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Πλησιάζει τα επίπεδα του 2019 η επιβατική 
κίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος» 
Τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφουν την επιβατική κίνηση εσωτερι-
κού για το μήνα Ιούνιο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», έδωσε στη δημο-
σιότητα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια του Ιουνίου ανήλθε 
σε 2,43 εκατ., μειωμένη κατά 6,8% σε σχέση με την κίνηση του Ιουνίου 
2019. Η κίνηση εσωτερικού πλησιάζει τα επίπεδα του 2019, καταγράφο-
ντας ελάχιστη πτώση της τάξης του 0,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση 
εμφάνισε μονοψήφια μείωση της τάξης του 9,6%, σε σύγκριση με το 
2019. Συνολικά, κατά τους έξι πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κί-
νηση του αεροδρομίου σχεδόν έφτασε τα 9 εκατ. και παρέμεινε μειωμένη 
κατά 20,3% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν 
κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 13,2%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 
23,5%.

TUI: αυξάνονται οι κρατήσεις 
για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
«Η Ελλάδα είναι και αυτό το καλοκαίρι ένας από 
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών και 
η ζήτηση εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη. 
Αναμένουμε το υψηλότερο επίπεδο ζήτησης 
όλων των εποχών το καλοκαίρι», ανέφερε σε 
πρόσφατη συνέντευξή του στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Άα-
γκε Ντίνχαουπτ, διευθυντής Επικοινωνίας της 
TUI. Σύμφωνα με τον κ. Ντίνχαουπτ, «ειδικά η 
Κρήτη οδεύει προς ένα πρωτοφανές ρεκόρ. Δεν 
υπάρχει κανένας τουριστικός τομέας ή προορι-
σμός προς την Ελλάδα που να μην έχει ζήτηση 
αυτήν τη στιγμή. Αντίστοιχα, η TUI συνεχίζει να 
κατέχει την ηγετική της θέση στην αγορά της 
Ελλάδας και συνολικά ο όμιλος αναμένεται να 
φέρει περίπου 3 εκατομμύρια παραθεριστές 
στην Ελλάδα, δηλαδή μεγαλύτερο αριθμό 
επισκεπτών από ό,τι πριν από την πανδημία 
που ήταν 2,8 εκατομμύρια». Παράλληλα, στη 
συνέντευξη έγινε αναφορά στις κρατήσεις που 
αναμένονται στους ελληνικούς προορισμούς 
για το φθινόπωρο. Ο κ. Ντίνχαουπτ σημείωσε 
ότι «οι κρατήσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριο αυξάνονται επίσης σημαντικά εδώ 
και αρκετές εβδομάδες. Πολλές οικογένειες 
εξασφαλίζουν αυτή τη στιγμή τις καλύτερες 
προσφορές για τις φθινοπωρινές διακοπές. Ο 
Οκτώβριος ήταν ήδη από πέρυσι ένας από τους 
μήνες διακοπών με τις περισσότερες κρατή-
σεις στην Ελλάδα. Ο υπέροχος αλλά όχι τόσο 
θερμός καιρός και οι ζεστές θερμοκρασίες της 
θάλασσας προσέλκυσαν πολλούς παραθεριστές 
και οι προσφορές μας ήταν de facto πλήρως 
εξαντλημένες. Περιμένουμε και φέτος ένα πολύ 
δυνατό φθινόπωρο.»

Τέλος η καραντίνα για τουρίστες με Covid-19
Τα προηγούμενα δύο χρόνια 
τα ξενοδοχεία καραντίνας α-
ποτέλεσαν το αναγκαίο…κακό, 
προκειμένου οι ξενοδόχοι να 
καταφέρουν να απομονώσουν τα 
περιστατικά Covid-19 που εντο-
πίζονταν στα τουριστικά καταλύ-
ματα. Φέτος, στην «καρδιά» της 
τουριστικής σεζόν τα κρούσματα 
έχουν αρχίσει να αυξάνονται με 

γοργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα η απόφαση του ΕΟΔΥ να μην υποχρε-
ούνται σε καραντίνα οι θετικοί στον κορωνοϊό τουρίστες να προκαλεί 
αρκετές αντιδράσεις. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης στην ΕΡΤ: «Οι τουρίστες που βρίσκονται θε-
τικοί στον κορονοϊό, δεν μπαίνουν σε καραντίνα αλλά υπάρχει ισχυρή 
σύσταση προς αυτούς να φοράνε τη μάσκα τους και να είναι σε αυτοπε-
ριορισμό μέχρι να φύγουν για τη χώρα τους». Παράλληλα, ο κ. Ζαούτης 
σχολίασε και την άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας, που ισχύει 
σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. υπογραμμίζοντας πως «είμαστε από τα 
κράτη που καθυστερήσαμε την άρση των μέτρων, τονίζοντας πως εξα-
κολουθεί να ισχύει η σύσταση για χρήση της μάσκας στους ευάλωτους 
πολίτες σε χώρους με συνωστισμό». Την άρση της υποχρεωτικότητας 
της καραντίνας σχολίασε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γρηγόρης Τάσιος στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 
τονίζοντας ότι «είμαστε σε μία νέα εποχή, τρίτη χρονιά covid, που έχει 
μία απελευθέρωση για λογαριασμό της οικονομίας. Δεν έχει νόημα να 
κουβεντιάζουμε ποιος είναι μέσα και ποιος έξω». O κ. Τάσιος συμπλήρω-
σε επίσης: «Τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε τα ξενοδοχεία καραντί-
νας. Εκεί γινόταν η υγειονομική απομόνωση των κρουσμάτων. Φέτος δεν 
υπάρχουν πουθενά τέτοια ξενοδοχεία καραντίνας. Για τα ξενοδοχεία και 
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχει υποχρέωση να διατηρούμε κάποια 
δωμάτια κενά για την 6ήμερη απομόνωση κρουσμάτων. Δυστυχώς δεν 
υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση στην βραχυχρόνια μίσθωση, όπου 
γίνεται ο κακός χαμός». «Όλη η Ελλάδα έχει διασπορά, αλλά είναι στη 
λογική του ασυμπτωματικού ή με πολύ ήπια συμπτώματα. Η οικονομία 
δουλεύει», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Τετάρτη 13 /7 /2022
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Πόλος έλξης για Βαλκάνιους επισκέπτες  
η Β. Εύβοια 

Την αισιοδοξία του για τη φετινή 
σεζόν εξέφρασε στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόε-
δρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Λουτρών Αιδηψού Θεόδωρος 
Ρουμελιώτης, ο οποίος τόνισε ότι 
το voucher των 150 ευρώ που θα 
δοθεί στους δικαιούχους για την 
Εύβοια, αλλά και ο κοινωνικός 
τουρισμός θα φέρουν νέους επι-

σκέπτες στην περιοχή. Σύμφωνα με τον κ. Ρουμελιώτη, στόχος του 2022 είναι 
η πληρότητα στα καταλύματα να φτάσει το 80%, αφού το χαρτοφυλάκιο της 
φιλοξενίας στην Εύβοια περιλαμβάνει 20.000 περίπου κλίνες, εκ των οποίων οι 
12.000 είναι ξενοδοχειακές και οι υπόλοιπες καταλύματα ενοικιαζόμενα. Η Αι-
δηψός μάλιστα διαθέτει το μεγαλύτερος μέρος του ξενοδοχειακού δυναμικού 
της ευρύτερης περιοχής, αφού αποτελεί γνωστό προορισμό για τα ιαματικά 
λουτρά. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπογεωγραφία των ξένων επισκεπτών, οι αγο-
ρές των βαλκανίων πρωταγωνιστούν.

ΣΕΤΕ: η στρατηγική για τον 
ελληνικό Τουρισμό για την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Οι Προοπτικές του ελληνικού τουρισμού 
και η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγι-
κής για τον Τουρισμό 2030 και των Σχεδί-
ων Δράσης, με έμφαση στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων ήταν τα βασικά θέματα συ-
ζήτησης σε εκδήλωση που πραγματοποί-
ησε ο ΣΕΤΕ στις 7 Ιουλίου στην Κέρκυρα. 
Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, 
ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ιδιαί-
τερα θετική εικόνα της εισερχόμενης ταξι-
διωτικής κίνησης τον Ιούνιο και η ανοδική 
πορεία των κρατήσεων για το υπόλοιπο 
της σεζόν, δείχνουν ότι ο ελληνικός τουρι-
σμός ανακάμπτει δυναμικά σε σχέση με τα 
2 προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα ανταπο-
κρίθηκε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο 
ευρωπαϊκό προορισμό κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, αξιοποιώντας και το γεγονός ό-
τι διαθέτει το πέμπτο ισχυρότερο τουριστι-
κό brand παγκοσμίως. Όμως, παρά τις θε-
τικές εξελίξεις, υπάρχει μία σειρά ζητημά-
των που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
για τη διατήρηση της υψηλής δημοφιλίας 
του ελληνικού τουρισμού. Το ζήτημα του 
πληθωρισμού με την αύξηση του ενεργεια-
κού κόστους και τις ανατιμήσεις στις πρώ-
τες ύλες και τα βασικά αγαθά, επηρεάζει 
ήδη από φέτος το διαθέσιμο εισόδημα των 
πολιτών, αλλά και τα αποτελέσματα των 
επιχειρήσεων. Από την άλλη, ένα θέμα που 
έχει αναδείξει όλα τα τελευταία χρόνια ο 
ΣΕΤΕ και είναι άμεσης προτεραιότητας για 
τον ελληνικό τουρισμό, αφορά στη βελτίω-
ση των δημοσίων υποδομών.»

Θεαματική η αύξηση των τουριστών από τις ΗΠΑ
Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ 
τον Ιούνιο καταγρά-
φουν αύξηση 50% σε 
σχέση με το αντίστοι-
χο διάστημα του 2019, 
ενώ ιδιαίτερη δυναμική 
εμφανίζουν τα στοι-
χεία και από άλλες 
σημαντικές τουριστι-
κές αγορές του εξωτε-
ρικού. Οι αφίξεις από 
Αυστρία παρουσιάζουν 
αύξηση +32%, από το 
Ισραήλ +24%, τον Κα-
ναδά +12%, τη Γαλλία 
+8% και τη Μεγάλη 

Βρετάνια +1%, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός 
Τουρισμός Β. Κικίλιας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. «Η ανάκαμψη του 
τουριστικού μας προϊόντας είναι ισχυρή. Και όλα αυτά, μάλιστα, σε μία χρονιά 
η οποία δεν είναι καθόλου ανέφελη, με κλειστή την αγορά της Κίνας, της Ου-
κρανίας και της Ρωσίας, με έναν πόλεμο να μαίνεται όλους τους τελευταίους 
μήνες στην καρδιά της Ευρώπης, με πανδημία και με όλα τα προβλήματα τα 
οποία υπάρχουν εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρί-
σης», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας ότι τα πρώτα στοιχεία κάνουν 
λόγο για προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, γεγονός 
που καταγράφεται και στα έσοδα. «Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σημαί-
νει στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, του εμπορικού κόσμου, της μικρο-
μεσαίας ελληνικής επιχείρησης που αποτελεί τη “ραχοκοκαλιά” της ελληνικής 
οικονομίας, τα εκατοντάδες επαγγέλματα που σχετίζονται με το τουριστικό 
μας προϊόν, τον κλάδο της κατασκευής, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, 
καθώς και την υλοποίηση βασικών έργων υποδομής στις τοπικές κοινωνίες», 
σημείωσε. Ο Υπουργός Τουρισμός έκανε λόγο για τη στρατηγική επιμήκυνσης 
της τουριστικής περιόδου, η οποία -όπως ανέφερε- φέτος ξεκίνησε αρκετά 
νωρίτερα και αναμένεται να τελειώσει τον Δεκέμβριο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα 
στην επαναφορά της Αθήνας στον τουριστικό χάρτη. 

Τετάρτη 13 /7 /2022
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Η Ολ. Αναστασοπούλου σε Συνάντηση Υψηλού 
Επιπέδου για τα Ασφαλή Διεθνή Ταξίδια
Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστα-
σόπουλου συμμετείχε στις εργασίες της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου για 
τα Ασφαλή Διεθνή Ταξίδια (Safe International Travel) εν καιρώ πανδημίας, με 
παραπάνω από 100 συμμετέχοντες από 34 χώρες που διοργανώνει ο ΟΟΣΑ 
με την ισπανική κυβέρνηση. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης στο πάνελ με θέμα “Τα Μακροπρόθεσμα Διδάγματα από την Παν-
δημία για τα Ασφαλή Ταξίδια”, επισήμανε τις επιπτώσεις στην τουριστική και 
ταξιδιωτική βιομηχανία παγκοσμίως, όπως και τις προκλήσεις για ασφαλείς 
μετακινήσεις διεθνώς, ενώ υπογράμμισε ότι σύμφωνα με την Ένωση Ευρω-
παϊκών Αεροδρομίων ΑΙC, η Ελλάδα έχει γίνει πλέον η πρώτη χώρα που έχει 
επιστρέψει στα επίπεδα προ του 2019 σε ό,τι αφορά την εναέρια κυκλοφορία. 
Όπως τόνισε η κα Αναστασόπουλου “αυτό οφείλεται στην έγκαιρη οικονομική 
ενίσχυση από την Ελληνική Πολιτεία τόσο των αεροδρομίων της χώρας, όσο 
και του κλάδου των αερομεταφορών ευρύτερα”. Παράλληλα η ΓΓ Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης σημείωσε ότι σε διάφορα αεροδρόμια της πατρίδας 
μας, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο δίνεται μπόνους σε ελεγκτές εναέριας 
κυκλοφορίας για όσες λιγότερες καθυστερήσεις υπάρχουν.

Επαναλειτουργεί  
το ξενοδοχειακό 
συγκρότημα Amanzoe
Επαναλειτουργεί από το Σάββατο 9 Ιουλί-
ου το ξενοδοχειακό συγκρότημα Amanzoe, 
καθώς αποκαταστάθηκαν οι περιορισμέ-
νης έκτασης ζημιές, που προκάλεσε η 
πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή. "Χάρη 
στις ηρωικές προσπάθειες των τοπικών 
αρχών και των εθελοντών, η έκταση της 
πυρκαγιάς δεν ήταν τόσο σφοδρή όσο 
αρχικά φοβόμασταν, επιτρέποντας έτσι 
στο Amanzoe να συνεχίσει επιτυχώς την 
λειτουργία του για τη θερινή περίοδο", α-
ναφέρεται σε ανακοίνωση.

Την καινοτομία στον 
πυρήνα της τουριστικής 
εκπαίδευσης θέτει  
το υπουργείο Τουρισμού

Δύο νέες Πειραμα-
τικές Ειδικότητες 
Κατάρτισης που 
θέτουν στην πράξη 
την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της 
παρεχόμενης τουρι-

στικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, ιδρύο-
νται στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, με πρωτοβουλία της Υφυ-
πουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Γιώργου Βούτσινου, του ΙΕΚ Τουρισμού 
και της διευθύντριάς του κ. Γερνά. Σκοπός 
των νέων τμημάτων είναι η ανάπτυξη και 
πειραματική εφαρμογή ενός διαφορετικού 
μοντέλου επαγγελματικής κατάρτισης για 
τις ειδικότητες:
•  Στελεχών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, με 

εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης Δω-
ματίων

•  Στελεχών Ταξιδιωτικών και Τουριστικών 
Επιχειρήσεων

Με τα νέα αυτά τμήματα, το Υπουργείο 
Τουρισμού φιλοδοξεί να θέσει την καινο-
τομία στον πυρήνα της τουριστικής εκπαί-
δευσης -μέσω της ανάπτυξης των κατάλ-
ληλων συνεργειών και δράσεων με ευρω-
παϊκούς και διεθνείς φορείς- στο πλαίσιο 
της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού του περιεχομένου 
σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

6 ελληνικοί προορισμοί στο top 10 της Ευρώπης  
με αύξηση έως 29%
Το 2022 αποτελεί, όπως όλα δείχνουν, μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρι-
σμό. Πρόσφατη έρευνα της World Travel Market τοποθετεί στην πρώτη δεκάδα 
των κορυφαίων τουριστικών προορισμών της Ευρώπης που καταγράφουν τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το 2019, 6 που βρίσκονται στην Ελλά-
δα. Πρόκειται για τη Μύκονο και τη Ρόδο που καταγράφουν αύξηση κατά 29%, 
τα Χανιά 26%, το Ηράκλειο 23%, τη Σαντορίνη 20% και τη Θεσσαλονίκη - Χαλ-
κιδική 19%, ενώ πολύ ψηλά είναι και η Αθήνα στον αστικό τουρισμό (3η θέση).

Τετάρτη 13 /7 /2022
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Από τις 23 έως τις 30 Ιουλίου το Evia Island 
Regatta 2022
Το «Evia Island Regatta 2022» θα λάβει χώρα φέτος για τέταρτο χρόνο από τις 23 
έως τις 30 Ιουλίου 2022 στην Κεντρική και Νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στη δια-
δρομή Κάρυστος – Αλιβέρι – Χαλκίδα. Στον αγώνα, που διοργανώνουν το Επιμελη-
τήριο Εύβοιας, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας και το Σωματείο Αλληλοβοήθειας 
Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στέρεας Ελλά-
δας και τον Οργανισμό Λιμένων Ευβοίας, αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότε-
ρα από 40 πληρώματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνολικά θα δι-
αγωνιστούν σε πέντε ιστιοδρομίες. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του 
νησιού ως ιστιοπλοϊκού προορισμού υψηλών προδιαγραφών για όλο το χρόνο, η 
ενίσχυση της τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητάς του και η προβολή των μο-
ναδικών τοπικών προϊόντων του. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 το περιοδικό «National 
Geographic» περιέλαβε την Εύβοια ανάμεσα στους 10 καλυτέρους ιστιοπλοϊκούς 
προορισμούς στον κόσμο.

Αυξημένο το ενδιαφέρον των Βρετανών για 
συνέδρια στην Ελλάδα

Σε μια περίοδο που ο κλάδος του 
συνεδριακού τουρισμού επανακά-
μπτει δυναμικά διεθνώς μετά τη 
διετή αποχή των εταιρειών από τις 
διοργανώσεις συνεδρίων εξαιτίας 
της πανδημίας, το ενδιαφέρον των 
εκπροσώπων της βρετανικής MICE 
αγοράς για την Ελλάδα εμφανίζεται 
σημαντικά αυξημένο. Το συμπέρασμα 
αυτό προέκυψε στη διάρκεια της ε-

παγγελματικής έκθεσης για τον συνεδριακό τουρισμό «The Meetings Show», που 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και ο ΕΟΤ συμμετείχε με shell scheme περίπτερο 
και συνεκθέτες το Athens Convention & Visitors Bureau (ACVB) και το Thessaloniki 
Convention Bureau (TCB). Στόχος της ελληνικής συμμετοχής ήταν η ενημέρωση 
των επισκεπτών για τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού για 
διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και, ταυτόχρονα, ο τριπλασιασμός της προ-
κράτησης καθορισμένων συναντήσεων από τους buyers. 

Αναπόσπαστο κομμάτι  
της εμπειρίας το bar  
στο ξενοδοχείο
Όπως έχουν δείξει αρκετές έρευνες τα 
τελευταία χρόνια, οι σύγχρονοι επισκέ-
πτες επιλέγουν προορισμούς όχι μόνο 
για να χαλαρώσουν στην παραλία, αλλά 
κυρίως για να αποκομίσουν νέες εμπειρί-
ες. Η ύπαρξη ενός μέρους που μπορεί ο 
τουρίστας να συζητήσει με άλλους είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της ξενοδοχειακής 
εμπειρίας, με αποτέλεσμα το bar να γίνε-
ται συχνά σημείο αναφοράς. Σε αντίθεση 
με άλλες επιχειρήσεις, ένα ξενοδοχείο δε 
χρειάζεται να είναι εξοπλισμένο με κάθε 
ποτό που κυκλοφορεί στην αγορά. Ωστό-
σο, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένας 
ευχάριστος χώρος με μια ικανοποιητική 
γκάμα επιλογών που να καλύπτει το μεγα-
λύτερο ποσοστό των προτιμήσεων. Παρά 
το γεγονός ότι το bar μπορεί να αποφέρει 
σημαντικά οφέλη στο ξενοδοχείο, υπάρ-
χουν όμως αρκετές προκλήσεις που κα-
λείται να αντιμετωπίσει ο επαγγελματίας. 
Μια κακή στρατηγική τιμολόγησης μπορεί 
να επηρεάσει τις πωλήσεις, ενώ τα ξενο-
δοχεία καλούνται να θέσουν αυστηρούς 
κανόνες όσον αφορά το θόρυβο, ώστε να 
μην αναστατωθούν οι λοιποί επισκέπτες 
που διαμένουν στο κατάλυμα. Παράλληλα, 
το προσωπικό αρκετές φορές βρίσκεται 
αντιμέτωπο με διαφωνίες ή και καβγάδες, 
που πρέπει να διαχειριστεί καταλλήλως 
προκειμένου να μη βλάψει το brand name 
του ξενοδοχείου. 

Top «πράσινοι» 
προορισμοί Αστυπάλαια, 
Νάξος και Ίος
Η Αστυπάλαια, η Νάξος και η Ίος βρίσκο-
νται στον κατάλογο με τους «πράσινους» 
ελληνικούς προορισμούς του ισπανόφωνου 
National Geographic. Σύμφωνα με το πε-
ριοδικό, πρόκειται για τρία παραδείγματα 
νησιών που, παρά την ασύγκριτη ομορφιά 
τους, αντιστέκονται στο μαζικό τουρισμό. 
Σχετικά με την Αστυπάλαια, το μέσο αναφέ-
ρει πως οι 1.300 κάτοικοι του μικρού νησιού 
και ο Δήμος αποδεικνύουν πως ο «πράσι-
νος» τρόπος ζωής είναι εφικτός. Ο Δήμος 
Νάξου έχει κάνει σαφή την πρόθεση του 
για αλλαγή προς τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, όπως την πεζοπορία και την πο-
δηλασία, ενώ η Ίος σχεδιάζει την επόμενη 
ημέρα με άξονα το περιβάλλον.

Συνεργασία Ελλάδας - Μολδαβίας  
στον τομέα του τουρισμού
Με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Μολδαβίας-Ελλάδας του Κοινοβουλίου 
της Μολδαβίας συναντήθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης, συμφωνήθηκε η ανάπτυξη κοινών δράσεων στον οικο-
τουρισμό, τον οινοτουρισμό, τον τουρισμό ευεξίας και τον θρησκευτικό τουρισμό, 
αλλά και η διενέργεια ταξιδιών εξοικείωσης και workshops μεταξύ των τουρι-
στικών παραγόντων Ελλάδας και Μολδαβίας. Η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη, επανέλαβε την υποστήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης στην ευρωπα-
ϊκή πορεία της Μολδαβίας, χαρακτηρίζοντας εξόχως σημαντική την πρόσφατη 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδώσει, επίσημα, στη Μολδαβία -μαζί 
με την Ουκρανία- καθεστώς υποψήφιας προς ένταξης χώρας. Παράλληλα, η κα 
Ζαχαράκη υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στη σχέση της με 
τη Μολδαβία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στους Έλληνες που ζουν εκεί, ό-
σο και στους Μολδαβούς που διαμένουν στην Ελλάδα. Από μολδαβικής πλευράς, 
ξεχωριστή μνεία έγινε στην τεχνογνωσία της Ελλάδας σε θέματα πολιτιστικού 
τουρισμού και ξεναγών.

Τετάρτη 13 /7 /2022
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Eco-friendly πισίνες για οικολόγους επισκέπτες
Τα τελευταία χρό-
νια, παρατηρείται 
αύξηση του ποσο-
στού των τουρι-
στών που αναζη-
τούν οικολογικές, 
πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον λύσεις 
στα ξενοδοχεία. Σε 
αρκετές τουριστι-
κές επιχειρήσεις, 
κυρίως του εξωτε-
ρικού, παρατηρού-
νται εσωτερικοί και 
εξωτερικοί χώροι 
με έντονο το πράσι-

νο στοιχείο, που φιλοξενούν φυσικές πισίνες και λιμνούλες, επιτρέποντας στους 
επισκέπτες να έρθουν πιο κοντά στη φύση και να αισθανθούν ότι συνδέονται με 
το περιβάλλον. Πρόκειται για μια λύση που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς σε 
eco-friendly ξενοδοχεία και resorts, που υπόσχονται αρμονία και αναβαθμισμέ-
νη εμπειρία διαμονής. Αυτού του τύπου οι πισίνες μπορούν να εξοπλιστούν με 
σιντριβάνια, όμως η κατασκευή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον περι-
βάλλοντα χώρο. Εναλλακτικά, τα splash parks είναι μια λύση που ταιριάζει σε 
ξενοδοχεία που επιδιώκουν να προσελκύσει μικρούς επισκέπτες με τους γονείς 
τους, καλλιεργώντας μια πιο οικογενειακή ατμόσφαιρα. Σε αντίθεση με τις πα-
ραδοσιακές παιδικές πισίνες, τα splash parks είναι σχεδιασμένα για να προάγουν 
τη διασκέδαση με διαδραστικά σιντριβάνια, διαφορετικά χρώματα και σχήματα, 
περιοχές με κύμα, παιχνίδια και άλλα εποχιακά στοιχεία. 

Με τη σύμπραξη έξι 
δήμων δημιουργείται το 
«Δίκτυο δήμων Αλφειός 
ποταμός»
Με τη σύμπραξη έξι δήμων της Ηλείας και 
της Αρκαδίας δημιουργείται το «Δίκτυο 
δήμων Αλφειός ποταμός - Το ποτάμι που 
μας ενώνει», με στόχο, όπως ανακοινώθη-
κε από τον δήμο Πύργου, «την επίτευξη 
της συνεργασίας μεταξύ των δήμων που 
διαπερνά ο ποταμός Αλφειός και παραπό-
ταμοί του, ώστε να αντιμετωπισθούν από 
κοινού τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
που παρουσιάζει ο ποταμός, καθώς και η 
προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύ-
τερης περιοχής, με τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή κοινών δράσεων». Στην πρώτη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον 
Πύργο συμμετείχαν ο δήμαρχος Πύργου, 
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, ο οποίος 
είχε και την πρωτοβουλία δημιουργίας του 
δικτύου, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, 
Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο αντιδήμαρχος 
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αναστάσιος 
Καρνάρος, ο δήμαρχος Γορτυνίας, Στάθης 
Κούλης και ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, 
Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος.

Τετάρτη 13 /7 /2022
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Νέες τάσεις στα γαμήλια ταξίδια
Οι συνήθειες των ταξιδιωτών έχουν αλλάξει αισθητά από τον Covid-19 και μετά, με 
αποτέλεσμα νέες τάσεις να διαμορφωθούν και στα γαμήλια ταξίδια. Ενώ παραδο-
σιακά υπήρχαν συγκεκριμένοι μήνες που τα νεόνυμφα ζευγάρια επέλεγαν για να 
ταξιδέψουν, πλέον τελετές γάμων σε προορισμούς του εξωτερικού γίνονται σχεδόν 
όλο το χρόνο. Οι λόγοι που συνέβη αυτή η μεταβολή έχουν σχέση με την ανάπτυξη 
της τηλεργασίας και την ευελιξία που απέκτησαν οι νεότεροι να εργάζονται εξ απο-
στάσεως ή ακόμα και ταξιδεύοντας. Παράλληλα, έντονα παρατηρείται το τελευταίο 
διάστημα η προτίμηση των ζευγαριών στους γάμους με λίγα άτομα (microweddings). 
Πρόκειται για μια τάση που συνδέεται στενά με την υγειονομική κρίση, τις ακυρώ-
σεις της τελευταίας στιγμής και τους περιορισμούς που τη συνόδευσαν σε τελετές 
και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Τα σύγχρονα ζευγάρια, που ταξιδεύουν εκτός του 
τόπου κατοικίας τους για να παντρευτούν, επιλέγουν περισσότερο τις μικρές συγκε-
ντρώσεις, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές δεξιώσεις. Μπορεί οι καλεσμένοι να 
είναι λιγότεροι, όμως το διαθέσιμο budget είναι μεγαλύτερο και διοχετεύεται συνή-
θως σε ομαδικές δραστηριότητες την περίοδο του γάμου ή τον επόμενο χρόνο σε 
γαμήλια ταξίδια.

Α. Γκερέκου: εναλλακτικός προορισμός της Αττικής 
ο Δήμος Φυλής

Η αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή 
του Δήμου Φυλής βρέθηκε στο επίκεντρο της 
συνάντησης εργασίας που είχε στο Δημαρχείο 
Άνω Λιοσίων η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα 
Γκερέκου, με τον Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο 
Παππού, και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννη Χατζηθε-
οδοσίου. Στόχος της συνάντησης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής 
συνεργειών για την αξιοποίηση των κρυμμένων 
θησαυρών της Αττικής και τη στήριξη των ε-

πιχειρηματιών της περιοχής, ήταν η επανατοποθέτηση και μετεξέλιξη του Δήμου 
Φυλής σε νέο, αειφόρο και εναλλακτικό προορισμό με έμφαση τον πεζοπορικό, 
αναρριχητικό, ιστορικό-πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό. Μεταξύ άλλων, συζη-
τήθηκαν η περαιτέρω προβολή των σημαντικών μοναστηριών και των πεζοπορικών 
μονοπατιών ή αναρριχητικών διαδρομών που υπάρχουν στην Πάρνηθα, η δημιουρ-
γία νέων δραστηριοτήτων αλλά και η μέγιστη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων δρά-
σεων και φεστιβάλ, καθώς και οι βιοκλιματικά έξυπνες παρεμβάσεις στον ελεύθερο 
χώρο με τη δημιουργία οικοπάρκων και με έμφαση στην καινοτομία και την αειφόρο 
ανάπτυξη. Η κα Γκερέκου δήλωσε: «Οι απίθανες κρυμμένες ομορφιές του Δήμου 
Φυλής, το μοναδικό οικοσύστημα, η βιοποικιλότητα και ο δασικός πλούτος της Δυτι-
κής Πάρνηθας μπορούν να αναδείξουν την περιοχή ως έναν σημαντικό εναλλακτικό 
προορισμό της Αττικής για διάφορα είδη τουρισμού, όπως αθλητικό, θρησκευτικό, 
ιστορικό και πολιτιστικό. Ο ΕΟΤ θα σταθεί αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, την 
οποία θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στον τόπο και να 
αλλάξει το brand name της περιοχής.»

Τουριστικό άνοιγμα της 
Σκιάθου στην τουρκική 
αγορά
Η ανάδειξη της Σκιάθου ως νέου και ελκυστι-
κού προορισμού για την τουριστική αγορά 
της Τουρκίας και ειδικότερα της Κωνσταντι-
νούπολης, ήταν ο στόχος ταξιδίου εξοικείω-
σης που διοργάνωσε στο νησί των Σποράδων 
η Υπηρεσία ΕΟΤ Τουρκίας, σε συνεργασία 
με τον τοπικό Δήμο. Η τουρκική αποστολή 
επισκέφθηκε το δημαρχείο του νησιού, όπου 
είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, Θοδωρή 
Τζούμα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδό-
χων, Αλέξανδρο Ευσταθίου, τουριστικούς 
πράκτορες, ξενοδόχους και εκπροσώπους 
τοπικών φορέων. Στη διάρκεια της συνάντη-
σης, ο Πρόεδρος της TÜRSAB Ανατολικής 
Θράκης, Orhan Çebi, δήλωσε ενθουσιασμέ-
νος κσι ανακοίνωσε πως στα τέλη Αυγούστου 
αναμένεται να ταξιδέψουν στο νησί οι πρώτοι 
Τούρκοι επισκέπτες. Κατά την παραμονή 
τους στην Σκιάθο, οι Τούρκοι τουριστικοί 
πράκτορες και δημοσιογράφοι είχαν την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν με καΐκι τον 
γύρο του νησιού και να γνωρίσουν όλες τις 
παραλίες του, επισκέφθηκαν τη μεσαιωνική 
πόλη της Σκιάθου «Κάστρο» όπου σώζεται 
και τζαμί του 16ου αιώνα, με τον κο Τζούμα 
να τους ενημερώνει για τα αναστηλωτικά 
έργα που υλοποιούνται στην περιοχή με χρη-
ματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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