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Νέες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Σε ακόμα μια αύξηση της τιμής των εισιτηρίων για το 2022 προχώρησαν 
μέσα στον Ιούνιο στις περισσότερες γραμμές οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, 
καθώς το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων έχει εκτινάξει τη 
λειτουργική δαπάνη ενός πλοίου, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου. Οι 
νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων υπολογίζονται στο 5% έως 10%, 
ενώ σημειώνεται ότι η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει τον Απρίλιο του 
2022 και έφθανε το 10 με 12%.

Δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα  
η φετινή σεζόν
Σε υψηλά επίπεδα κινείται η ζήτηση της Ελλά-
δας για την τρέχουσα τουριστική χρονιά στις 
διεθνείς αγορές, κάτι που φαίνεται και από 
τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις 
για τις επόμενες δυο εβδομάδες στα ελληνικά 
αεροδρόμια της χώρας. Αν μάλιστα ληφθούν 
υπόψη και τα μέχρι τώρα στοιχεία των αφίξεων 
στις πύλες της χώρας, τότε δεν είναι άτοπος 
ο ισχυρισμός ότι μπορεί οι αφίξεις των ξένων 
επισκεπτών το 2022 στην Ελλάδα, να φτάσουν 
και τα επίπεδα του 2019. Παρόλα αυτά, ο ξε-
νοδοχειακός κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει 
αρκετές προκλήσεις, καθώς μπροστά τους 
έχουν μια θερινή σεζόν με ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, 
της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, 
που εκτινάσσουν το λειτουργικό κόστος των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας Χριστίνα Τετράδη μιλώντας στο 
Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ε-
ξέφρασε την αισιοδοξία της για την εξέλιξη της 
χρονιάς, θεωρώντας ότι "οι αφίξεις πράγματι 
μέχρι τώρα πάνε πολύ καλά". Ωστόσο μετέφερε 
τον προβληματισμό της, μήπως η επανεμφάνι-
ση της πανδημίας, τα προβλήματα στα διεθνή 
αεροδρόμια αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος 
στην Ουκρανία προκαλέσουν τυχόν "αναταρά-
ξεις" που θα κλονίσουν την παρούσα καλή εικό-
να των αφίξεων. "Οι προϋποθέσεις για επίτευξη 
των μεγεθών του 2019 είναι πολλές, αλλά και 
τα ερωτηματικά μεγάλα αναφέρει η κυρία Τε-
τράδη". Παράλληλα, δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα 
χαρακτήρισε την φετινή τουριστική χρονιά και 
ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, από το 
βήμα της 30ης ετήσιας τακτικής γενικής συνέ-
λευση του συνδέσμου, που λαμβάνει χώρα στο 
μουσείο Μπενάκη. Αφού υπογράμμισε ότι και 
το 2021 ο ελληνικός τουρισμός στάθηκε όρθιος 
επεσήμανε ότι έχει τις δυνάμεις να βγαίνει νι-
κητής και εν μέσω δυσκολιών. Άλλωστε στόχος 
παραμένει ο τουρισμός να είναι εγγυητής στα-
θερότητας και της κοινωνικής συνοχής και ανά-
πτυξης, όπως είπε ο κ. Ρέτσος. Αναφερόμενος 
στις γεωπολιτικές εξελίξεις, υγειονομικές αλλά 
και οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ο πρό-
εδρος του ΣΕΤΕ τόνισε ότι η Ελλάδα και ολό-
κληρος ο κόσμος, βρίσκονται και πάλι μπροστά 
σε εξελίξεις που αλλάζουν το ρου της ιστορίας 
και υπενθυμίζουν ότι η περίφημη κανονικότητα, 
είναι πλέον η εξαίρεση, σε έναν κανόνα πολλα-
πλών κρίσεων, όπως ανάφερε. 

Λιγότερες μέρες οι Βαλκάνιοι  
φέτος στη Χαλκιδική

«Ανάμεσα στην ανάκαμψη 
και την απλή επιβίωση» ταλα-
ντεύονται η ξενοδοχειακές 
μονάδες στη Χαλκιδική, σύμ-
φωνα με τα όσα επεσήμανε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της 
ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος. Με 
βάση τις προκρατήσεις για 
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 
Αύγουστο, το φετινό καλοκαίρι 
αναμένεται να κλείσει με μέ-
σες πληρότητες, που ανέρχο-
νται στο 70%-80% εκείνων της 
τελευταίας προπανδημικής σε-

ζόν, του έτους-ρεκόρ 2019. Οι δε Βαλκάνιοι τουρίστες εκτιμάται ότι θα 
περιορίσουν φέτος την παρουσία τους στη Χαλκιδική στις 90 ημέρες, 
έναντι των 110, που ήταν κατά μέσο όρο τα προηγούμενα χρόνια. 
«Η Χαλκιδική, όπως και το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, είχε τον Μάιο 
λίγη κίνηση και τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων δούλεψαν κυρίως με Άγ-
γλους και Γερμανούς. Από τον Ιούνιο και μετά, ιδίως τα ξενοδοχεία άνω 
των 50 κλινών, αρχίζουν να "γράφουν" πληρότητες. Για τους Βαλκάνιους, 
η σεζόν περιορίζεται φέτος, στις 90 ημέρες, από τις 110 που είναι συ-
νήθως. Χάνονται με άλλα λόγια 20 ημέρες της σεζόν. Γιατί; Λόγω της 
ανασφάλειας εξαιτίας του πολέμου -δεδομένου πως χώρες των Βαλκα-
νίων όπως η Ρουμανία βρίσκονται πολύ κοντά στην Ουκρανία- και της 
ακρίβειας. Ότι αυτές οι ημέρες θα χαθούν είναι ήδη ξεκάθαρο, δεδο-
μένου ότι η πρώτη εντονότερη ροή αφίξεων συνήθως εκδηλώνεται από 
το δεύτερο Σάββατο του Ιουνίου, που είναι το αυριανό, και έχουμε τις 
πρώτες σαφείς ενδείξεις. Το 2022 θα είναι για την περιοχή της Χαλκιδι-
κής ό,τι και για την Ελλάδα συνολικά, πιστεύω πως θα δούμε ανάκαμψη 
για τα έσοδα του κράτους, λόγω της σταδιακής αύξησης των αφίξεων 
σε σχέση με το 2020 και το 2021, αλλά απλή επιβίωση για τους ξενοδό-
χους, που έχουν να αντιμετωπίσουν λειτουργικό κόστος αυξημένο κατά 
30% ανά δωμάτιο-διανυκτέρευση, αφού έχουν εκτιναχθεί οι δαπάνες 
για το ρεύμα και το προπάνιο -και το φυσικό αέριο για τα ξενοδοχεία των 
πόλεων- ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να ισχύουν κάποια κατάλοιπα 
μέτρων για την πανδημία, που περιπλέκουν την κατάσταση και αυξάνουν 
περαιτέρω το κόστος, όπως η απαίτηση της λειτουργίας των κλιματι-
στικών στα δωμάτια με ανοιχτά παράθυρα», ανέφερε ο κ. Τάσιος, προ-
σθέτοντας πως με βάση τις διάφορες μελέτες των τραπεζών θεωρείται 
πλέον βέβαιο ότι όταν η σεζόν «κλείσει» τον Οκτώβριο, ο ξενοδοχειακός 
κλάδος δεν θα έχει κερδοφορία.
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Ρέτσος: «Ο ελληνικός τουρισμός είναι εγγυητής 
σταθερότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής»
Στους 4 κεντρικούς στόχους που έχει θέσει ο ΣΕΤΕ για τον τουρισμό αναφέρ-
θηκε ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ρέτσος στο πλαίσιο της ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, επισημαί-
νοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι εγγυητής σταθερότητας, ανάπτυξης 
και κοινωνικής συνοχής. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογράμμισε την ανάγκη για 
κατάταξης της χώρας στις μεγάλες αγορές, για αρμονική σχέση με τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις και ενότητα, την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης 
του τουρισμού καθώς και την ενίσχυση του κοινωνικού μας αποτυπώματος. 
Επίσης, αναφέρθηκε στην κριτική που ασκείται για ζητήματα που αφορούν κυ-
ρίως θέματα εργασιακών συνθηκών και αμοιβών. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε: 
«Η θέση του ΣΕΤΕ επάνω σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα είναι διαχρονική. Καμία 
παραβίαση εργασιακών κανόνων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Καμία παρέκκλι-
ση από την κείμενη νομοθεσία δεν δικαιολογείται. Καμία ανοχή απέναντι σε 
αυθαιρεσίες δεν ενθαρρύνεται. Είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί. Γιατί αυ-
τός είναι ο μόνος δρόμος να προστατέψουμε το ίδιο το προϊόν μας. Ποιοτικός 
τουρισμός με εργαζόμενους σε γκρίζες συνθήκες, δεν μπορεί να υπάρξει. Και 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, χρειάζεται από πλευράς του κράτους, συνεχής και 
αυστηρός έλεγχος, για τον εντοπισμό των παραβατών και την παραδειγματική 
τους τιμωρία. Χρειάζεται και από τη δική μας πλευρά, αυστηρή τήρηση των νό-
μων, χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις. Εμείς πρώτοι, θέλουμε να ξεχωρίσουμε 
την ήρα από το σιτάρι. Τον επαγγελματία που πληρώνει φόρους, που προσφέ-
ρει δουλειές και ανάπτυξη, από τον τυχοδιώκτη που θεωρεί τον τουρισμό ως 
μια εύκολη πηγή πλουτισμού. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο. Ένας ανοιχτός, 
χωρίς προκαταλήψεις και παρωπίδες διάλογος, για μια νέα στρατηγική για 
την εργασία στον τουρισμό. Ο ΣΕΤΕ είναι έτοιμος, να ξεκινήσει με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, κοινωνικούς εταίρους και την πολιτεία, έναν καλόπιστο και 
ειλικρινή διάλογο, με γνώμονα πάντα το καλό του ελληνικού τουρισμού και της 
ελληνικής οικονομίας.»

Σημαντικά τα οφέλη για 
τον Τουρισμό από το Ράλλυ 
Ακρόπολης
Στα οφέλη που προκύπτουν για τον ελλη-
νικό τουρισμό από την διοργάνωση του 
Ράλλυ Ακρόπολις αναφέρθηκε ο γενικός 
γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκά-
κης, από το βήμα ειδικής εκδήλωσης που 
έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ, για την παρουσία-
ση του αγώνα που προσελκύει εκατομμύ-
ρια θεατές ανά τον κόσμο. Όπως είπε ο κ. 
Φραγκάκης, το 2021 η Ελλάδα μέσω του α-
γώνα προβλήθηκε σε τουλάχιστον 180 χώ-
ρες και οι θετικές εντυπώσεις στα κοινωνι-
κά δίκτυα έφτασαν τα 40 εκατομμύρια τις 
ημέρες που διήρκησε ο αγώνας.Την ίδια 
στιγμή υπογράμμισε ο κ. Φραγκάκης ότι το 
Ράλλυ Ακρόπολις άνοιξε τεράστιο παράθυ-
ρο προβολής των περιοχών που δεν ήταν 
στην πρώτη γραμμή της επισκεψιμότητας. 
Παράλληλα το ράλλυ Ακρόπολις υπήρξε 
βασικός πυλώνας διατήρησης του brand 
της χώρας πέρυσι, αφού εν μέσω πανδη-
μίας τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά σε 
ό,τι αφορά τη διοργάνωση, αλλά και την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Σε κάθε 
περίπτωση και φέτος ο ΕΟΤ θα συνδράμει 
αποφασιστικά στην ομαλή οργάνωση του 
αγώνα, ενώ η προβολή του θα περάσει 
και από τα 17 γραφεία του οργανισμού 
στο εξωτερικό ανέφερε ο κ. Φραγκάκης. 
Το Ράλλυ Ακρόπολις του 2022 θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 8 με 11 Σεπτεμβρίου, 
ενώ οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν την 
ευκαιρία να ζήσουν στο ΟΑΚΑ μια ειδική 
διαδρομή, σχεδιασμένη για να προσφέρει 
θέαμα στο κοινό που θα κατακλύσει το 
γήπεδο.

Β. Κικίλιας: «Αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων, σε σχέση με τον Απρίλιο 
του 2019»

Στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας 
που καταδεικνύουν τη δυναμική πορεία του 
τουρισμού για τη φετινή περίοδο αναφέρ-
θηκε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικί-
λιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 και την εκπομπή 
«Ημερολόγιο» με τον Παύλο Τσίμα. Όπως 
υπογράμμισε ο Υπουργός Τουρισμού, τον 
Απρίλιο του 2022 σημειώνεται αύξηση 20% 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων σε σχέση με 
τον Απρίλιο του 2019. Όπως πρόσθεσε, δε, 
πρόκειται για μία επίδοση που μεταφράζε-
ται σε αύξηση κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ 
συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2019, χρο-
νιά-ορόσημο για το ελληνικό τουριστικό 
προϊόν. Αναφερόμενος στα στοιχεία από 
τις πρώτες αφίξεις, ο κ. Κικίλιας στάθηκε 
στην ιδιαίτερη δυναμική που επιδεικνύει ο 
κλάδος της κρουαζιέρα, καθώς και στις α-

φίξεις τουριστών από τις ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι το τέλος της σεζόν αναμένεται 
να ξεπεράσουν τις 500.000, μόνο μέσω των 9 απευθείας πτήσεων ημερησίως 
από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Αμερικής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
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Αποδόθηκε στο κοινό το αποκατεστημένο αρχαίο 
θέατρο της Δωδώνης
Αποδόθηκε στο κοινό πριν από μερικές ημέρες το κάτω μέρος του κοίλου του 
αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, έπειτα από την αποκατάστασή του. Όπως 
είπε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στην εκδήλωση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 
Κώστα Τασούλα: «Σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παραδίδει 
στους Ηπειρώτες και σε όλους τους επισκέπτες της Ηπείρου, Έλληνες και 
ξένους, αυτό το μοναδικό μνημείο, το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, το κάτω 
τμήμα του κοίλου, ενώ οι αναστηλωτικές εργασίες συνεχίζονται.»

«Φρένο» βάζει η ακρίβεια 
στις διακοπές των 
Γερμανών
Οι ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής 
και τα καύσιμα δεν επηρεάζουν μόνο τους 
Έλληνες, αλλά και τους Γερμανούς, οι 
οποίοι φαίνεται ότι θα κάνουν «περικοπές» 
στις ημέρες των διακοπών τους, προκειμέ-
νου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της 
περιόδου. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 
της PricewaterhouseCoopers, τα 3/4 των 
Γερμανών θα μειώσουν τη διάρκεια των δι-
ακοπών τους, θα αναζητήσουν φθηνότερες 
επιλογές ή θα ακυρώσουν τα σχέδιά τους 
για ταξίδια αναψυχής. Το 60% των ερωτη-
θέντων δήλωσε επίσης ότι θα εγκαταλείψει 
τα «αυθόρμητα ταξίδια», παρά το γεγονός 
ότι η επιθυμία για ταξίδια παραμένει έντο-
νη. Από αυτή τη μεταβολή των καταναλω-
τών επηρεάζονται, όπως αναδεικνύεται 
στην έρευνα, όλα τα είδη ταξιδιού στο 
εξωτερικό, τόσο τα μεμονωμένα όσο και 
τα οργανωμένα, αφού όλο και περισσότε-
ροι θα επιλέξουν φθηνότερα καταλύματα 
ή κάμπινγκ. Σχετικά με το μεταφορικό 
μέσο επιλογής, το 73% δηλώνει ότι θα 
σκεφτόταν να περιορίσει τα αεροπορικά 
ταξίδια λόγω της αύξησης των τιμών στα 
εισιτήρια, το 71% θα περιόριζε τις μετακι-
νήσεις με καράβι και το 61% τα ταξίδια με 
το αυτοκίνητο.

Άνοιξε το νέο ξενοδοχείο 
Brown Beach Chalkida
Ακόμα ένα ξενοδοχείο άνοιξε τις πύλες του 
πρόσφατα, αναμένοντας τους επισκέπτες. 
Πρόκειται για το Brown Beach Chalkida, το 
οποίο διαθέτει 119 δωμάτια και bungalows. 
Το νέο ξενοδοχείο βρίσκεται στην πα-
ραλία του Αγίου Μηνά στη Χαλκίδα. Tο 
Brown Beach Chalkida, όπως τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση, αποτελεί ριζική ανα-
καίνιση του ξενοδοχείου Pelagos, με την 
υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Urban Soul Project. Μετά το Brown Beach 
Chalkida και συνεχίζοντας την αναπτυξι-
ακή της πορεία, η αλυσίδα Brown Hotels 
αναμένεται να εγκαινιάσει στο προσεχές 
μέλλον ακόμη δύο ξενοδοχεία στην πε-
ριοχή του κέντρου της Αθήνας, αλλά και 
ακόμη ένα resort στη γειτονική Ερέτρια, 
το Brown Beach Eretria. Το επενδυτικό της 
πλάνο για την επόμενη τριετία περιλαμ-
βάνει συνολικά 42 ξενοδοχεία και resorts, 
τα οποία ήδη βρίσκονται στο στάδιο της 
κατασκευής ή της ανάπτυξης.

Uber: «απογειώθηκε» η τουριστική κίνηση το Μάιο
Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική κίνηση, γεγονός που 
επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία χρήσης της γνωστής εφαρμογής Uber στην Ελ-
λάδα. Ειδικά για το Μάιο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, 
προκύπτουν τα εξής:
•  οι χρήστες από το εξωτερικό που επισκέφθηκαν την Ελλάδα και άνοιξαν την 

εφαρμογή αυξήθηκαν κατά 152%
•  οι χρήστες από το εξωτερικό που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα για να 

εξασφαλίσουν μια διαδρομή αυξήθηκαν κατά 185%
•  οι χρήστες από το εξωτερικό που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή για να με-

τακινηθούν από και προς το αεροδρόμιο αυξήθηκαν κατά 172%
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σημαντική αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των 
επισκεπτών που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή της Uber από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (+28%) και τη Γαλλία (+36%).
H Σαρίτα Βαρούχ, Γενική Διευθύντρια UBER Greece δήλωσε “Περιμένουμε 
μια πολύ δυνατή σεζόν φέτος. Ήδη η τουριστική κίνηση τον Μάιο έφτασε τα 
επίπεδα του περσινού Ιουλίου που είναι παραδοσιακά ο μήνας με την περισ-
σότερη τουριστική κίνηση για την Αθήνα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα 
νούμερα που βλέπουμε ήδη είναι ανεβασμένα κατά περίπου 180% σε σχέση με 
το 2019.”

Τετάρτη 29 /6 /2022
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Με ελληνική «υπογραφή» το 97% των κρασιών που 
καταναλώνουν τα ξενοδοχεία
Η έρευνα για τη Διασύνδεση του Ξενοδοχειακού Κλάδου με τον Πρωτογενή Τομέα, 
που πραγματοποίησε για λογαριασμό του ΞΕΕ το ΙΤΕΠ, παρουσιάστηκε κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης-Workshop με τίτλο «Οινοτουρισμός: Η επόμενη Μέρα». 
Όπως έδειξαν τα στοιχεία, το 88% της δαπάνης των ξενοδοχείων για αγορά τρο-
φίμων και ποτών αφορά σε αγορά ελληνικών προϊόντων. Το 36% από παραγωγούς 
εντός του νομού και το 52% από την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, το 97% των κρα-
σιών που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία είναι ελληνικά, ενώ 250 ξενοδοχεία έχουν 
πιστοποιηθεί στη δράση του ΞΕΕ «Ελληνικό Πρωινό». Παράλληλα, ο μικρός όγκος 
παραγωγής και το υψηλό κόστος εναλλάσσονται ως οι κύριοι ανασταλτικοί παρά-
γοντες προμήθειας τροφίμων και ποτών από τοπικούς παραγωγούς σε όλες τις 
Ελληνικές Περιφέρειες. Προϊόντα «πρωταθλητές» στις αγορές σε τοπικό επίπεδο 
αποτελούν η μαναβική, τα αυγά και τα αρτοπαρασκευάσματα και ακολουθούν το 
λάδι, το κρασί και το μέλι.

Προσεχώς θρησκευτική κρουαζιέρα από τον 
Πειραιά στα Ιεροσόλυμα
Στην ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα στοχεύει το υπουργείο 
τουρισμού, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας σε συ-
νέντευξή του στην εφημερίδα «Action 24 Press». Ο ίδιος υπογράμμισε: «Έχουμε 
συμφωνήσει με την Ιερά Αρχιεπισκοπή, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τους συνεργάτες του, για τον τρόπο με τον ο-
ποίο θα "φωτίσουμε" τις ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες στην Αθήνα και στη βό-
ρεια Ελλάδα, με αιχμή του δόρατος το Άγιον Όρος. Ενισχύουμε τον θρησκευτικό 
τουρισμό στα νησιά μας και στις ακριτικές περιοχές με τα πανέμορφα ξωκλήσια, 
όπου συνδέεται η θρησκεία μας ανά τους αιώνες με τον πολιτισμό και την ιστορία 
μας, έτσι ώστε να προσελκύσουμε παραπάνω ταξιδιώτες και σε περιόδους off 
season». Ο κ. Κικίλιας τόνισε παράλληλα ότι το Υπουργείο Τουρισμού είναι πολύ 
κοντά στο κλείσιμο συμφωνίας με μεγάλη εταιρεία για θρησκευτική κρουαζιέρα 
που θα ξεκινάει από τον Πειραιά. «Θα έρχονται πρώτα στην Αθήνα, θα ταξιδεύουν 
σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου, θα πηγαίνουν στην Κύπρο μας και θα κατα-
λήγουν στο Ισραήλ για να πάνε στα Άγια Εδάφη της Ιερουσαλήμ. Σχεδιάζουμε 
λοιπόν χειμερινή θρησκευτική κρουαζιέρα», ανέφερε.

«Κόβει» πτήσεις  
η easyJet το καλοκαίρι 
του 2022
Η γνωστή βρετανική αεροπορική εται-
ρεία easyJet ανακοίνωσε την πρόθεσή 
της να προχωρήσει στην περικοπή 
περισσότερων πτήσεων μέσα στο καλο-
καίρι, προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
προβλήματα που έχουν προκύψει, όπως 
είναι οι ελλείψεις προσωπικού εδάφους 
και οι περιορισμοί στις πτήσεις στο αερο-
δρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου και στο 
Άμστερνταμ. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 
τώρα αναμένει η δυναμικότητά της να 
είναι γύρω στο 87% των επιπέδων του 
2019 το τρίμηνο έως τα τέλη Ιουνίου και 
γύρω στο 90% το τέταρτο τρίμηνο έως 
τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι 
θα υπάρξει αντίκτυπος σε επίπεδο κό-
στους από αυτή την αναταραχή.

Κορυφαίος ανερχόμενος 
προορισμός η Άνδρος
Στη λίστα με τους καλύτερους, ανερ-
χόμενους προορισμούς του κόσμου, 
που ανακοίνωσε πρόσφατα η Βρετανική 
εφημερίδα Evening Standard, βρέθηκε η 
Άνδρος μετά από έρευνα των συντακτών 
της. Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρε-
ται: «Μετά από δύο χρόνια αδράνειας, οι 
ταξιδιώτες είναι έτοιμοι να επανέλθουν 
δριμύτεροι και να ανακαλύψουν νέες 
εμπειρίες». Εκτιμάται σύμφωνα με το 
αφιέρωμα πως επτά ανερχόμενοι προ-
ορισμοί από όλο τον κόσμο μπορούν 
να πρωταγωνιστήσουν στα πλάνα των 
ταξιδιωτών για τα επόμενα χρόνια, μέσα 
στους οποίους εντάσσεται η Άνδρος ως 
ένας αυθεντικός και ποιοτικός προορι-
σμός των Κυκλάδων με μοναδική αρχι-
τεκτονική και μαγευτική φύση που καθη-
λώνει τους επισκέπτες της. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει επίσης το Πορτοπάλο στη 
Σικελία, τη Μασσαλία, το Τόδος Σάντος 
στο Μεξικό, την Εσαουίρα στο Μαρόκο, 
το Ρέικιαβικ, και τη Σεβίλλη.

Τετάρτη 29 /6 /2022
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Μνημόνιο Συνεργασίας για την προώθηση  
του Τουρισμού Υγείας
Μνημόνιο Συνεργασίας για την προώθηση του Τουρισμού Υγείας της Ελλάδος 
υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, ΕΛΙΤΟΥΡ, και του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων των δύο πλευρών για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της Αθήνας στον Τουρισμό Υγείας και στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου. Το 
μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, 
ΕΛΙΤΟΥΡ και περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο CEO του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών Γιάννης Παράσχης, παρουσία στελεχών του ΔΑΑ και του Ελ-
ληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας. Ο στόχοι της στρατηγικής αυτής συνεργα-
σίας, είναι, από πλευράς του ΔΑΑ, η συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας επι-
σκεπτών στην Αθήνα και στη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας και θέσεων 
εργασίας, μέσω της επισκεψιμότητας στην πόλη, και, από πλευράς της ΕΛΙΤΟΥΡ, η 
ενεργή συμβολή στη χάραξη της πολιτικής και στην υλοποίηση των δράσεων που 
θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Υγείας.

Ενώνουν δυνάμεις ΕΟΤ και AEGEAN
Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο ΕΟΤ και η AEGEAN ενώνουν τις δυνάμεις τους για 
την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό, με μια νέα διαφημιστική κα-
μπάνια που αναδεικνύει την Ελλάδα ως τον ιδανικό τουριστικό προορισμό όλες 
τις εποχές του χρόνου. Στόχος της καμπάνιας είναι η ανάδειξη της χώρας και η 
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσα από την προσέλκυση επισκεπτών σε 
όλες τις περιοχές κι όλες τις εποχές. Όπως και στις προηγούμενες συνεργασίες 
τους, για τη φετινή καμπάνια «Explore Your Happy Place», ο ΕΟΤ και η AEGEAN 
χρησιμοποιούν με έξυπνο και δημιουργικό τρόπο σύγχρονα τεχνολογικά εργα-
λεία, προκειμένου να προωθήσουν τα σωστά μηνύματα στους επισκέπτες.

ΥΠΑ: αυξημένη  
η αεροπορική κίνηση  
για το πρώτο πεντάμηνο 
του 2022
Τα στατιστικά στοιχεία της επιβατικής 
κίνησης των αεροδρομίων για το πε-
ντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2022, 
έδωσε στη δημοσιότητα η ΥΠΑ, από τα 
οποία προκύπτουν τα εξής: Ο συνολικός 
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών 
ανήλθε στα 14 εκατομμύρια, παρου-
σιάζοντας άνοδο 377,7% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2021, όταν 
είχαν διακινηθεί 2.9 εκατ. επιβάτες. 
Όσον αφορά στις πτήσεις στα αερο-
δρόμια της χώρας, αυτές ανήλθαν στις 
139.861, από τις οποίες 68.352 ήταν 
εσωτερικού και 71.509 εξωτερικού, κα-
ταγράφοντας άνοδο 115.8%, σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 που 
είχαν πραγματοποιηθεί 64.823 πτήσεις. 
Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία 
με το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 
2019 που οι πτήσεις ήταν 147.662, το 
πρώτο πεντάμηνο του φετινού έτους 
σημειώθηκε πτώση 5,3% στην κίνηση 
αεροσκαφών. 

Τετάρτη 29 /6 /2022

https://www.hoteliernews.gr
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Γ
ια τα «μυστικά» της σωστής προβολής των τουριστι-
κών καταλυμάτων και τα διαφορετικά κανάλια που 
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ο ξενοδόχος, προ-
κειμένου να αυξήσει τις κρατήσεις, μίλησε στο Greek 
Hotelier News η Founder της GR8 Communication κ. 

Τίνα Μιχαηλίδου.

Αρκετοί επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου επιθυμούν 
τα επενδύσουν στη στρατηγική επικοινωνίας της επιχείρησής 
τους, όμως συχνά δεν ξέρουν από που πρέπει να ξεκινήσουν. 
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πρώτο βήμα που πρέπει να γί-
νει, ώστε σταδιακά να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική προβολή 
για το ξενοδοχείο;
Οι περισσότεροι ξενοδόχοι επενδύουν πολλά χρήματα στο να 
χτίσουν, να κατασκευάσουν και να διακοσμήσουν ένα "διαμά-
ντι", και συνήθως βγαίνουν και εκτός προϋπολογισμού, και μετά 
αφού το ολοκληρώσουν δεν τους έχει μείνει budget να επενδύ-
σουν στη στρατηγική επικοινωνίας και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. 
Ενώ έχουν φτιάξει ένα "διαμάντι" κινδυνεύουν αυτό το "διαμάντι" 
να μείνει άδειο γιατί δεν έχουν σκεφτεί ότι θα πρέπει την ίδια ση-
μασία να δώσουν και στη "βιτρίνα" του, δηλαδή στην εικόνα του 
στο διαδίκτυο. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει, 
ώστε σταδιακά να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική προβολή είναι 
μια πολύ καλή, πρωτότυπη φωτογράφιση και μια βιντεογράφιση 
με concept. Όχι απλά φωτογράφιση των χώρων, γιατί δεν είμα-
στε περιοδικό design, αλλά φωτογράφιση εμπειριών! 

Websites, Google Ads και social media. Είναι απαραίτητο για 
ένα ξενοδοχείο να επενδύσει σε πολλά διαφορετικά κανάλια 
προκειμένου να δει αύξηση στις κρατήσεις;

Το website είναι απολύτως απαραίτητο 
γιατί είναι ουσιαστικά η διαδικτυακή 
"βιτρίνα" του ξενοδοχείου. Δεν μπορεί 
ένα ξενοδοχείο να έχει κρατήσεις χω-
ρίς δικό του site. Είναι ο χώρος που 
κάποιος θα μπει για να δει τι είναι αυτό 
που αγοράζει. Τα Google Ads είναι 
απαραίτητα γιατί όταν ο ανταγωνισμός 
είναι μεγάλος, αν δεν βγαίνεις στην 
πρώτη σελίδα της Google όταν ψάχνει 
κάποιος π.χ. ξενοδοχείο Χαλκιδική, τό-
τε δεν σε βρίσκει κανείς, αλλά βρίσκει 
τον ανταγωνιστή σου που κάνει Google 
Ads και μπορεί να έχει χειρότερο ξε-
νοδοχείο από το δικό σου. Επίσης, τα 
Google Ads βοηθούν στις direct κρα-
τήσεις και έτσι ο ξενοδόχος γλιτώνει 
το ποσοστό προμήθειας στα διάφορα 
άλλα κανάλια πώλησης. Τα social 

media κάνουν άλλη δουλειά. Δημιουργούν awareness, δηλαδή 
απήχηση ή και καμπάνιες για conversion. Κάνουν δηλαδή το 
brand γνωστό και επίσης δημιουργούν άλλη μια βιτρίνα του ξε-
νοδοχείου με αντίστροφη διαδρομή, δηλαδή πηγαίνει αυτή στο 
κοινό που στοχεύει. 

Τί θα πρότεινε η GR8 Communication σε ένα ξενοδόχο που 
θέλει να προβάλει το κατάλυμά του αλλά το budget του είναι 
περιορισμένο;
The story of our life! Όλοι οι ξενοδόχοι έχουν περιορισμένο budget 
για τους λόγους που προανέφερα. Ωστόσο, όλα μπορούν να 
γίνουν με τη σωστή στρατηγική. Υπάρχουν φωτογράφοι και βιντε-
ογράφοι για όλα τα βαλάντια, υπάρχουν site για όλες τις τσέπες 
και social media επίσης για όλους ανάλογα με τις ανάγκες και το 
budget του καθενός. Σωστή στρατηγική είναι το μυστικό και όλα 
γίνονται. 

Το τελευταίο διάστημα, το influencer marketing έχει αναπτυχθεί 
αρκετά. Είναι κατάλληλη μέθοδος για την προβολή κάθε ξενο-
δοχείου, ανεξαρτήτως μεγέθους και δυναμικής;
Φυσικά, το influence marketing είναι η πιο ευρέως διαδεδομέ-
νη μέθοδος της εποχής γιατί είναι η πιο low cost ενέργεια που 
μπορεί να κάνει ένας ξενοδόχος και να πάρει άμεση απήχηση με 
επιτάχυνση. Ωστόσο και εδώ πρέπει να συμβουλευτεί κάποιον 
ειδικό γιατί υπάρχουν influencers με ψεύτικους followers και πρέ-
πει να ξέρει σε ποιον και γιατί δίνει δωρεάν ανταποδοτική διαμο-
νή για την προβολή ή αν είναι κάποιος πολύ καλός γιατί να μην 
επενδύσει και χρήματα σε κάποιον που αξίζει. Όλα όμως είναι 
σχετικά και πάλι χρειάζονται μια στρατηγική, διαφορετικά μιλάμε 
για κινήσεις πυροτεχνήματα που δεν αποδίδουν καθόλου.

Τίνα Μιχαηλίδου, Founder GR8 Communication

«H σωστή στρατηγική είναι το μυστικό για όλα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 29 /6 /2022
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Ευκαιρίες για τον τουρισμό φέρνει το νέο ΕΣΠΑ

Στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Τουρισμού, 
αλλά και στις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
για τη μετάβαση του τουριστικού κλάδου στην αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, ανα-
φέρθηκε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για το 
νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, που πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Η Πρόεδρος του ΕΟΤ 
σημείωσε πως το νέο ΕΣΠΑ, μαζί με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, ενισχύει τη βιώσιμη και αειφόρα εθνική ανάπτυξη με ηθικό πρόσημο. Όπως 
επισήμανε «ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, η πράσινη και η γαλάζια 
ανάπτυξη, η ισόρροπη γεωγραφικά ανάπτυξη που λαμβάνει υπ’ όψη της τη φέρουσα 
ικανότητα κάθε τόπου, η κοινωνική σύγκληση, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του 
τουρισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η συμπερίληψη χωρίς αποκλει-
σμούς και η δίκαιη μετάβαση είναι αδιαπραγμάτευτοι όροι και οι θεμελιώδεις αρχές 
που διέπουν και το παρόν πρόγραμμα. Αυτές οι αρχές πρέπει να γίνουν η ράγα που 
θα κινηθεί στο εξής ο ελληνικός τουρισμός».

Η σημασία των 
συστημάτων ασφαλείας  
στα ξενοδοχεία
Η ασφάλεια, ιδιαίτερα μετά από 3 χρόνια 
πανδημίας, είναι πλέον βασική ανησυχία 
των περισσότερων τουριστών, αλλά και 
όσων ταξιδεύουν για λόγους εργασίας. 
Η τουριστική βιομηχανία καλείται επο-
μένως να εξασφαλίσει μια ισορροπία 
ανάμεσα στο αίσθημα ασφαλείας των 
επισκεπτών, χωρίς όμως να υποβαθμίσει 
την ευχάριστη ατμόσφαιρα των καταλυ-
μάτων. Τα τελευταία 20 χρόνια, τα συ-
στήματα ασφαλείας έχουν αναβαθμιστεί 
σε μεγάλο βαθμό, ώστε να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν σε απλές κλοπές, 
σε τρομοκρατικές ενέργειες αλλά και 
υγειονομικές κρίσεις, όπως η πρόσφατη 
πανδημία που ανέτρεψε τα δεδομένα και 
δημιούργησε νέες απαιτήσεις. Παράλλη-
λα, οι κίνδυνοι που είναι πιθανό να αντι-
μετωπίσει το προσωπικό ενός ξενοδοχεί-
ου έχουν προκαλέσει επίσης σημαντική 
επίδραση στη βιομηχανία. Μπορεί συχνά 
οι επαγγελματίες να σκέφτονται το κό-
στος, όμως σχετικές μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι ένα ασφαλές περιβάλλον μειώνει 
την ανησυχία του προσωπικού, επιτρέπο-
ντάς του να αποδώσει καλύτερα και να 
προσφέρει υψηλότερου επιπέδου υπη-
ρεσίες στους πελάτες του ξενοδοχείου. 
Παράλληλα, η ασφάλεια είναι αυτή που 
όχι μόνο «καθησυχάζει» τους πελάτες 
και τους υπαλλήλους, αλλά μπορεί να α-
ποτελέσει και βασικό κριτήριο επιλογής 
καταλύματος, αυξάνοντας τις κρατήσεις. 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που μπορούν 
να εξασφαλίσουν την προστασία των 
επισκεπτών και των εργαζομένων, ανα-
βαθμίζοντας ταυτόχρονα την εμπειρία 
διαμονής. Security systems, νέες τεχνο-
λογίες και υπηρεσίες που συνδέονται με 
την ασφάλεια πλέον αποτελούν λύσεις 
που μπορούν να διευκολύνουν σημα-
ντικά τον ξενοδόχο, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τον έλεγχο ολόκληρου του 
ξενοδοχείου.
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