τουριστικών 
καταλυμάτων διασφαλίζοντας την πλήρη εναρμόνισή τους με τις απαιτήσεις τις 
ΑΑΔΕ, καθώς επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο τόσο με το λογιστή της επιχείρη-
σης, όσο και την πλατφόρμα myDATA.
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Alpha Bank: πως θα επηρεάσει τον 
τουρισμό ο πόλεμος στην Ουκρανία
Tη σημαντική συμβολή του τουρισμού κατά τη δεκαετή κρίση, τη με-
τα-πανδημική του ανάκαμψη καθώς και τα megatrends του κλάδου α-
ναλύει σε νέα έκθεσή της η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha 
Bank. Όπως τονίζεται στην μελέτη της Alpha Bank, στον απόηχο της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η προσδοκώμενη ισχυρή δυναμική 
του τουρισμού στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί ελαφρώς, 
αλλά δεν αναμένεται να ανακοπεί. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ου-
κρανίας αναμένεται να επηρεάσει τον τουριστικό τομέα μέσω τριών 
καναλιών. Πρώτον, μέσω της απουσίας των Ρώσων τουριστών. Ο αντί-
κτυπος αυτός, ωστόσο, αναμένεται να είναι περιορισμένος - δεδομένου 
του χαμηλού μεριδίου αγοράς των Ρώσων τουριστών στις αφίξεις της 
Ελλάδας. Μετά την κρίση της Κριμαίας το 2014, οι τουριστικές εισροές 
από τη Ρωσία μειώθηκαν σταδιακά, κυρίως λόγω της υποτίμησης του 
ρουβλίου έναντι του ευρώ. Δεύτερον, μέσω της αναμενόμενης μείωσης 
της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στις χώρες προέλευσης 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία, ΗΠΑ κ.λπ.) ως 
συνέπεια των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας. Αυτό αναμένεται να 
οδηγήσει σε πιθανή επιβράδυνση των τουριστικών αφίξεων -δεδομένης 
της θετικής τους συσχέτισης με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ωστόσο, αυτός 
ο αντίκτυπος μπορεί να αντισταθμιστεί εν μέρει, από τις συσσωρευμέ-
νες αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και την τάση για 
αυξημένη κατανάλωση στη μετά πανδημική περίοδο. Τρίτον, μέσω του 
υψηλότερου κόστους λειτουργίας, εξαιτίας των απότομων αυξήσεων 
στις τιμές της ενέργειας που μειώνουν τα περιθώρια κέρδους των επι-
χειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

Δυναμικό εργαλείο προβολής ο 
κινηματογράφος 
Τη σημασία της πραγματοποίησης διεθνών κινη-
ματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα για την 
οικονομική και τουριστική ανάπτυξη και προβολή της 
χώρας μας, επισήμανε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα 
Γκερέκου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψής 
της στα Nu Boyana Hellenic Film Studios στην Θέρ-
μη Θεσσαλονίκης. Η κα Γκερέκου ξεναγήθηκε από 
τον Αντιπεριφεριάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρο Θάνο, ενώ είχε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει γυρίσματα της ται-
νίας «The Bricklayer» (από την εταιρεία παραγωγής 
Millennium Films) και να συνομιλήσει με τον παρα-
γωγό, Ρόμπερτ Βαν Νόρντεν, τον σκηνοθέτη, Ρένι 
Χάρλιν, τον πρωταγωνιστή, Άαρον Έκχαρτ, και άλ-
λους συντελεστές της ταινίας. Η Πρόεδρος του ΕΟΤ 
υπενθύμισε ότι, ως Υφυπουργός Πολιτισμού και σε 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
είχε καταθέσει το 2014 νομοσχέδιο-πρόταση με σκο-
πό τη θέσπιση ουσιαστικών φορολογικών κινήτρων 
για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών παραγω-
γών στην Ελλάδα και εξέφρασε την ικανοποίησή της 
που σήμερα η πολιτική αυτή υλοποιείται, παράγοντας 
απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
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Times: η Αλόννησος στην κορυφή των 25 
προτεινόμενων νησιών
Την καθιερωμένη λίστα με τα 25 καλύτερα ελληνικά νησιά δημο-
σίευσαν οι Times του Λονδίνου. Την κορυφή της λίστας «κατακτά» 
η Αλόννησος με το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας και το 
μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης. Ακολουθούν η 
ρομαντική Σάμος, τα Κύθηρα μιας άλλης εποχής, η Αίγινα με τους 
αργούς ρυθμούς της, η ιδιαίτερη Ικαρία, το εντυπωσιακό Μεγανήσι, 
οι γραφικές Σπέτσες, η Ιθάκη του Οδυσσέα, η καταπράσινη Θάσος, η 
Ίος με τη θετική ενέργεια, η Σκόπελος ως το νησί του Mamma Mia, η 
μυστική Τζιά, η πευκόφυτη Λευκάδα, η μοναδική Λέσβος και η Μήλος 
με τα διαφορετικά φυσικά τοπία. Τη λίστα συμπληρώνουν η Τήνος 
της γαστρονομίας, η «πεταλούδα του Αιγαίου» Αστυπάλαια, η Κάρπα-
θος με τα θαλάσσια σπορ, η Σίφνος με την αρμονία που εκπέμπει, η 
μαγευτική Σκύρος, η συγκλονιστική Ύδρα, οι Παξοί που σε μεταφέ-
ρουν σε άλλη διάσταση, η Νάξος ως το ονειρεμένο νησί του Λόρδου 
Βύρωνα, η Χάλκη με την απλότητα της και η Κάλυμνος για τα πεδία 
αναρρίχησης. Σημειώνεται πως η Αλόννησος πρόσφατα εντυπωσίασε 
ξανά το Βρετανικό κοινό καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα 
στις προτάσεις της εφημερίδας Guardian για διακοπές στην Ελλάδα.

Ισχυρή παρουσία του ΕΟΤ στην 
ArabianTravelMarket 2022
Με ισχυρή την ελληνική παρουσία, υπό τον Γενικό 
Γραμματέα ΕΟΤ κ. Δημήτρη Φραγκάκη και 10 συ-
νεκθέτες, ο ΕΟΤ συμμετέχει για δεύτερη χρονιά 
στη διεθνή τουριστική έκθεση Πολυτελείας και Β2Β, 
ArabianTravelMarket (ATM) 2022, που πραγματοποιή-
θηκε στο Dubai από τις 09 έως 12 Μαΐου. Στόχος της 
ελληνικής συμμετοχής, η προβολή των αυξημένων 
δυνατοτήτων φιλοξενίας της χώρας σε κοινό υψηλών 
απαιτήσεων, μέσω σειράς συναντήσεων που θα έχει 
ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης 
με παράγοντες της διεθνούς αλλά και της τοπικής 
τουριστικής αγοράς. Η Ελλάδα αποτελεί για τη Μέση 
Ανατολή έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, 
με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην Αθήνα και 
στα νησιά των Κυκλάδων Μύκονο και Σαντορίνη, με 
απευθείας εποχικές πτήσεις από και προς τα Εμιράτα. 
Ο ΕΟΤ προσβλέπει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμό-
τητας της Ελλάδας συνολικά, αλλά και στην ανάδειξη 
περισσότερων προορισμών της χώρας όπως είναι τα 
Νησιά του Ιονίου, η Κρήτη και η Μακεδονία.
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