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Τον Ιούλιο η πληρωμή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής για τον κλάδο της ξενοδοχίας 
Τον Ιούλιο αντί για το τέλος Μαΐου θα πληρωθούν τα εκκαθαριστικά της αποπληρω-
μής της επιστρεπτέας προκαταβολής που καταβλήθηκαν την περίοδο της πανδημί-
ας και των lockdown. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
μιλώντας στην Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, δίνοντας 
έτσι «ανάσα» ενός μήνα στους επαγγελματίες του κλάδου της ξενοδοχίας. Όπως 
εξήγησε ο υπουργός από τα 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκαν στις επιχειρήσεις, τα εκ-
καθαριστικά θα ζητούν να επιστραφούν για πληρωμή τα 2 δισ. ευρώ. Όπως είπε 
ο υπουργός Οικονομικών, ουσιαστικά η κυβέρνηση «κούρεψε» τα 6 από το 8 δισε-
κατομμύρια, καθώς τα μετέτρεψε από χαμηλότοκο δάνειο σε άμεση επιδότηση. 
Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας εξήγγειλε παράταση για άλλους 6 μήνες για τον μειωμένο 
ΦΠΑ στην εστίαση, μέτρο που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 250 εκατ. ευρώ.
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Μειωμένη πληρότητα και έσοδα στα ξενοδοχεία της 
Αθήνας

Με πτώση 33,6% στην πληρότη-
τα, με μείωση 36,3% στα έσοδα 
ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) 
και μείωση 4,1% στη μέση τιμή 
δωματίου ‘έκλεισε’ το πρώτο 
4μηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 
του 2022 για τα ξενοδοχεία της 
Αθήνας, έναντι του αντίστοιχου 
τετραμήνου του 2019, όπως τονί-
ζεται σε σχετική ανακοίνωση των 
ξενοδόχων της Αθήνας (ΕΞΑΑΑ). 
Κατά το πρώτο τετράμηνο του 

2022, η μέση πληρότητα ήταν 44,9%, η μέση τιμή δωματίου ανήλθε σε 85,08 ευρώ 
και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο έφτασε στα 38,2 ευρώ. Παράλληλα η μέση 
πληρότητα αυξήθηκε σταδιακά από 26,9% έως και 50% κατά το πρώτο τρίμηνο, 
ενώ τον Απρίλιο έφτασε το 65%. Ωστόσο, παρέμεινε 19% χαμηλότερη από την αντί-
στοιχη του 2019. Η μείωση στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) το πρώτο 
τετράμηνο του 2022 (κατά 36,3% έναντι του 2019), όπως τονίζεται, οφείλεται κυρίως 
σε αυτό το γεγονός, δηλαδή στα χαμηλά επίπεδα πληρότητας κατά τους τρεις πρώ-
τους μήνες του 2022. Επιπροσθέτως, αντίστοιχες επιδόσεις καταγράφει η έρευνα 
του ΞΕΕ/ΙΤΕΠ που διεξήχθη πανελλαδικά, σε ότι αφορά στην Αθήνα, όπου κατά το 
διάστημα Δεκεμβρίου 2021 - Απριλίου 2022 η μέση πληρότητα δεν ξεπέρασε το 
39% στα ανοιχτά ξενοδοχεία της Αττικής και το 36,7% στο σύνολο ξενοδοχείων της 
Αττικής. Η δε μέση τιμή δωματίου ήταν περί τα 77 ευρώ. Βέβαια, οι όποιες συγκρί-
σεις επομένως με τα δεδομένα του 2021-2020, αναφέρει η Ένωση των Ξενοδόχων, 
δεν οδηγούν σε ορθά συμπεράσματα, καθώς συγκρίνονται οι επιδόσεις του 2022 με 
επιδόσεις ετών κατά τα οποία, για μικρά η μεγαλύτερα διαστήματα, πολλά - ή και 
όλα- τα ξενοδοχεία, παρέμειναν κλειστά. "Εν κατακλείδι, οι εκτιμήσεις και οι προ-
βλέψεις για την πορεία της φετινής καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου μπορεί να 
είναι όντως θετικές, ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι 
καθώς είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα που αφορούν στο φθινόπωρο και στον 
χειμώνα που είναι μπροστά μας", αναφέρουν οι ξενοδόχοι της Αθήνας. Στο μεταξύ 
η ΕΞΑΑΑ σημειώνει ότι οι προκρατήσεις είναι ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα 
συνέδρια δεν είναι ακόμα βέβαιο πως θα υλοποιηθούν, ενώ παράλληλα, η υπερπρο-
σφορά κλινών κάθε είδους που 'ανοίγουν' και ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση, 
είναι δεδομένα που προκαλούν ανησυχία.”

Β. Κικίλιας: 
«Συνδέουμε το 
λιανεμπόριο με τον 
τουριστικό τομέα»

«Το ελληνικό 
εμπόριο εί-
ναι συνυφα-
σμένο με το 
τουριστικό 
μας προϊόν», 
τόνισε ο 
υπουργός 
Τουρισμού 

Βασίλης Κικίλιας, στο χαιρετισμό 
του στο Συνέδριο «Future of Retail 
2022» της ΕΣΕΕ. Ο κ. Κικίλιας ανα-
φέρθηκε στη σημασία της στρατη-
γικής στόχευσης του υπουργείου 
Τουρισμού για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, η οποία, 
όπως ανέφερε, αποδίδει ήδη τους 
πρώτους καρπούς, με υπερπολ-
λαπλάσιο μέρισμα για τη μέση 
ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. 
«Οι πολιτικές μας έρχονται να υλο-
ποιηθούν, στην πράξη, μέσα από τη 
συνεργασία μας και τη συλλογική 
προσπάθεια, όλων μας. Και αυτό 
γιατί, ο τουρισμός αποτελεί, με τον 
πλέον επίσημο τρόπο, την ατμομη-
χανή -όπως συνηθίζω να λέω- της 
ελληνικής οικονομίας, καθώς έμμε-
σα ή άμεσα, ένα στα τέσσερα ευρώ 
στην ελληνική οικονομία προέρχο-
νται από τον τουρισμό», επισήμανε. 
Όπως είπε ο υπουργός Τουρισμός, 
η σύνδεση του ελληνικού εμπορίου 
με το τουριστικό προϊόν αποτελεί 
εθνική στρατηγική, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την 
ελληνική οικονομία. «Το τουριστικό 
προϊόν είναι αλληλοτροφοδοτούμε-
νο με το ελληνικό εμπόριο», σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά, φέρνοντας το 
παράδειγμα της διασύνδεσης του 
τουρισμού με τον πρωτογενή το-
μέα: «Παράγονται στην ελληνική γη 
προϊόντα, τα οποία με τη σειρά τους 
κατευθύνονται στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα 
ξενοδοχεία μας και στα καταλύματά 
μας» δήλωσε.

Τετάρτη 1 /6 /2022
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900.000 τουρίστες φέτος στην Ελλάδα  
από τη Σερβία 

900.000 ταξιδιώτες α-
ναμένονται φέτος στην 
Ελλάδα από τη Σερβία, 
όπως προέκυψε από συ-
ναντήσεις που είχε με tour 
operators της χώρας ο Υ-
πουργός Τουρισμού Βασί-
λης Κικίλιας, που βρέθηκε 
στο Βελιγράδι για σειρά 
επαφών με στόχο την 
προώθηση του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος. 
Σχετικά με το πρόγραμμα 
«Τουρισμός για Όλους», 

ο Υπουργός δήλωσε ότι φέτος θα δοθούν 30 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10 εκατ. ευρώ 
παραπάνω, για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και που 
με ένα free pass θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Ο Βασίλης Κικίλιας έκανε ιδι-
αίτερη αναφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει για την προώθηση του τουρισμού 
σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και άλλα νησιά για τα οποία πραγματοποιείται στο-
χευμένη καμπάνια από τα υπουργεία Τουρισμού και Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
τονίζοντας ότι για αυτούς τους προορισμούς- που ξεχωρίζουν για τη φυσική τους 
ομορφιά, τις ξενοδοχειακές υποδομές και τη γαστρονομία τους- εκτός από τις 
ακτοπλοϊκές συνδέσεις που υπάρχουν, αυξάνονται και οι πτήσεις charter. Επιπλέ-
ον, όπως υπογράμμισε, η εντυπωσιακή μεταστροφή του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος φαίνεται και από το γεγονός ότι πλέον όταν μιλάμε για τουρισμό δεν 
αναφερόμαστε μόνο σε προορισμούς με ισχυρό brand αλλά και σε περιοχές όπως 
η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία, και τα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου. Ο 
Υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι φέτος διανύουμε μια χρονιά 
πολλαπλών κρίσεων, με σοβαρή στρατηγική άνοιξαν οι χειμερινοί προορισμοί, ενι-
σχύθηκε υπερπολλαπλάσια η κρουαζιέρα και λειτούργησαν πολύ ικανοποιητικά οι 
τουριστικοί προορισμοί το Πάσχα και την Πρωτομαγιά. «Και τώρα τα στοιχεία είναι 
πολύ ενθαρρυντικά. 

5 αναδυόμενες τάσεις που αλλάζουν τη μορφή  
των ταξιδιών

Τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις που αναδύθη-
καν μετά την πανδημία αποκαλύπτει πρό-
σφατη έρευνα της Sabre. Όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία, μετά από μια τριετία γε-
μάτη περιορισμούς, τα ταξίδια «εκδίκησης» 
έχουν την τιμητική τους, αφού πολλοί είναι 
αυτοί που επιθυμούν να ταξιδέψουν από 
αντίδραση. Επίσης, οι ταξιδιώτες έχουν 
αρχίσει να στρέφονται προς τους ειδικούς, 

δηλαδή τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, αφού ακόμα είναι αρκετά επιφυλακτικοί, 
ιδιαίτερα στα μακρινά ταξίδια. Η έρευνα της Sabre παράλληλα αποκαλύπτει ότι 
το 87% των καταναλωτών δηλώνει ότι τα αειφόρα ταξίδια είναι κάπως ή πολύ 
σημαντικά για αυτούς και το 77% αναμένει από τους ταξιδιωτικούς προμηθευτές 
να προσφέρουν πιο αειφόρες προσφορές, ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια ανα-
κάμπτουν σταδιακά. Τέλος, η τεχνολογία φαίνεται ότι θα καθορίσει σε μεγάλο 
βαθμό το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας, όπως και οι συνεργασίες μεταξύ 
ταξιδιωτικών γραφείων και αεροπορικών.

Υψηλές «πτήσεις»  
για τα νησιά  
του Ν. Αιγαίου
Ιδιαιτέρως αισιόδοξα είναι τα μηνύματα 
για τις τουριστικές επιχειρήσεις του Ν. 
Αιγαίου το καλοκαίρι του 2022, αφού ο 
πρώτος μήνας έκλεισε με περισσότερους 
επισκέπτες από την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019 και συγκεκριμένα με αύξηση 
13,07% όσον αφορά τις διεθνείς απευ-
θείας αφίξεις στα πέντε αεροδρόμια. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Ρόδο 
προσγειώθηκαν μέχρι τις 30 Απριλίου 
700 πτήσεις, μεταφέροντας 114.844 επι-
βάτες, έναντι 102.664 το αντίστοιχο διά-
στημα της χρονιάς-ορόσημο, πετυχαίνο-
ντας αύξηση της τάξης του 12%. Υπήρχε 
δε μέρα που στο Αεροδρόμιο Διαγόρας 
προσγειώθηκαν 56 αεροπλάνα και 9.500 
επιβάτες, αριθμοί που συναντώνται στην 
κορύφωση της τουριστικής περιόδου, 
κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
Καλό ήταν το ξεκίνημα και στη Σαντορί-
νη, που σημείωσε αύξηση 42% σε σχέση 
με το 2019. Μέχρι τις 30 Απριλίου, η Σα-
ντορίνη προσέλκυσε 38.257 επισκέπτες, 
κατά τουλάχιστον 10.000 περισσότερους 
από το 2019, οι οποίοι έφταναν τους 
26.927. Ομοίως και η Κως ξεπέρασε, αν 
και οριακά το 2019, με 32.280 τουρίστες, 
σε σύγκριση με τους 31.597 το 2019, 
ενώ η Μύκονος κινείται σε εφάμιλλα του 
2019 επίπεδα, έχοντας υποδεχθεί μέχρι 
σήμερα 17.455 ταξιδιώτες (18.189 το 
2019). Το ισχυρό τουριστικό ρεύμα κα-
τά τις πασχαλινές διακοπές και όλες οι 
πρώτες ενδείξεις, παρά τις δυσκολίες και 
ιδιαιτερότητες της φετινής χρονιάς, είναι 
εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την 
πορεία της τουριστικής σεζόν, δείχνο-
ντας επιστροφή στα «ψηλά» του 2019.

Τετάρτη 1 /6 /2022
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Γ
ια το σημαντικό ζήτημα της μείωσης του κόστους των 
προμηθειών στα ξενοδοχεία αλλά και για τα εξειδικευ-
μένα εργαλεία που μπορεί σήμερα να χρησιμοποιήσει 
ένα ξενοδοχείο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
και τις προκλήσεις των προμηθειών του κλάδου του 

μίλησε στο Greek Hotelier News ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
cosmoONE, κ. Θανάσης Πετμεζάς.

Πόσο σημαντικές είναι τελικά οι προμήθειες για την κερδοφορία 
ενός ξενοδοχείου και γιατί ο ξενοδόχος πρέπει να δώσει ιδιαίτε-
ρο «βάρος» σε αυτές;
Η κερδοφορία ενός ξενοδοχείου, όπως και κάθε επιχείρησης ή 
οργανισμού, επηρεάζεται άμεσα από τα λειτουργικά κόστη του και 
επομένως, κάθε ξενοδοχειακή μονάδα προσπαθεί να προσεγγίσει 
τη βελτίωση κόστους μέσα από κλασικές μεθόδους μείωσης δαπα-
νών ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι προμήθειες. Τα 
ξενοδοχεία σήμερα ξοδεύουν υψηλό ποσοστό των εσόδων τους 
για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, και αυτό σημαίνει ότι μία 
μικρή βελτίωση κόστους, μπορεί γρήγορα να παράγει ένα σημα-
ντικό όφελος στην κερδοφορία τους. Το σημαντικό όμως ζήτημα 
με τη μείωση κόστους στις προμήθειες, είναι ότι ενώ ο οικονομικός 
αντίκτυπος του κόστους προμηθειών είναι δραματικός, οι κίνδυνοι 
από τις αλλαγές στη διαδικασία προμηθειών είναι χαμηλοί, ειδικά 
όταν συγκρίνονται με άλλες πρωτοβουλίες μείωσης δαπανών 
όπως οι αλλαγές στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν ή σε μειώ-
σεις αριθμού και επιπέδου προσωπικού. Οι διοικήσεις των ξενοδο-
χείων και των ομίλων ξενοδοχειακών μονάδων που αναγνωρίζουν 
ότι οι δυνατότητες μείωσης δαπανών, μπορούν να μετατραπούν 
σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχουν αρχίσει να κοιτάζουν με 

στρατηγικό μάτι αυτό που ιστορικά ήταν μια τακτική λειτουργία, 
δηλαδή, τις ξενοδοχειακές τους προμήθειες. Η εστίαση στις 
προμήθειες φαίνεται λοιπόν αυτονόητη, και αν οι βελτιώσεις εκτε-
λεστούν σωστά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα συνεχή τρόπο 
μείωσης και συγκράτησης δαπανών και να συνεχίσουν να υποστη-
ρίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Τουριστικής Επιχείρησης 
κάθε έτος.

Στο 5ο Συνέδριο Hotel Tech αναφερθήκατε στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό των προμηθειών. Πόσο έχει αλλάξει η διαδικασία σε 
σχέση με το παρελθόν;
Η διαδικασία των προμηθειών έχει αλλάξει τρομακτικά. Μην ξε-
χνάμε ότι οι προμήθειες μετασχηματίστηκαν από απλή συναλλαγή 
ανάμεσα σε ξενοδοχείο και προμηθευτές, σε διαδικασία που περι-
λαμβάνει έρευνες αγορών, αναζητήσεις προμηθευτών, σύγκριση 
τιμών, διαπραγματεύσεις όρων και κόστους κάτω από ασφυκτικές 
συνθήκες χρόνου, προϋπολογισμού και παρεχόμενης ποιότητας. Η 
κατάσταση των τελευταίων χρόνων μετασχημάτισε τη Διεύθυνση 
Προμηθειών σε Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Κόστους, 
διότι οι προκλήσεις έχουν πλέον και νέα δεδομένα, όπως είναι η 
επιχειρησιακή συνέχεια, ο κίνδυνος εφοδιασμού, η ιχνηλασιμότητα 
της διαδικασίας, οι εταιρικοί κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα, 
η συμμόρφωση με τις καλές πρακτικές, η δυνατότητα ελέγχου και 
διαφάνειας κ.ά. Είναι προφανές ότι μόνο με εξειδικευμένα εργα-
λεία μπορεί σήμερα ένα ξενοδοχείο να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις και τις προκλήσεις των προμηθειών του κλάδου του, ώστε να 
αντιμετωπίσει επιτυχώς τις αλλαγές που ήδη συμβαίνουν. Η υιοθέ-
τηση ηλεκτρονικών προμηθειών από μία ξενοδοχειακή επιχείρηση 
είναι ο κοινός τόπος συνάντησης της απαίτησης του Διευθυντή 
Προμηθειών (CPO) να γίνει παραγωγικότερος, του Οικονομικού 
Διευθυντή (CFO) να έχει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και 
του Γενικού Διευθυντή να υπάρχει εμπιστοσύνη και βεβαιότητα για 
τις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνται, προβάλλουν τη 
φήμη του ξενοδοχείου του ως έναν δίκαιο και αξιόπιστο συνεργά-
τη στην Β2Β αγορά. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες είναι το ανάλογο 
του ψηφιακού μετασχηματισμού των ξενοδοχείων προς την πλευ-
ρά των πελατών του με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία marketing, 
CRM, web booking, κλπ., αλλά προς την αντίθετη πλευρά, εκείνη 
των προμηθευτών με αντίστοιχα εργαλεία Supplier Relationship 
Management, eSourcing, eNegotiations, eOrdering, κ.ά. Το σημα-
ντικό είναι ότι και οι δύο πλευρές συνεργάζονται με το ίδιο ακρι-
βώς σύστημα.

Πείτε μας λίγα λόγια για τα εργαλεία (εφαρμογές-υπηρεσίες) 
που προσφέρει η cosmoONE στον ξενοδόχο και πως αυτά μπο-
ρούν να διευκολύνουν το τμήμα προμηθειών;
Οι εφαρμογές της cosmoONE καλύπτουν τις δύο βασικές περιο-

Θανάσης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος, cosmoONE
«Οι δυνατότητες μείωσης δαπανών μπορούν να μετατραπούν σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 1 /6 /2022
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χές μείωσης κόστους προμηθειών, που είναι το άμεσο και το έμ-
μεσο κόστος. Το άμεσο κόστος είναι αυτό που το κάθε στέλεχος 
ενός ξενοδοχείου εύκολα αντιλαμβάνεται και απεικονίζεται με δύο 
απλά νούμερα, το συνολικό κόστος των ειδών και υπηρεσιών και 
την συνολική κατανάλωση ποσοτήτων. Το έμμεσο είναι κάτι που εί-
ναι εμφανές στο τμήμα προμηθειών και αντιπροσωπεύει τα κόστη 
της διαδικασίας εκτέλεσης των προμηθειών. Εμείς λοιπόν έχουμε 
αναπτύξει ξεχωριστές εφαρμογές που προσεγγίζουν τις δύο αυ-
τές περιοχές δράσης για μείωση του κόστους. Σε ό,τι αφορά στο 
άμεσο κόστος, προσφέρουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης τιμών, 
που μαζί με την τεχνογνωσία της εταιρείας επιτυγχάνουν σημαντι-
κές βελτιώσεις τιμής της τάξεως του 15% μέσω της εφαρμογής 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Για το έμμεσο κόστος, οι εφαρμογές 
μας εστιάζουν στις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, που ξεκινούν 
από το εσωτερικό αίτημα αγοράς, συνεχίζουν με το διαγωνισμό 
ανάμεσα σε ομάδα προμηθευτών και κλείνουν με την παραγγελία 
προς προμηθευτές. Ο στόχος είναι η αλλαγή του συνηθισμένου 
φαινομένου ύπαρξης χρόνιων επαναλαμβανόμενων εργασιών 
που δεν βελτιώνονται, ή διαδικασιών προμηθειών που η αξία της 
προμήθειας να είναι συγκρίσιμη με το εσωτερικό κόστος που δημι-
ουργεί για τη διεκπεραίωσή της. Το βασικότερο όμως προτέρημα, 
είναι ότι η cosmoONE παρέχει το λογισμικό μαζί με την αντίστοιχη 
υπηρεσία, αναλαμβάνοντας τακτικές λειτουργίες όπως ενημέρω-
ση, εκπαίδευση, υποστήριξη προμηθευτών, κατασκευή καταλό-
γων, συνδρομή στη διενέργεια διαγωνισμών, σύνταξη τεύχους 
πρόσκλησης για την ηλεκτρική διαδικασία, και άλλες λειτουργίες 
που ένα S/W house Ελληνικό ή ξένο, ως κατασκευαστής λογι-

σμικού κατά βάση δεν τα προσφέρει. Η υποστήριξη εφαρμογών 
και διαδικασιών είναι το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
ιδιαίτερα σε Τμήματα Προμηθειών που αντιμετωπίζουν υπέρμετρο 
φόρτο εργασιών ή υποστελέχωση προσωπικού.

Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες προμηθειών στα ξενοδοχεία;
Οι προμήθειες ξενοδοχείων είναι βασικός παράγοντας ικανοποίη-
σης του πελάτη διότι τον συνοδεύουν σε κάθε βήμα του κατά τη 
διαμονή του στην ξενοδοχειακή μονάδα. Κυρίαρχο ρόλο έχουν 
οι προμήθειες εστιατορίου που πέραν των συσκευασμένων-τυ-
ποποιημένων ειδών σε τρόφιμα, ποτά και αναψυκτικά, υπάρχει η 
καθημερινή αγορά των φρέσκων φρούτων, λαχανικών, κρέατος, 
κ.λπ. Το ζητούμενο είναι η επάρκεια, η σταθερή ποιότητα και η δυ-
νατότητα πλήθους εναλλακτικών προμηθευτών. Υπάρχουν επίσης 
οι προγραμματισμένες αγορές εξοπλισμού δωματίων, τεχνολογι-
κού εξοπλισμού, κατασκευής υποδομών και εργασιών συντηρή-
σεων με κύριο μέλημα τη συμπίεση του υψηλού εφάπαξ κόστους, 
καθώς και ένα πλήθος υπηρεσιών όπου κυριαρχεί το κόστος μαζί 
με την προσδοκώμενη αξία για τον πελάτη, που περιλαμβάνουν 
παροχές όπως είναι αθλητικές δραστηριότητες, μεταφορικό έργο, 
υπηρεσίες καθαρισμού και καθαριότητας, κλπ., όπου ο υπεύθυνος 
προμηθειών σταθμίζει την παρεχόμενη ποιότητα προς το ξενοδο-
χείο και τους πελάτες του σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή. 
Είναι λοιπόν προφανές ότι τα εργαλεία του σύγχρονου Διευθυντή 
Προμηθειών ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις δικές του ανάγκες ώστε να τον διευκολύνουν. Και εδώ ξεκι-
νούν οι εφαρμογές και ο ρόλος της cosmoONE.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 1 /6 /2022

https://www.hoteliernews.gr


https://www.hotex.gr/


Η TP-Link εγκαθιστά δικτυακές λύσεις Wi-Fi  
σε 3 κορυφαία ξενοδοχεία του ομίλου Epic

Ως γνωστόν, ακόμα και στο απλό περιβάλλον του σπιτιού μας, 
είναι δύσκολο να διατηρήσουμε τη σύνδεση με το WiFi σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο σταθερότητας και εμβέλειας. Αυτό αποτε-
λεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση σε μία ξενοδοχειακή μονάδα, 
όπου οι χωροταξικοί παράγοντες είναι πολλαπλάσιοι και πολύ 
πιο περίπλοκοι. Κάτι που όμως δεν ενδιαφέρει τον πελάτη, 
ούτε και θα έπρεπε. Όταν ένα ξενοδοχείο διαφημίζει ότι προ-
σφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Internet, έχει την υποχρέωση 
να κάνει ότι υπόσχεται, άνευ όρων.
Ειδικά όταν πρόκειται για ξενοδοχεία πολλών αστέρων, όπως 
αυτά του ομίλου Epic, και συγκεκριμένα τα Aqua Blu Boutique 
Hotel & Spa, Albergo Gelsomino, και Pelagos Suites Hotel 
& Spa. Εδώ έρχονται να συμβάλλουν οι λύσεις της TP-Link 
σε συνεργασία με την Datalab, που προσφέρουν μία πλήρη 
δικτυακή υποδομή, για απρόσκοπτη πρόσβαση σε ολόκληρη 
την ξενοδοχειακή μονάδα. Με συσκευές που τοποθετούνται 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και 
ταβάνια, εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη σε όλα τα σημεία 
του ξενοδοχείου. Πρόκειται για μία πλήρη γκάμα δικτυακού 
εξοπλισμού, που μπορεί να καλύψει όλο το ξενοδοχείο, και 
όλες τις ανάγκες των πελατών. Από routers, μέχρι switches και 
access points. Η εγκατάσταση πολλαπλών access points που 
λειτουργούν υπό μία μόνο ονομασία, διευκολύνουν την απρό-

σκοπτη μετάβαση σε αυτό με το ισχυρότερο σήμα κάθε φορά, 
ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν την online εμπειρία τους 
χωρίς διακοπές. Για τους administrators του τμήματος IT στο 
ξενοδοχείο σας, διατίθεται ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης, 
τόσο των routers και των access points, όσο και των switches, 
αφού φυσικά τα τελευταία είναι τύπου managed. Επιπλέον 
αυτό το σύστημα τους επιτρέπει να εντοπίζουν εύκολα οποια-
δήποτε δυσλειτουργία, ώστε να την αντιμετωπίζουν ακόμα πιο 
γρήγορα. Εκτός από κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά, ο εξο-
πλισμός της TP-Link έχει και κομψή σχεδίαση, ώστε να «δένει» 
ομοιόμορφα με τους χώρους του ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με τον Πέτρο Κεφαλιανό, γενικό διευθυντή του ομί-
λου Epic, «Στον όμιλο ξενοδοχείων Epic, τα υψηλής ποιότητας 
δίκτυα Wi-Fi είναι ζωτικής σημασίας για τους επισκέπτες μας. 
Αναζητούσαμε έναν προμηθευτή για να πληροί τα κριτήριά 
μας και να υλοποιήσει δίκτυα επόμενης γενιάς, διασφαλίζο-
ντας τη συνέπεια της εμπειρίας των επισκεπτών μας σχετικά 
με την πρόσβαση, το περιεχόμενο και την ταχύτητα στο Διαδί-
κτυο. Η ομάδα της TP-Link και η Datalab ήταν πολύ αποτελε-
σματικές στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
της συνολικής λύσης στα ξενοδοχεία μας. Ως αποτέλεσμα, 
διαθέτουμε εξαιρετικά συστήματα που συμβάλλουν σε μια αξι-
οσημείωτη εμπειρία πελάτη.»



www.infocomsecurity.gr 
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Γ
ια τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένα 
ξενοδοχείο αλλά και για τις εξειδικευμένες λύσεις 
που προσφέρονται στον τομέα της φιλοξενίας, 
ώστε να δημιουργηθεί το ιδανικό περιβάλλον για 
τον επισκέπτη, μίλησε στο Greek Hotelier News ο κ. 

Αναστάσιος Σαρρής, Channel Sales Business Developer, SEE, 
Secure Power Division Next Generation IT Solutions for Hotel 
environments.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια 
σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα και πως οι ΙΤ software λύσεις 
APC by Schneider Electric μπορούν να προσφέρουν το μέγιστο 
στον τομέα της ικανοποίησης των επισκεπτών;
Όπως όλοι γνωρίζουμε, πρωταρχικό κίνητρο στον ξενοδοχειακό 
χώρο, είναι τα αιτήματα των επισκεπτών, καθώς στόχος κάθε επι-
τυχημένου ξενοδόχου είναι να διασφαλίσει ότι προσφέρει στους 
πελάτες του τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση τους. Η ευχαρίστηση 
των επισκεπτών, στην πιο βασική μορφή της, ουσιαστικά ορίζεται 
από την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών του, με βάση τις δικές 
του προτεραιότητές: να προσφέρεται άνεση, ευκολία, έλεγχος 

των συνθηκών του δωματίου και φυσικά, ως μέρος του ολοένα 
και πιο ψηφιακού κόσμου μας, συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Οι 
εξειδικευμένες λύσεις της Schneider Electric για τον τομέα της φι-
λοξενίας, όπως η σουίτα λογισμικού EcoStruxure™ for Hotels, δη-
μιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για κάθε επισκέπτη, προσφέ-
ροντάς του τη δυνατότητα να ελέγχει πλήρως τις συνθήκες του 
δωματίου του, κάνοντάς τους να νοιώθουν «σαν στο σπίτι τους» 
από την πρώτη κιόλας στιγμή. Χάρη στις λύσεις της Schneider 
Electric, κάθε επισκέπτης μπορεί να βιώσει μια πλήρως εξατομι-
κευμένη ξενοδοχειακή εμπειρία, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα 
που επιθυμεί. Οι «έξυπνες» λειτουργίες που προσφέρουν οι λύ-
σεις της Schneider Electric στα ξενοδοχεία επιτρέπουν στο δωμά-
τιο να βρίσκεται στην επιθυμητή, για τον επισκέπτη, θερμοκρασία, 
να είναι «προσαρμοσμένο» στη μητρική του γλώσσα, ακόμα και να 
ορίζει ο ίδιος αν οι κουρτίνες στο δωμάτιό του θα είναι ανοιχτές 
ή όχι, και όλα αυτά πριν την άφιξη του στο ξενοδοχείο. Χάρη στις 
εξελισσόμενες τεχνολογίες και τις καινοτομίες που προσφέρει 
η ανάπτυξη διαισθητικών εφαρμογών που προσαρμόζονται στις 
ανάγκες του πελάτη, ένα σύγχρονο ξενοδοχείο είναι πολύ καλύ-
τερα εξοπλισμένο από πριν ώστε να προσφέρει εξατομικευμένες 
και εξειδικευμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Είναι αυτά 
τα χαρακτηριστικά διευκόλυνσης (καθώς και πολλά άλλα που 
προσφέρονται από τις λύσεις αυτοματισμού και διαχείρισης ενέρ-
γειας EcoStruxure™ for Hotels), που ολοκληρώνουν τη συνολική 
εμπειρία των επισκεπτών, εξασφαλίζοντας ως αποτέλεσμα την 
ικανοποίησή τους.

Πλατφόρμα EcoStruxure IT: ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας 
της και ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει σε μια ξενοδοχεια-
κή επιχείρηση;
Η Schneider Electric προσφέρει ολοκληρωμένες και τυποποιημέ-
νες λύσεις υποδομών πληροφορικής (IT infrastructure), όπως το 
Data Center EcoStruxure, το οποίο περιλαμβάνει την EcoStruxure 
IT platform, καθώς και την εφαρμογή εξ αποστάσεως παρακολού-
θησης και εξυπηρέτησης Asset Advisor 24/7. Αυτά τα διασυνδεδε-
μένα συστήματα εξασφαλίζουν απλοποιημένη χρήση και ανθεκτι-
κότητα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γραφείου, επιχειρήσεων, 
καταστημάτων ή ξενοδοχείων, προσφέροντας μια ενοποιημένη 
αρχιτεκτονική IoT για μεγαλύτερη διευκόλυνση. Η πλατφόρμα 
πληροφορικής EcoStruxure, που βασίζεται στο Cloud, προσφέρει 
μοναδικές δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου λειτουρ-
γιών σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποιώντας έτσι την απόδοση 
κρίσιμων συστημάτων. Όσον αφορά τα οφέλη, σε πρακτικό επίπε-
δο, αυτά είναι πολυάριθμα: παραδείγματος χάρη, επιτρέψτε μου 
να αναφέρω το γεγονός ότι η EcoStruxure™ για ξενοδοχεία εφαρ-

Αναστάσιος Σαρρής, Channel Sales Business Developer,  
SEE, Secure Power Division Next Generation IT Solutions for Hotel environments
«Η ευχαρίστηση των επισκεπτών ορίζεται από την πλήρη κάλυψη  
όλων των αναγκών τους»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 1 /6 /2022
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μόζει ενεργειακή διαχείριση με βάση την παρουσία των επισκε-
πτών στο δωμάτιο, προσαρμόζοντας ανάλογα τις συνθήκες. Όταν 
ο επισκέπτης είναι εκτός ξενοδοχείου, το λογισμικό το ανιχνεύει 
και προχωρά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του δωμα-
τίου του, θέτοντας όλα τα συστήματα σε κατάσταση αναμονής και 
τα επανενεργοποιεί μόλις ο πελάτης επιστρέψει. Εκτός από την 
εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών, αυτές οι λειτουργίες 
επιτυγχάνουν σημαντικές οικονομίες στο επίπεδο της ενεργειακής 
κατανάλωσης, πράγμα που με τη σειρά του σημαίνει μειωμένες 
δαπάνες, καθώς και μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου 
του άνθρακα των επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τη 
συνολική εικόνα τους. Οι λύσεις EcoStruxure for Hotels παρέχουν 
αυτοματισμό και έλεγχο συνθηκών που μπορούν να μεταφρα-
στούν σε μειώσεις κατανάλωσης ενέργειας έως και 20%, ενώ πα-
ράλληλα κάνουν τη διαδικασία συντήρησης έως και 25% συντομό-
τερη. Η Schneider Electric, ως η κορυφαία εταιρεία βιωσιμότητας, 
έχει συμβάλει στον μετασχηματισμό της βιωσιμότητας μερικών 
από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες στον κόσμο.

Ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει ένα ασφαλές 
και αξιόπιστο μικρό IT Room;
Σε γενικές γραμμές, οι ίδιες βασικές δομές που απαιτούνται για 
τη σωστή λειτουργία ενός Data Center, είναι αυτές που διέπουν 
και τη λειτουργία ενός ΙΤ Room, ανεξαρτήτως μεγέθους. Χρειά-
ζεται να υπάρχουν συστήματα back-up, συστήματα monitoring, 
δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, οργάνωση, ασφάλεια 

και φυσικά, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Απαραίτητα 
είναι, επίσης, τα ασφαλή συστήματα ισχύος, είτε πρόκειται για 
μονοφασικές, είτε για τριφασικές εφαρμογές UPS. Ιδανικά, για να 
λειτουργεί απρόσκοπτα ένα μικρού μεγέθους IT Room, θα πρέπει 
να μπορεί να εκμεταλλευθεί πλήρως τις δυνατότητες που προ-
σφέρουν τόσο το IoT, αλλά και το data aggregation, καθιστώντας 
έτσι την συμπερίληψη ενός Micro Data Center, απαραίτητη, καθώς 
αυτή η δομή, μπορεί να καλύψει τόσο τις υπολογιστικές, όσο και 
τις αποθηκευτικές ανάγκες μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα να 
υποστηρίζει και τις υπηρεσίες δικτύου που χρειάζεται.

Μιλήστε μας για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα racks 
της APC by Schneider Electric;
Θα μπορούσα να αναλύω για ώρες τα οφέλη των rack APC by 
Schneider Electric, αλλά θα είμαι συνοπτικός. Χάρη στον σχε-
διασμό τους, τα rack APC της Schneider Electric μπορούν να 
υποστηρίξουν πλήρως τις λειτουργίες Micro Data Center, που 
αναφέρουμε παραπάνω, σε μια συμπαγή και αξιόπιστη ολιστική 
λύση, η οποία προσφέρει όλα τα οφέλη και δίνει πρόσβαση στον 
πλούτο της πληροφορίας που προέρχεται από τις λειτουργίες 
monitoring και analytics των λογισμικών της Schneider Electric. 
Παράλληλα, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύνθεση 
τους κατασκευάζονται από την ίδια εταιρεία, ο χρόνος κατασκευ-
ής και συντήρησης μειώνεται δραστικά, δημιουργώντας επιπλέον 
οικονομίες κλίμακας, που λειτουργούν υπέρ της επιχείρησης αλλά 
και του ΙΤ προσωπικού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

BE SMART!

www.yumpu.com/user/smartpress

Τετάρτη 1 /6 /2022
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Αφιέρωμα στην Ελλάδα από το «National 
Geographic Traveler» Πολωνίας
Mε μεγάλο αφιέρωμα 200 σελίδων αποκλειστικά για την Ελλάδα κυκλοφορεί το 
τελευταίο τεύχος του διμηνιαίου περιοδικού «National Geographic Traveler» Πο-
λωνίας, έχοντας στο εξώφυλλο μια θεαματική φωτογραφία της Σαντορίνης. Τα 
τελευταία χρόνια η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαί-
ους προορισμούς για τους Πολωνούς τουρίστες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 
το 2021 η Πολωνία αναδείχθηκε ως η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά εισερχόμε-
νου τουρισμού για τη χώρα μας. Στο αφιέρωμα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της συνεργασίας του περιοδικού με την Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας, οι συντάκτες 
του περιοδικού παρουσιάζουν αναλυτικά ισάριθμες περιοχές της χώρας στα 
νησιά του Αιγαίου, τα Επτάνησα, την Βόρεια Ελλάδα, την Στερεά Ελλάδα και 
την Πελοπόννησο.

Προβληματισμένοι οι ξενοδόχοι στην Κρήτη παρά 
τις αυξημένες αφίξεις 
Για μια καλή χρονιά κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία των αφίξεων και των κρα-
τήσεων στην Κρήτη, αφού τα μέχρι τώρα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η κίνηση 
θα βρίσκεται στα επίπεδα του 2019. Παρόλα αυτά, οι ξενοδόχοι του νησιού 
εκφράζουν προβληματισμούς, καθώς τα έσοδα θα είναι σημαντικά αλλά και 
τα έξοδα τεράστια. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου κ. Νίκος 
Χαλκιαδάκης εξέφρασε πρόσφατα τον προβληματισμό του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για 
το τελικό αποτέλεσμα. "Δεν ξέρουμε τι θα μείνει στο τέλος», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρε-
θύμνου Μανόλης Τσακαλάκης, διατύπωσε τον έντονο προβληματισμό του για 
τα έσοδα των ξενοδοχείων την φετινή σεζόν. Ειδικά στο Ρέθυμνο, εξηγεί, θα 
φανεί έντονα η απώλεια της ρωσικής και ουκρανικής αγοράς από το εισρέον 
τουριστικό ρεύμα φέτος. Στο μεταξύ εστιάζει στην μεγέθυνση της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης, νόμιμης και παράνομης όπως σημειώνει, τονίζοντας ότι από τις 
190.000 αφίξεις του Απριλίου στην Κρήτη, οι 95.000 διοχετεύτηκαν σε βίλες και 
καταλύματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

Δεύτερη παγκοσμίως 
η Ελλάδα σε Γαλάζιες 
Σημαίες
Πεντακόσιες ογδόντα μία ελληνικές ακτές, 
δεκαπέντε μαρίνες και έξι τουριστικά σκάφη 
κέρδισαν φέτος Γαλάζιες Σημαίες, φέρνο-
ντας την Ελλάδα για ακόμα μία φορά στη 2η 
θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 53 χώρες, 
όπως ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση 
από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης (ΕΕΠΦ). Πρώτος στην Ελλάδα σε 
αριθμό συνολικών βραβεύσεων, αναδείχθη-
κε ο νομός Χαλκιδικής, με 96 σημαίες, ενώ 
ακολουθούν η Αττική, η Κρήτη και η Ρόδος. 
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον ανα-
γνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολο-
γικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέ-
μεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι 
οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις 
βράβευσης.

Τηλεδιάσκεψη Κικίλια 
με εκπροσώπους της 
τουριστικής αγοράς της 
Αυστραλίας 
Η ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών της 
Ελλάδας με την Αυστραλία, η οποία έπειτα α-
πό δύο χρόνια αυστηρών περιορισμών -εξαι-
τίας της υγειονομικής κρίσης- τοποθετείται 
εκ νέου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, 
βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης 
του Υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, 
με σημαντικούς φορείς της αυστραλιανής 
αγοράς. Ο κ. Κικίλιας συζήτησε με μέλη του 
Trade Commissioner of Greece in Australia, 
του Consulate General of Greece in Sydney 
και του Business Sydney, σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες προώθησης του τουριστικού 
προϊόντος και την προσέλκυση νέων επενδύ-
σεων. Απαντώντας στις ερωτήσεις των συμ-
μετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη, ο κ. Κικίλιας 
ανέπτυξε τα βασικά σημεία του στρατηγικού 
σχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού για αύ-
ξηση των τουριστικών ροών προς στη χώρα 
μας, τη φετινή τουριστική περίοδο, ένα σχέ-
διο που -όπως είπε- έχει αρχίσει να αποδίδει 
καρπούς. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημα-
σία της ενίσχυσης του θεματικού τουρισμού 
που θα επιτρέψει στο τουριστικό μοντέλο να 
καταστεί βιώσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.

Τετάρτη 1 /6 /2022
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Γ
ια την εξελιγμένη εφαρμογή VORTEX FSM, που 
απευθύνεται σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που ενδι-
αφέρονται να παρακολουθήσουν την συντήρηση 
εγκαταστάσεων, και τη διαδικασία χαρτογράφησης 
του εξοπλισμού μίλησε στο Greek Hotelier News ο κ. 

Γιώργος Κουρής, CEO της Data Consulting.

Η Data Consulting έχει αναπτύξει μια εξαιρετικά εξελιγμένη ε-
φαρμογή για ξενοδοχεία, το Vortex Hotel Maintenance System. 
Μπορείτε να μας περιγράψετε το σύστημα με λίγα λόγια;
Το VORTEX FSM είναι μια πολύ εξελιγμένη και εξειδικευμένη 
εφαρμογή Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Τεχνικών Εργασιών 
που απευθύνεται σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που ενδιαφέρονται 
να παρακολουθήσουν την συντήρηση εγκαταστάσεων και πα-
γίων καθώς και την βελτιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των 
τεχνικών εργασιών μέσα από την χρήση Mobile Application. Το 
VORTEX FSM, αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακο-
λούθησης Εγκαταστάσεων, αναλυτικής καταγραφής Εξοπλισμού 
και Παγίων (Asset Management), διαθέτει Portal καταχώρησης 
βλαβών, Mobile Application για την ενημέρωση των εντολών ερ-
γασίας από τους Τεχνικούς σε πραγματικό χρόνο αλλά και εξειδι-
κευμένο Portal για Υπεργολάβους ενώ παρέχει πληθώρα δυναμι-
κών αναφορών και στατιστικών επιχειρηματικής ανάλυσης. 
Ενδεικτικές ενότητες είναι:
1. Διαχείριση Παγίων & Εγκαταστάσεων
2. Πλάνα Προγραμματισμένης Συντήρησης
3. Καταγραφή Εξοπλισμού
4. Διαχείριση Εκκρεμών Εργασιών
5. Ticketing Portal για Reception και Καμαριέρες
6. Mobile Application Τεχνικών

7. Διαχείριση Εξωτερικών Συνεργατών
8. Παρακολούθηση Εγγυήσεων
9. Ημερολόγιο Εργασιών
10. Διαχείριση Έργων
11. Σύνδεση με BMS

Στο 5ο συνέδριο Hotel Tech αναφερθήκατε στη χαρτογράφηση 
του εξοπλισμού. Γιατί η διαδικασία αυτή είναι σημαντική για 
μια τουριστική επιχείρηση;
Όλα τα σύγχρονα ξενοδοχεία είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένο 
μηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό. Ένα από τα κύρια ανταγω-
νιστικά χαρακτηριστικά λοιπόν ενός ξενοδοχείου πέρα από τη 
γεωγραφική του τοποθεσία και τις παροχές του είναι και η καλή 
συντήρηση των υποδομών του ξενοδοχείου (όπως σύστημα ύ-
δρευσης, εξαερισμός, ανελκυστήρες, συναγερμοί ασφαλείας και 
πάσης φύσεως αυτοματισμοί). Όταν λέμε συντήρηση εννοούμε 
τόσο την πρόληψη και επιθεώρηση για προβλήματα, όσο και την 
επιδιόρθωση μόλις εμφανιστεί μια βλάβη. Η άμεσή διευθέτηση 
αυτών των εργασιών αποτρέπει τη συσσώρευση προβλημάτων 
προσφέροντας έτσι αυξημένη ασφάλεια και στους πελάτες και 
τους εργαζόμενους, θετικά reviews, και κατά συνέπεια συμβάλ-
λει στην κερδοφορία της τουριστικής επιχείρησης. Για την καλή 
συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των συσκευών και του εξο-
πλισμού, χρειάζεται οργάνωση, συνέπεια και συμμετοχή από όλο 
το προσωπικό. ξεκινώντας από την πλήρη καταγραφή και κατη-
γοριοποίηση του εξοπλισμού. Στα πλαίσια της χαρτογράφησης 
του εξοπλισμού φροντίζουμε να έχουμε πλήρη στοιχεία για κάθε 
εξοπλισμό (κωδικός, περιγραφή, μοντέλο, σειριακός, ημερομη-
νίες αγοράς, λήξη εγγύησης, φωτογραφίες, κ.λπ.). Έτσι, ανά 
πάσα στιγμή έχουμε πρόσβαση στις εργασίες (προγραμματισμέ-
νες και έκτακτες) που έγιναν στο παρελθόν για κάθε μηχάνημα 
ή εγκατάσταση. Επίσης με τη ορθή καταγραφή του εξοπλισμού 
μπορούμε και παρακολουθούμε όλες τις μετακινήσεις ή τις αλ-
λαγές θέσης του εξοπλισμού. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα 
ταυτοποίησης εξοπλισμού μέσω barcode. Τέλος, πολύ εύκολα 
μπορούμε να αναζητήσουμε τον εξοπλισμό με οποιοδήποτε 
συνδυασμό κριτηρίων που αφορούν τη θέση του ή τα χαρακτη-
ριστικά του. Όλο αυτό το πληροφοριακό υλικό αξιοποιείται από 
το Τεχνικό Προσωπικό πριν τις επισκέψεις συντήρησης ή αποκα-
τάστασης μια βλάβης.

Πως ακριβώς είναι δομημένο το Vortex; Είναι εύκολο για το 
χρήστη να δηλώσει μια βλάβη ή πρέπει να διαθέτει ανεπτυγμέ-
νες ψηφιακές δεξιότητες;
Η διαδικασία αναφοράς και αποκατάστασης μιας βλάβης είναι 
ιδιαίτερα απλή και καθόλου χρονοβόρα για το προσωπικό του 
ξενοδοχείου. Μέσα από το Vortex Ticketing Portal συμπληρώ-

Γιώργος Κουρής, CEO της Data Consulting

«Κύριο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό ενός ξενοδοχείου είναι η καλή 
συντήρηση των υποδομών του»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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νουμε τη φόρμα υποβολής του αιτήματος/εντολή εργασίας, σε 
ποιο σημείο (π.χ. όροφος, δωμάτιο, γυμναστήριο) και σε ποιο 
εξοπλισμό εντοπίστηκε βλάβη. Στη συνέχεια η ομάδα Τεχνικής 
Συντήρησης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τη βλάβη, 
μέσα από την εφαρμογή Vortex FSM. Ο υπεύθυνος παραλαμβά-
νει, επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και αναθέτει την εργασία στον 
καταλληλότερο τεχνικό για την διεκπεραίωση του. Στη συνέχεια, 
ο τεχνικός, ενημερώνεται για τη βλάβη μέσω του Vortex Mobile 
Application και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
τη συγκεκριμένη εργασία. Ο τεχνικός αποτυπώνει τον ακριβή 
χρόνο και τις ενέργειες που έγιναν προς διεκπεραίωση της βλά-
βης. Έχει τη δυνατότητα να βγάλει φωτογραφίες από το κινητό 
του ώστε να ενημερωθεί άμεσα και το Backoffice σύστημα. Αυτό 
εκτός των άλλων βοηθάει στην πλήρη ιστορικότητα του εξοπλι-
σμού και της εγκατάστασης. Ταυτόχρονα, μπορούμε μέσα από 
το Vortex Ticketing Portal να παρακολουθούμε την εξέλιξη και την 
πορεία επίλυσης του προβλήματος. Oι εργασίες προληπτικής και 
περιοδικής Συντήρησης που εκτελούνται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα προγραμματίζονται αυτόματα βάσει χρονοδιαγράμμα-
τος στο Vortex χωρίς να χρειάζεται να επεμβαίνει το προσωπικό 
κάθε φορά.

Ποια τα οφέλη που προκύπτουν για ένα ξενοδοχείο αν επιλέξει 
ένα σύστημα Vortex HM;
Μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα προκειμένου να ανταπεξέλ-
θει στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς θα πρέπει να παρέ-

χει υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες της. Η 
σωστή και έγκαιρη συντήρηση των εγκαταστάσεων, διασφαλίζει 
την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την αύξηση 
των κερδών ενός ξενοδοχείου.
Η εφαρμογή Vortex FSM Ηotel Maintenance καταγράφει και πα-
ρακολουθεί κάθε επέμβαση στον εξοπλισμό ενός ξενοδοχείου. 
Χωρίζεται σε modules ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες κάθε ξενοδοχείου. Διαχειρίζεται εργασίες καθημερινής 
συντήρησης, προληπτικής συντήρησης, εργασίες για την επίλυ-
ση έκτακτων βλαβών αλλά αναλαμβάνει και τον προγραμματισμό 
και επίβλεψη ανακαινίσεων και κατασκευαστικών εργασιών. Ένα 
ξενοδοχείο, επενδύοντας στην ολοκληρωμένη λύση Vortex FSM 
Hotel Maintenance κερδίζει:
•  Αποφυγή έκτακτων ζημιών και κατά συνέπεια τη μείωσης των 

λειτουργικών δαπανών
•  Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων κλήσεων για αποκαταστάσεις 

βλαβών
•  Οργάνωση των εργασιών με τρόπο ώστε να μην ενοχλούνται 

οι πελάτες
•  Τακτική επιθεώρηση ξενοδοχείου ώστε να διασφαλίζεται ότι 

πληροί τα πρότυπα ασφαλείας
•  Τήρηση ιστορικού βλαβών, προγραμματισμένων εργασιών και 

δαπανών συντήρησης
•  Συντονισμό εργασιών των εξωτερικών συνεργείων
•  Μέτρηση και χρήση δεικτών παραγωγικότητας του Τεχνικού 

Προσωπικού

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 1 /6 /2022
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Πρωτότυπο βίντεο προβάλλει τη Σαντορίνη στις 
διεθνείς αγορές 
Νέο προωθητικό βίντεο για την προβολή της Σαντορίνης δημιούργησε η MTC 
GROUP για λογαριασμό του Δήμου Θήρας. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο video 
που, σε λίγα δευτερόλεπτα, κάνοντας χρήση αγγλικών λέξεων με ελληνική ρί-
ζα, καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν το νόημά τους επισκεπτόμενοι το 
νησί. Το συγκεκριμένο video έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δή-
μου Θήρας και διανέμεται σε δημοσιογράφους, bloggers, ταξιδιωτικά πρακτο-
ρεία και στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό προκειμένου να αναμεταδοθεί η-
λεκτρονικά σε όλο τον κόσμο. Δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πρόσφατη 
εκπομπή της ΕΡΤ, όπου αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή στην εκπομπή και του 
καθηγητή Γιώργου Μπαμπινιώτη που επικρότησε την πρωτότυπη ιδέα και τόνι-
σε, μεταξύ άλλων: «Άριστη επιλογή λέξεων ξεκινώντας από την ιστορία και τον 
μύθο και φτάνοντας στον παράδεισο περνώντας μέσα από το κλίμα, τον αέρα, 
την ατμόσφαιρα το άρωμα τον ενθουσιασμό και τη φαντασία, λέξεις βαθύτατα 
ελληνικές, ωραίες, προκλητικές υπαρξιακές, ποιητικές.»

Σημαντική ενίσχυση στα έσοδα για το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
Τη Διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), διαχειρίστριας Εταιρεί-
ας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, ευχαρίστησε με ανακοίνωσή της η 
διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου. "Οφείλουμε να πούμε ότι η επιτυχία της 
φετινής λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής δουλειάς και ως εργαζόμενοι του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρ-
νασσού είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι που το Χιονοδρομικό μας Κέντρο 
απέδειξε φέτος σε επισκέπτες και χιονοδρόμους ότι σε μία δύσκολη χρονιά, τό-
σο από την άποψη των καιρικών φαινομένων όσο και της πανδημίας, μπορεί να 
ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις", τονίζεται στην ανακοίνωση. 
Μάλιστα, αναφέρεται ότι είναι η πρώτη φορά που τα έσοδα για το Χιονοδρομι-
κό Κέντρο αυξήθηκαν θεαματικά σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά, στηρίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικά τις τοπικές επιχειρήσεις και εν γένει την οικονομική και 
τουριστική ζωή της ευρύτερης περιοχής.

Ακυρώνει πτήσεις  
η εταιρεία χαμηλού 
κόστους easyJet
Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους 
easyJet πρόκειται να ακυρώσει περισσότε-
ρες από 200 πτήσεις μέσα στις επόμενες 
δέκα ημέρες, εξαιτίας καθυστερήσεων στα 
αεροδρόμια, αλλά και άλλων περιορισμών 
που θα προκαλέσουν προβλήματα στα 
αεροπορικά ταξίδια κατά τη διάρκεια των 
σχολικών διακοπών. Η αναφερόμενη αερο-
πορική εταιρία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία 
σειρά προβλημάτων, μετά από την άρση των 
περιορισμών κατά της COVID-19, που έχουν 
αναζωογονήσει την ταξιδιωτική ζήτηση, κα-
θώς αρκετά βρετανικά αεροδρόμια δίνουν 
μάχη με το χρόνο, για να προσλάβουν το 
απαραίτητο προσωπικό εδάφους. Η easyJet 
αντιμετωπίζει επίσης και προβλήματα που 
σχετίζονται με συστήματα τεχνολογίας της 
πληροφορικής (ΙΤ). Πρόσφατα, αφαίρεσε 
έξι θέσεις από μερικά αεροσκάφη Α319 που 
διαθέτει προκειμένου να μειώσει τον αριθμό 
των μελών πληρώματος κατά ένα μέλος.

Οι επενδύσεις στην 
Ελλάδα στο επίκεντρο 
συνάντησης Κυριάκου 
Μητσοτάκη - Ματ Μπρίτιν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο της Google για δραστηριότη-
τες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική (EMEA), Ματ Μπρίτιν. Στη συνάντη-
ση, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε 
η προοπτική αύξησης των επενδύσεων της 
Google στη χώρα μας, η ευρύτερη αξιοποί-
ηση εργαλείων που ήδη διαθέτει η Google 
στην Ελλάδα για προγράμματα ψηφιακής 
κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, ειδικά 
στον τομέα του τουρισμού, όπως επίσης και 
τα σχέδια της εταιρείας για υπόγεια καλώδια 
που θα συνδέουν Ευρώπη, Ασία και Μέση Α-
νατολή (Blue Submarine Cable System).

Τετάρτη 1 /6 /2022



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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Νέα αεροπορική σύνδεση Βοστώνης - Αθήνας 
Με πανηγυρισμούς γιορτάστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης 
η έναρξη της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Βοστώνης-Αθήνας από την ε-
ταιρεία Delta Airlines. Πρόκειται για την πρώτη πτήση που συνδέει απευθείας τις 
δύο πόλεις μετά από 25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της τελετής στο αεροδρόμιο 
Logan έγινε έπαρση της ελληνικής σημαίας και ανάκρουση του εθνικού ύμνου, 
ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από διαφορετικά μέρη της 
Ελλάδας και δεξίωση με ελληνικά εδέσματα. ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
στη Βοστώνη, Στράτος Ευθυμίου, ευχαρίστησε τα στελέχη των αεροδρομίων 
της Βοστώνης και της Αθήνας και εξήρε το έργο της ομάδας εργασίας του Γενι-
κού Προξενείου που επί τέσσερα χρόνια εργάστηκε εθελοντικά για την έναρξη 
της απευθείας πτήσης, κινητοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
εστιάζοντας στους τομείς της έρευνας αγοράς, ανάλυσης δεδομένων, δημοσίων 
σχέσεων και μάρκετινγκ που θεωρούνται απαραίτητοι για την ανάπτυξη αερο-
γραμμών.

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο 
τουριστικό εργαστήριο στη Ντόχα του Κατάρ
Στο workshop «Greek Luxury Tourism & Gastronomy workshop» στη Ντόχα του 
Κατάρ συμμετείχε ως τιμώμενη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμ-
μετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας 
για την προσέγγιση νέων και δυναμικών διεθνών τουριστικών αγορών, αλλά και 
της συνεχούς προσπάθειας για την προβολή και προώθηση του τουριστικού 
προϊόντος του τόπου μας σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμμετοχή έρχεται 
σε συνέχεια αντίστοιχων δράσεων και συμμετοχών σε εκθέσεις στις χώρες της 
περιοχής, όπως το Ισραήλ και το Ντουμπάι, με στόχο την περαιτέρω ενδυνά-
μωση των σχέσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις αγορές των 
συγκεκριμένων χωρών, όπου διαπιστώνεται το έντονο αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και ειδικά για την περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άνοιξε την εκδήλωση ως 
τιμώμενη Περιφέρεια με την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της περιοχής, 
καθώς και του βραβευμένου βίντεο της νέας τουριστικής καμπάνιας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Do something GREAT», το οποίο εντυπωσίασε 
τους συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτε-
ρων τουριστικών γραφείων και tour-operators του Κατάρ, καθώς και πλήθος 
κόσμου και επισήμων. Ακολούθησαν B2B συναντήσεις με εκπροσώπους των 
τουριστικών γραφείων και των tour-operators του Κατάρ.

Brown Hotels: πεντάστερο 
resort τον Ιούνιο στους 
Αγίους Θεοδώρους
Ανοίγει τις πύλες του τον Ιούνιο το πρώτο 
πεντάστερο resort της Brown Hotels στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για το Isla Brown Corinthia 
που βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους 
Κορινθίας που διαθέτει 166 δωμάτια, πισίνες, 
εστιατόρια και σπα. Ο επισκέπτης μπορεί να 
το επισκεφτεί σε μόλις 40΄από την Αθήνα και 
50΄ από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με 
τον οποίο έχει άμεση σύνδεση μέσω Αττικής 
Οδού, αλλά και εύκολη πρόσβαση από οποιο-
δήποτε σημείο της ηπειρωτικής χώρας. Επι-
πλέον, το Isla Brown Corinthia αποτελεί και 
προορισμό για συνέδρια, με χώρο 550 τ.μ. 
που μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε είδους επι-
χειρηματική και κοινωνική εκδήλωση. Η αρχή 
θα γίνει με το 1ο Ελληνοϊσραηλινό συνέδριο 
Calcalist (έγκριτη οικονομική εφημερίδα του 
Ισραήλ) που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 
31 Μαΐου - 1 Ιουνίου και θα καλύψει θέματα 
για την Αγορά Ακινήτων, τον Τουρισμό, τις 
Επενδύσεις, την Καινοτομία και την Οικονο-
μία και θα φιλοξενήσει κορυφαία στελέχη 
επιχειρήσεων, επενδυτές, επιχειρηματίες και 
κυβερνητικά στελέχη από το Ισραήλ και την 
Ελλάδα. Μετά το Isla Brown Corinthia και συ-
νεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, η α-
λυσίδα Brown Hotels αναμένεται να εγκαινιά-
σει στο προσεχές μέλλον ακόμη δύο ξενοδο-
χεία στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, 
αλλά και νέα resorts σε Χαλκίδα, και Ερέτρια. 
Το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη 
τριετία περιλαμβάνει συνολικά 42 ξενοδοχεία 
και resorts, τα οποία βρίσκονται ήδη στο στά-
διο της κατασκευής και της ανάπτυξης.
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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον 5ο κύκλο 
επιτάχυνσης του CapsuleT
Ο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, ο επιταχυντής που επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στις τεχνολογικές startup τουρισμού στην Ελλάδα, αποτελώντας 
πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επιστρέφει. Μετά 
την επιτυχημένη διεξαγωγή 4 Προγραμμάτων Επιτάχυνσης, ο CapsuleT Travel 
& Hospitality Accelerator, καλεί τις νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου να δηλώ-
σουν συμμετοχή στον 5ο κύκλο Προγράμματος Επιτάχυνσης έως την Πέμπτη 
23 Ιουνίου 2022. Καθώς ο 5ος κύκλος (Σεπτέμβριος 2022 - Φεβρουάριος 2023) 
είναι προ των πυλών, ο επιταχυντής αναμένει να εντάξει στην κοινότητα του 
νέες startup ομάδες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και παρέχουν 
τεχνολογικές λύσεις με εφαρμογές στον τουρισμό, καθώς και startups των 
οποίων οι υπηρεσίες προωθούν τους βασικούς άξονες ανάκαμψης του παγκό-
σμιου τουρισμού όπως είναι οι λύσεις βιωσιμότητας/εξοικονόμησης τροφίμων, 
ενέργειας, φυσικών πόρων κλπ., εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και τους όρους συμμετοχής στο 
πεντάμηνο πρόγραμμα.

ΙΝΣΕΤΕ: ανθεκτική  
η φήμη της Ελλάδας 
ενόψει καλοκαιριού
Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κατέγραψε η 
συνολική φήμη της Ελλάδας και της Αθήνας 
για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με 
το ΙΝΣΕΤΕ. Από την ανάλυση των στοιχείων 
για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 
φαίνεται ότι η φήμη της Αθήνας και της Ελ-
λάδας στις διαδικτυακές συνομιλίες υπερείχε 
έναντι των ανταγωνιστών (Ισπανία Πορτο-
γαλία, Ιταλία), στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, 
λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα και την 
αβεβαιότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος, 
λόγω της πορείας της πανδημίας και των 
ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πέρα από τη 
γενικά θετική διαδικτυακή εικόνα της χώρας, 
η Ελλάδα και η Αθήνα λαμβάνουν υψηλή αξι-
ολόγηση και ως προς τα διάφορα επιμέρους 
συστατικά της τουριστικής εμπειρίας από 
τους επισκέπτες (γαστρονομία, πολιτισμός, 
υγειονομική πρόληψη, καθαριότητα, φιλοξε-
νία). Οι τάσεις των αξιολογήσεων επιβεβαίω-
σαν ότι οι επισκέπτες του πρώτου τριμήνου 
βίωσαν μια εξαιρετική και πλούσια τουριστική 
εμπειρία, σε ένα απαλλαγμένο από την πίε-
ση της σεζόν περιβάλλον. Σύμφωνα με την 
ανάλυση των δεδομένων, ο παράγοντας «πο-
λιτισμός» κάνει τη διαφορά, καθώς «οδηγεί» 
θετικά τόσο τη γενική αίσθηση για τη χώρα 
όσο και τις αξιολογήσεις των επισκεπτών. 
Ειδικότερα, ο πολιτισμός μαζί με τις θετικές 
αξιολογήσεις των επιμέρους συστατικών της 
τουριστικής εμπειρίας ενισχύουν τα στοιχεία 
που συνθέτουν το brand Ελλάδα και το ε-
δραιώνουν στις διεθνείς αγορές. 

Στο Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση  
του λιμανιού της Αμμουλιανής 
Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης του έργου αναβάθμισης των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων της Αμμουλιανής με παράλληλη λειτουργία καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών ανακοίνωσε σε ανοιχτή εκδήλωση που έγινε στο λιμάνι του νησιού, ο 
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. "Πρόκειται 
για ένα έργο που θα βοηθήσει και θα ενισχύσει σημαντικά τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές του νησιού, θα ενισχύσει τα έσοδα και θα αλλάξει τον χάρτη του", ανέφε-
ρε ο υπουργός. "Για πρώτη φορά", είπε, "στα ιστορικά χρονικά της πατρίδας μας 
εισαγάγαμε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη της νησιωτικό-
τητας με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ήδη εφαρμόζουμε σε 
όλα τα επίπεδα ενίσχυσης και διατήρησης των θαλασσίων μεταφορών στα νησιά 
μας με έργα ύδρευσης, αφαλάτωσης και ενέργειας". Ο κ. Πλακιωτάκης ανακοί-
νωσε επίσης ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα στηρίξει 
την ένταξη της Αμμουλιανής στην πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος 
"GR-eco Islands", μια σημαντική πρωτοβουλία που θα έχει σημαντικά οφέλη για 
το νησί της Αμμουλιανής, ένα νησί με τεράστιες δυνατότητες. 

Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια 
Ελένη Σαραντάκη

Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,  

Dieter Hoenig (Γερμανία)

Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη  

Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστρομανώλη

Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη

Dtp: Νίκος Χαλκιαδάκης

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Smart Press

Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 5201500, 5230000

Τετάρτη 1 /6 /2022


