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«Πρωταγωνιστές» τα ξενοδοχεία 5 αστέρων 
Σε πόλο έλξης επισκεπτών υψηλής βαλαντίων καθιερώνεται η Ελλάδα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία για την πληρότητα των πεντάστερων μονάδων 
του 2022. Μάλιστα εκφράζεται η βεβαιότητα πως φέτος ο τζίρος των εν 
λόγω "επιχειρήσεων ", θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 2.818 δισ. ευρώ έσοδα 
του 2021 ( στοιχεία από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέ-
ψεων για το 2021). «Φέτος τα πεντάστερα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα 
"τρέχουν" με υψηλές πληρότητες, σημειώνει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος 
της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος. Αν και είναι η μειοψηφία στο ξενοδοχειακό 
χαρτοφυλάκιο, καθώς το 60% των 10.000 ξενοδοχείων είναι μικρά ξενο-
δοχεία και κάτω των 3 αστέρων, αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΞ, εν τού-
τοις τα ξενοδοχεία των 5 αστέρων πρωταγωνιστούν και σε πληρότητες 
και τιμολογιακά το 2022". Μάλιστα, τα πεντάστερα ξενοδοχεία αφήνουν 
και τα περισσότερα τουριστικά έσοδα στην ελληνική οικονομία και έχουν 
τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην ενεργειακή κρίση.

Ξεπέρασαν τα 2 εκατ.  
οι αφίξεις στα αεροδρόμια  
του Ν. Αιγαίου
Ιδιαιτέρως θετικά είναι τα στοιχεία που κατα-
γράφει φέτος το Ν. Αιγαίο, αφού τα δημοφι-
λή ελληνικά νησιά παρουσιάζουν σημαντική 
αύξηση στις αφίξεις, επιβεβαιώνοντας τις πιο 
αισιόδοξες προβλέψεις. Σύμφωνα με τα όσα 
ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Β.Κικίλιας σε 
τηλεοπτική εκπομπή του Alpha, η αύξηση των 
αφίξεων στη Ρόδο ξεπερνά το +18%, στην Κω 
το +13%, στη Μύκονο το +37%, ενώ στο αερο-
δρόμιο της Σαντορίνης καταγράφεται υπερδι-
πλάσια αύξηση της τάξης του +62%, σε σχέση 
με τα αντίστοιχα μεγέθη του πρώτου δεκαημέ-
ρου του Ιουλίου του 2019. «Παρατηρείται δηλα-
δή μία αύξηση της τάξης του 24%, κατά μέσο 
όρο, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του Ιουλίου του 2019, 
με τις αφίξεις στα πέντε διεθνή αεροδρόμια του 
Νοτίου Αιγαίου να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια 
-μέχρι και τις 10 Ιουλίου- μέσω 13.006 απευθεί-
ας διεθνών πτήσεων», σημείωσε ο κ. Κικίλιας. 
Ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε, επίσης, 
στις πολύ καλές επιδόσεις που καταγράφονται 
στους περισσότερους τουριστικούς προορι-
σμούς της χώρας -ακόμη και σε λιγότερο δη-
μοφιλείς, μέχρι σήμερα, περιοχές οι οποίες με 
τη σειρά τους, έχουν πλέον μπει δυναμικά στον 
τουριστικό χάρτη- και επανέλαβε την εκτίμηση 
ότι η τουριστική σεζόν φέτος -με βάση όλες τις 
ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή- θα τε-
λειώσει τον Δεκέμβριο.

Πληρότητα 80% στο μοντέλο ήλιος  
και θάλασσα

Για μια χρονιά ρεκόρ, που θα ξε-
περάσει τα δεδομένα του 2019, 
έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΞ 
κ. Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας 
στο ΑΠΕ ΜΠΕ, υπογραμμίζοντας 
όμως ότι θα "πρέπει να περιμέ-
νουμε μέχρι και τον Αύγουστο 
για να δούμε την εξέλιξη του Ο-
κτωβρίου και του Σεπτεμβρίου". 
Σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, στο 

μοντέλο ήλιος και θάλασσα υπάρχει μια καλή πληρότητα που αγγίζει 
κατά μέσο όρο το 80% και μέχρι το Σεπτέμβριο. Φυσικά υπάρχουν και 
μονάδες που η πληρότητα είναι και στο 100%, όπως τονίζεται. Στον α-
ντίποδα οι χερσαίοι προορισμοί της χώρας δεν έχουν καλή πληρότητα 
και περιμένουν και την εσωτερική αγορά να κινηθεί. Πελοπόννησος, 
Μαγνησία, Δελφοί και άλλοι προορισμοί δεν "τρέχουν" με την ίδια ταχύ-
τητα στην κούρσα των αφίξεων και προσδοκάνε την αύξηση της τουρι-
στικής κίνησης, μέσω των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού κ.λπ., 
συμπληρώνει ο κ. Τάσιος. Αναφορικά με τις χώρες που πρωταγωνιστούν 
στις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα, οι Άγγλοι έχουν την πρωτοκαθε-
δρία από τις αγορές της Ευρώπης και ακολουθούν οι Γερμανοί με πιο 
χαμηλούς ρυθμούς, σύμφωνα με τον κ. Τάσιο. Στο μεταξύ, οι Γάλλοι ήδη 
ξεκίνησαν δυναμικά την κάθοδο τους στην Ελλάδα, ενώ σε άνοδο είναι 
οι αφίξεις επισκεπτών από τις κάτω χώρες αλλά και την Ιταλία. Εστιά-
ζοντας στην αγορά των ΗΠΑ, που φέτος είναι η αγορά που ουσιαστικά 
έχει αναπληρώσει σε πολλαπλάσιο βαθμό, όποιες απώλειες έχει η Ελλά-
δα από Ρωσία και Ουκρανία, ο κ. Τάσιος τονίζει τα εξής: "Ναι είναι αυτοί 
που κάνουν την διαφορά για τους εξής λόγους: Η ισοτιμία με το Ευρώ 
τους βοηθάει αλλά και οι πολλές πτήσεις που υπάρχουν από τις ΗΠΑ 
προς την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί όμως πάνε σε συγκεκριμένες περιοχές, 
όπως Αθήνα, Κυκλάδες και κάποια άλλα αεροδρόμια. Στον αντίποδα οι 
Ρώσοι πήγαιναν παντού. Από Πελοπόννησο, Θάσο, Κρήτη, Χαλκιδική. Για 
το κράτος είναι καλό που έρχονται οι Αμερικάνοι αλλά δεν διαχέονται 
σε όλη την Ελλάδα", συμπληρώνει ο κ. Τάσιος.
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Αισιόδοξες οι προβλέψεις για την Πιερία 
Η Πιερία προετοιμάζεται για έναν Αύ-
γουστο, κατά τον οποίο οι διανυκτε-
ρεύσεις δεν αποκλείεται ακόμα και 
να ξεπεράσουν τα επίπεδα-ρεκόρ του 
2019, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλή Τσιτλακί-
δη. Στα αρνητικά ωστόσο συγκαταλέ-
γονται το υψηλό λειτουργικό κόστος 
των ξενοδοχείων, λόγω του πληθω-
ρισμού και της ενεργειακής κρίσης, 
που περικόπτει την κερδοφορία τους, 

αλλά και η απώλεια, λόγω του πολέμου, των τουριστών από τη Ρωσία και την 
Ουκρανία, οι οποίοι -όπως επισημαίνει ο κ. Τσιτλακίδης- υπολογίζεται ότι α-
ντιστοιχούσαν το 2018 στο 12%-15% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών και 
στο 20%-22% των διανυκτερεύσεων, με τους Ρώσους να πραγματοποιούν την 
υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη. Οι επιπτώσεις του πολέμου ήρθαν να συρ-
ρικνώσουν περαιτέρω τις αφίξεις από τη ρωσική αγορά, που έτσι και αλλιώς 
είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την πτώχευση μεγάλου ελληνικού τουριστικού 
οργανισμού, που την εξυπηρετούσε.

Στο 70% η πληρότητα των 
κρουαζιερόπλοιων το 2022
Σημαντική είναι η ανάκαμψη της κρου-
αζιέρας, σύμφωνα με τα στελέχη του 
κλάδου, η οποία αναμένεται από το 2024 
να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Το 2022 αποτελεί με-
ταβατική περίοδο, καθώς υπολογίζεται ότι 
ο αριθμός των επιβατών κρουαζιέρας που 
μεταφέρουν αυτή τη στιγμή τα κρουαζιε-
ρόπλοια είναι περίπου στο 70% - 80% του 
capacity των πλοίων. Σύμφωνα με προβλέ-
ψεις διεθνούς οίκου αναλύσεων για τον 
κλάδο, το 2022 ο αριθμός των επιβατών 
αναμένεται να κλείσει παγκοσμίως στα 
22,5 εκατ. επιβάτες έναντι 17 εκατ. επιβα-
τών το 2021, μια αύξηση 32,5%. Το 2020 
ο αριθμός επιβατών κρουαζιέρας παγκο-
σμίως έκλεισε στα 8 εκατ. επιβάτες έναντι 
29 εκατ. το 2019, έτος στο οποίο δεν είχαν 
επιβληθεί ακόμα τα περιοριστικά μέτρα 
κατά της πανδημίας. Σημειώνεται ότι το 
2020 και το 2021 ήταν δύο χρονιές που ο 
κλάδος υπέστη σημαντικές απώλειες σε 
αριθμό επιβατών, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων κατά της πανδημίας. Ο αριθμός ε-
πιβατών κρουαζιέρας παγκοσμίως το 2023 
θα ανέλθει σε 26,5 εκατ. επιβάτες, το 2024 
σε 29,8 εκατ. και το 2025 σε 31,5 εκατ. 
Παράλληλα, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα 
στοιχεία, ο κλάδος της κρουαζιέρας θα ε-
πιστρέψει λίγο περισσότερο από τα επίπε-
δα του 2019 το 2024. Για τη χώρα μας τα 
στοιχεία του κλάδου είναι πολύ αισιόδοξα, 
καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης 
Λιμένων Ελλάδος, ο αριθμός προκρατή-
σεων κρουαζιερόπλοιων για το 2022 στην 
Ελλάδα αγγίζει τα 4.939 πλοία. 

Αυξημένες κατά 92% οι διανυκτερεύσεις το 2021
Αύξηση 78,3% στις αφίξεις 
και 92% στις διανυκτερεύ-
σεις καταγράφηκε πέρυσι, 
σε σχέση με το 2020, στα 
καταλύματα ξενοδοχειακού 
τύπου και κάμπινγκ και συλ-
λογικά καταλύματα σύντομης 
διαμονής. Σύμφωνα με την 
έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, παρου-
σιάζεται αύξηση στις αφίξεις 
και στις διανυκτερεύσεις των 
αλλοδαπών κατά 125,3% και 
124,9% αντίστοιχα, καθώς και 
αύξηση στις αφίξεις και στις 

διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 22,4% και 21,9%, αντίστοιχα. Η συνολική 
πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ και συλλο-
γικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής) ανήλθε σε 42,9%, έναντι 29,6% το 
2020. Το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων και διανυκτερεύσεων παρατηρείται στα 
καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (81% και 79%, αντίστοιχα). Από τη μηνιαία 
κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι το 75,5% των αφίξεων και το 81,4% 
των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και 
στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής της χώρας, συγκεντρώνεται 
στους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο. Κατά περιφέρεια, παρατηρείται σημαντική 
αύξηση της κίνησης των καταλυμάτων, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις 
περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (101,2% στις αφίξεις και 97,2% στις διανυκτε-
ρεύσεις), της Κρήτης (111,4% στις αφίξεις και 120,8% στις διανυκτερεύσεις), 
της Αττικής (67,0% στις αφίξεις και 61,6% στις διανυκτερεύσεις) και της 
Κεντρικής Μακεδονίας (81,6% στις αφίξεις και 130% στις διανυκτερεύσεις). 
Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων αναλογεί σε αλλοδαπούς 
(68,6% του συνόλου των αφίξεων και 79,7% του συνόλου των διανυκτερεύσε-
ων). Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών 
στα καταλύματα αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευ-
ρώπη (89,3% των αφίξεων και 93,7% των διανυκτερεύσεων), με σημαντικότερη 
συμβολή από τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (69,5% των αφίξεων και 
72,9% των διανυκτερεύσεων).
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Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για το 48%  
των Ελλήνων
Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις καλοκαιρινές διακοπές κατα-
γράφονται σε πρόσφατη έρευνα του ΣΕΛΠΕ, που πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με το εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία του κοινού (48%) δήλωσε ότι δεν θα κάνει 
διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Το 22% ανέφερε ότι θα κάνει, αλλά πιο περιορι-
σμένα και μόλις το 13% ότι θα πάει διακοπές όπως κάθε χρόνο. Όσον αφορά 
το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για διακοπές το 2022, αυτή μεσοσταθμικά 
εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 17%, με την πλειοψηφία 35% να δηλώνει ότι θα 
μειώσει τη δαπάνη της πάνω από 35%. Σε σχέση με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές, συνολικά το μειωμένο διαθέ-
σιμο εισόδημα παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο, για το 63% η μείωση εισοδήματος 
λόγω ανατιμήσεων των προϊόντων και για το 50% η μείωση εισοδήματος λόγω 
του κόστους ενέργειας. Το αυξημένο κόστος μεταφορικών με 52% αποτελεί 
επίσης έναν πολύ σημαντικό παράγονται και για το 23% το κόστος διαμονής. 
Η ανησυχία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ή λόγω των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, δεν φαίνεται να παίζει ρόλο.

Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 
το πλαφόν των 100.000 
επιβατών στο Χίθροου
Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου και όχι μέχρι τις 
11 Σεπτεμβρίου, που είχε ανακοινωθεί αρ-
χικά, θα διαρκέσει το πλαφόν των 100.000 
επιβατών ημερησίως που αναχωρούν από 
το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνου. 
Οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να 
ελέγχουν τις κρατήσεις για εισιτήρια, ώστε 
να μην υπερβούν το ημερήσιο όριο μέχρι 
το τέλος της φετινής τουριστικής σεζόν, 
ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι της εται-
ρείας τροφοδοσίας καυσίμων Aviatio Fuel 
Services κήρυξαν απεργία, ζητώντας αύξη-
ση του μισθού τους, επιβαρύνοντας ακόμα 
περισσότερο την κατάσταση.

Περισσότεροι από 1,8 εκατ. 
επισκέπτες φέτος στην 
Αίγινα

Οι ραγδαίες 
αυξήσεις σε 
καύσιμα και 
είδη πρώτης 
ανάγκες α-
ναμένεται να 
επηρεάσουν 
τις διακοπές 
των Ελλήνων, 
καθώς αρκετοί 
είναι αυτοί 

που θα επιλέξουν κοντινούς στην Αθήνα 
προορισμούς, όπως η Εύβοια ή τα νησιά 
του Αργοσαρωνικού. Η Αίγινα συγκεκρι-
μένα, που αποτελεί έναν προορισμό σε 
απόσταση… αναπνοής από την Αθήνα, 
υπολογίζεται να δεχτεί φέτος περίπου 
1,8 εκατ. τουρίστες, σύμφωνα με τα όσα 
ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος των 
ξενοδόχων του Αργοσαρωνικού κ Σταύρος 
Καλαμάκης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με 
τον κ. Καλαμάκη, οι περισσότερες αφίξεις 
αφορούν ημερήσιες επισκέπτες, καθώς με 
εισιτήριο 10,50 ευρώ οι Αθηναίοι επισκέ-
πτονται τις παραλίες του Αργοσαρωνικού. 
Στο μεταξύ, σημειώνει ότι και η πληρότητα 
είναι πολύ καλή για τα καταλύματα του 
νησιού, γεγονός που αναμένεται να αγγίξει 
και το 100% στην κορύφωση της σεζόν. 
Το 2022 η Αίγινα θα αποτελέσει μια "κοι-
νωνική διέξοδο" σε όσους δεν δύναται να 
επισκεφτούν άλλους προορισμούς, υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος των ξενοδόχων του 
Αργοσαρωνικού.

Διπλασιάζεται η περίοδος ισχύος των ελληνικών 
διαβατηρίων
Διπλασιάζεται η περίοδος ισχύος των διαβατηρίων από 5 σε 10 χρόνια, σύμ-
φωνα με νέα ρύθμιση που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Η ρύθμιση περι-
λαμβάνεται στο άρθρο 87 του νομοσχεδίου για την εκπαίδευση των Αστυνο-
μικών με τίτλο «Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». Με 
την εν λόγω ρύθμιση αυξάνεται η διάρκεια των διαβατηρίων σε 10 χρόνια και η 
Ελλάδα εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παραμένει αμετάβλητη στα 
3 έτη η ισχύς των διαβατηρίων των ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών.

Τετάρτη 27 /7 /2022



Με μία συνεργασία που ανατρέπει τα δεδομένα της αγοράς, οι λύσεις της Alcatel-Lucent Enterprise 
προστίθενται στο portfolio των λύσεων της Intertech. Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της 

Alcatel-Lucent Enterprise για την παροχή εξατομικευμένων τεχνολογικών εμπειριών στους πελάτες 
της υλοποιείται και στη χώρα μας.

H Alcatel-Lucent Enterprise παρέχει μία σειρά από ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών – διαθέτοντας τεράστια εμπειρία σε μία σειρά 

από κάθετες αγορές (δημόσιοι φορείς, ξενοδοχεία κ.λπ). Οι λύσεις της εταιρείας καλύπτουν τις 
ανάγκες, δικτύωσης και επικοινωνιών και μπορούν να υλοποιηθούν στο cloud, στις εγκαταστάσεις του 
πελάτη ή σε ένα υβριδικό μοντέλο. Η Intertech και το δίκτυο συνεργατών της βρίσκεται δίπλα σας για 

να συζητήσει μαζί σας τις ανάγκες σας και να επιλέξετε τη λύση που θα σας καλύψει.

Ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων δικτύωσης, 
επικοινωνιών και cloud στον κόσμο έρχεται και πάλι στην 

Ελλάδα με την εγγύηση της Intertech. 
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Αντιδρούν οι ξενοδόχοι στην ένταξη της 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρόγραμμα 
«Τουρισμός για όλους»

Είναι γνωστά τα προβλήματα που προκαλεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία της βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, η ένταξή τους όμως στο πρόγραμμα 
«Τουρισμός Για Όλους» προκάλεσε την έντονη αντίδραση από την πλευρά των 
ξενοδόχων. Πιο αναλυτικά, η Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης σε σχετική ανακοίνωσή της ανα-
φέρει ότι «η χρόνια και προκλητική προνομιακή μεταχείριση από το Κράτος προς 
τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχει δημιουργήσει συνθήκες σημα-
ντικότατου αθέμιτου ανταγωνισμού και στα ξενοδοχεία της περιοχής της Θεσσα-
λονίκης, οδηγεί σε έντονο προβληματισμό και -εν κατακλείδι- στο συμπέρασμα 
ότι σκοπός αυτής της μεταχείρισης είναι η ψηφοθηρία, η οποία όμως έχει και τα 
όριά της». Παράλληλα, το ίδιο θέμα δεν παρέλειψε να σχολιάσει και ο πρόεδρος 
της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο οποίος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά: “Τα ξενοδοχεία μας λειτουργούν βάσει συγκεκριμέ-
νης νομοθεσίας, πρέπει να λάβουν συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις και να πληρούν 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, για τις οποίες ελέγχονται και μάλιστα αυστηρά. 
Για την ένταξη στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οι παραπάνω αδειοδοτή-
σεις δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, μιας και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
μπορεί να ενταχθεί οποιοδήποτε ακίνητο, αρκεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
το εκμεταλλεύεται να διαθέτει συσκευή POS. Στη συνέχεια, ο κ. Τάσιος συμπλή-
ρωσε: «Αν η Ελληνική Πολιτεία επιθυμεί να εντάξει τη βραχυχρόνια μίσθωση στο 
τουριστικό προϊόν της χώρας, θα πρέπει προηγουμένως, αφού την ορίσει με τρόπο 
επαρκή και ξεκάθαρο, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο να λειτουργούν υπό τον 
μανδύα της βραχυχρόνιας μίσθωσης παράνομα καταλύματα, να προβλέψει και για 
αυτήν ένα νομοθετικό πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες που να διασφαλίζουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας και συγκε-
κριμένες υποχρεώσεις (όπως ΦΠΑ, φόρο διαμονής, ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, τέλος 
διαμονής παρεπιδημούντων κλπ.), ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τις νόμιμα 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις». Επιπροσθέτως, η ΕΞΑΑ, συνυπογράφοντας τις 
θέσεις της ΠΟΞ και τις δηλώσεις του Προέδρου, εξέδωσε με τη σειρά της ανακοί-
νωση, αναφέροντας: «Η επιλογή της πολιτείας να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει, 
συνεχώς και ποικιλοτρόπως, τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας προβληματίζει και μας 
ανησυχεί. Αναμένουμε από το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, 
την Περιφέρεια, τους Δήμους και κάθε συναρμόδιο φορέα και υπηρεσία να συνερ-
γαστούν, να αντιληφθούν εγκαίρως τα θέματα που αντιμετωπίζει ο αθηναϊκός Του-
ρισμός και η αθηναϊκή ξενοδοχία την τελευταία δεκαετία -και περισσότερο αυτής- 
και να εστιάσουν στην ευθύνη που τους αναλογεί αλλά και στην διεθνή εικόνα της 
πρωτεύουσας - καθρέφτη της χώρας που οφείλουμε όλοι να περιφρουρήσουμε.»

Δίπλα στους 
πυρόπληκτους τα 
ξενοδοχεία της Αθήνας
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των ξενο-
δοχείων της Αττικής για τη φιλοξενία 
πυρόπληκτων πολιτών, όπως τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση του Ξενοδοχειακού Ε-
πιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Η προσφορά 
δωματίων αποδείχθηκε τριπλάσια των κα-
ταγεγραμμένων αναγκών. Επιπλέον, το ΞΕΕ 
αναφέρει πως μετά από σχετική απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής, θα αναλάβει 
να καλύψει το κόστος φιλοξενίας όταν συ-
μπληρωθεί ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 
που έχει προσφέρει κάθε ξενοδοχείο και 
μέχρι να υποδειχθεί στους πυρόπληκτους 
πολίτες, από την πλευρά της Πολιτείας, μία 
μονιμότερη λύση. Για το θέμα της φιλο-
ξενίας των πυρόπληκτων της Πεντέλης, ο 
πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, 
βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον 
υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο 
για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατά-
στασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστο 
Τριαντόπουλο και τον υπουργό Τουρισμού, 
Βασίλη Κικίλια. Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. 
Βασιλικός σημειώνει: «Είμαστε -όπως πά-
ντα- στην πρώτη γραμμή της ευθύνης και 
της προσφοράς προς την κοινωνία. 

Επιστρέφουν στις 21 
Οκτωβρίου τα Greek 
Hospitality Awards
Τα Greek Hospitality Awards, τα Βραβεία 
Θεσμός για την ελληνική φιλοξενία και 
τον τουρισμό, επιστρέφουν για 8 η συ-
νεχόμενη χρονιά υβριδικά στις 21 Οκτω-
βρίου 2022. Τη φετινή χρονιά επιχειρούν 
να εμπλουτίσουν περαιτέρω την πολιτι-
κή marketing που θα ακολουθήσουν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο 
προσέγγισης νέας πελατείας και δια-
τήρησης της υφιστάμενης, βραβεύο-
ντας παράλληλα τους καλύτερους του 
τουριστικού κλάδου, που κρατούν το 
ελληνικό τουριστικό προϊόν στις πρώτες 
θέσεις. Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν 
συνολικά 107 κατηγορίες βραβείων σε 4 
επιμέρους θεματικές ενότητες, 7 τιμητι-
κές Διακρίσεις και 2 Κορυφαία Βραβεία. 
Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν μπορούν 
να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους 
μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
ethosevents.eu.

Τετάρτη 27 /7 /2022

https://ethosevents.eu/
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Ανάκαμψη μέχρι το 2025  
για τα επαγγελματικά ταξίδια

Η πανδημία μετέβαλλε 
σε μεγάλο βαθμό ό,τι 
ήταν γνωστό για τα επαγ-
γελματικά ταξίδια, αφού 
πρόκειται για ένα τομέα 
που πραγματοποιεί αργά 
βήματα προς την ανάκαμ-
ψή του. Η επανέναρξη 
των επαγγελματικών 
ταξιδιών προϋπέθετε 
άλλωστε υψηλό ποσοστό 
εμβολιασμών και άνοιγμα 
συνόρων, ενώ πολλές 
εταιρείες ανακάλυψαν τα 
οφέλη της εργασίας εξ 
αποστάσεως, βάζοντας 
σε δεύτερη μοίρα τα α-

κριβά επαγγελματικά ταξίδια. Το 2022 αναμένονται περισσότερα webinars 
και virtual ή υβριδικά συνέδρια. Παρόλα αυτά, διεθνείς εκτιμήσεις για την 
πορεία των επαγγελματικών ταξιδιών το 2022 προβλέπουν ανάκαμψη και 
πλήρη επαναφορά μέχρι το 2025. Γιατί, παρότι οι επιχειρήσεις ανακάλυψαν 
ότι πολλές από τις συναντήσεις τους μπορούν κάλλιστα να πραγματοποιού-
νται και ηλεκτρονικά, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους η τεχνολογία 
δεν επαρκεί. Κι αυτοί είναι κυρίως οι συναντήσεις με πελάτες, οι πωλήσεις 
αλλά και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της ομάδας.

Προορισμός για τους λάτρεις  
του φαγητού η Αθήνα
Στη γενική κατάταξη των καλύτερων ευρωπαϊκών 
πόλεων για τους λάτρεις του φαγητού, η Αθήνα 
βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και ακολου-
θούν το Βελιγράδι και η Σόφια (με βαθμολογία 
79,63/100). Στη συνέχεια είναι τα Τίρανα, η Βαλέ-
τα και η Λισαβόνα, το Βίλνιους, η Μπρατισλάβα, 
το Ζάγκρεμπ και το Βουκουρέστι που συμπληρώ-
νουν την πρώτη 10άδα. Η μελέτη πραγματοποιή-
θηκε με τη συλλογή δεδομένων από το TripAdvisor 
για ένα σύνολο 235.000 εστιατορίων σε σχέση με 
τις ακόλουθες μεταβλητές για κάθε ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα: επιλογές για χορτοφάγους, καφετέ-
ριες, παμπ, ταχεία εστίαση, brunch, μέση τιμή και 
αριθμός εστιατορίων. Στη συνέχεια δημιουργήθη-
κε ένας δείκτης που υπολόγισε τη βαθμολογία με 
βάση αυτές τις πληροφορίες, διευκρινίζει ο ιστό-
τοπος. Ο σταθμισμένος μέσος όρος τόσο για κάθε 
πόλη όσο και για κάθε εστιατόριο υπολογίστηκε 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εστιατορίων 
και των κριτικών, με μεγαλύτερη βαρύτητα στα 
αποτελέσματα με περισσότερα δεδομένα. Τα απο-
τελέσματα της κατάταξης θα είναι υψηλότερα εάν 
μια πόλη έχει υψηλότερες βαθμολογίες και χα-
μηλότερη τιμή, σημειώνει ο ιστότοπος. Οι πόλεις 
κατατάχθηκαν βάσει μιας ποσοστιαίας κατάταξης.

Τετάρτη 27 /7 /2022

https://www.hoteliernews.gr
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Επεκτείνεται ο ρόλος της τεχνολογίας στα ταξίδια
Η τεχνολογία εν μέσω πανδημίας απέκτησε νέα δυναμική και όσο περνούν τα 
χρόνια αναμένεται ο ρόλος της να επεκταθεί στον τουριστικό κλάδο. Η αρχή στα 
ταξίδια έγινε με τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού, στη συνέχεια όμως η α-
νάγκη για συνεχή ενημέρωση κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, έδειξε ότι η τεχνολο-
γία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον τουρισμό που προσφέρει πολλές νέες 
δυνατότητες. Η ανέπαφη τεχνολογία, όπως δείχνουν οι έρευνες της περιόδου, α-
ποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, με τις εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να προχωρούν σε καινοτομίες προκειμένου 
να διατηρήσουν τους ταξιδιώτες ασφαλείς και να προσφέρουν άμεση πρόσβαση 
σε κάθε είδους πληροφορία. Το ανέπαφο check-in και boarding, η δυνατότητα 
παραγγελίας φαγητού μέσω εφαρμογών ή η υποστήριξη μέσω chat αποτελούν 
λύσεις που καθησυχάζουν τον ταξιδιώτη και κυριαρχούν μέσα στο 2022. Προσε-
χώς μάλιστα αναμένεται να αυξηθεί η σημασία των AR/VR τεχνολογιών, μέσα από 
λύσεις όπως είναι τα εικονικά ταξίδια σε σουίτες ξενοδοχείων, καμπίνες αεροσκα-
φών, μουσεία ή άλλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι τεχνολογίες 
βοηθούν τον ταξιδιώτη να εξερευνήσει προκαταβολικά έναν προορισμό και να 
σχεδιάσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ταξίδι του.

Αναρτήθηκαν οι πίνακες του προγράμματος 
κοινωνικού τουρισμού 

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί 
πίνακες δικαιούχων-ωφελού-
μενων, παρόχων τουριστικών 
καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων, καθώς και αποκλει-
ομένων, του προγράμματος κοι-
νωνικού τουρισμού 2022-2023 
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απα-
σχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι οριστικοί 
πίνακες δικαιούχων αφορούν 
σε 300.000 επιταγές κοινωνικού 
τουρισμού. Όπως αναφέρεται 

σε σχετική ανακοίνωση, φέτος υποβλήθηκαν περισσότερες από 532.000 αιτήσεις 
για σχεδόν 1 εκατομμύριο επιταγές, σημειώνοντας ρεκόρ εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, ενώ περισσότερα από 1.500 τουριστικά καταλύματα έχουν δηλώσει συμ-
μετοχή. Η διαδικασία συμμετοχής, γίνεται με τη χρήση της επιταγής, που είναι 
ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι 
δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις 
σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κα-
τόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.
Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ 
στα καταλύματα των δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας 
της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτε-
ρεύσεις εντελώς δωρεάν.

Η ελληνική κουζίνα 
«έκλεψε» την παράσταση 
στο Λονδίνο
Η αυθεντική ελληνική κουζίνα και η ποικι-
λομορφία της γαστρονομίας στην Ελλάδα 
είχαν την τιμητική τους την περασμένη εβδο-
μάδα στο Λονδίνο. Περίπου 6000 Βρετανοί 
επισκέπτες της έκθεσης γαστρονομικού ενδι-
αφέροντος που διοργάνωσε 16 και 17 Ιουλίου 
2022 στο Λονδίνο, το δημοφιλές βρετανικό 
περιοδικό National Geographic Traveller γνώ-
ρισαν τους τουριστικούς προορισμούς της 
χώρας μας μέσα από το πρίσμα της γαστρο-
νομίας. Με στόχο να γνωρίσουν τα ελληνικά 
τοπικά προϊόντα και τις πλούσιες γεύσεις 
τις Ελλάδας, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου 
& Ιρλανδίας διοργάνωσε μια εμπνευσμένη 
και πρωτότυπη παρουσία για την ελληνική 
συμμετοχή στην έκθεση, προκαλώντας 
πολλά θετικά σχόλια και ερωτήσεις για τους 
τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Η 
έκθεση«National Geographic Traveller Food 
Festival» απευθυνόταν σε κοινό που είναι λά-
τρεις της γαστρονομίας και ενδιαφέρεται για 
πολιτισμό, ταξίδια και πολυτέλεια. «Η ενίσχυ-
ση του τουρισμού εμπειρίας αναδεικνύει το 
μοναδικό τουριστικό μας προϊόν και πολύ πε-
ρισσότερο την αυθεντικότητα του τόπου μας. 
Θα ήθελα να συγχαρώ την υπηρεσία ΕΟΤ 
Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, τους σεφ 
που πήραν μέρος με τις δημιουργικές συ-
νταγές τους, καθώς κι όλους συμμετέχοντες 
για την επιτυχία της ελληνικής παρουσίας. 
Όλοι μαζί, με καλή συνεργασία, μπορούμε 
να πετύχουμε ακόμη περισσότερα για την 
ελληνικό τουρισμό» δήλωσε από την Αθήνα 
ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης 
Φραγκάκης.
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και συναφών µε αυτές συµπληρωµατικών υπηρεσιών, 

µέσω συστήµατος επιταγών (vouchers). Οι ξενοδόχοι 

µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χρηµατοδότηση 

της ηλεκτρονικής υπογραφής έως και την Τετάρτη 14 

Σεπτεµβρίου 2022, µε την προϋπόθεση η επιχείρηση να 

έχει ιδρυθεί πριν την 01-01-2022.

Τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής υπογραφής σε σχέ-

ση µε την παραδοσιακή της µορφή για ένα τουριστικό κα-

τάλυµα είναι ήδη γνωστά, αφού εξασφαλίζει, εκτός από 

την άνεση και την ταχύτητα στις διαδικασίες, υψηλότερο 

επίπεδο υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική υπογραφή όµως 

έχει και µια ακόµη πολύτιµη εφαρµογή, καθώς µπορεί 

να «συνδεθεί» και µε το GDPR (General Data Protection 

Regulation), τον υποχρεωτικό κανονισµό της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, ο οποίος αφορά στη διαχείριση, την αποθή-

κευση και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

των πελατών. Καµία λύση δεν είναι πλέον πιο αξιόπιστη 

για ένα ξενοδοχείο από τις χειρόγραφες e-υπογραφές, 

αφού προστατεύουν και τον πελάτη και τον επιχειρηµα-

τία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη στις διεπι-

χειρησιακές συναλλαγές.

Αυτό που οφείλει να γνωρίζει όµως ο ξενοδόχος είναι 

ότι όλες οι e-υπογραφές δεν είναι ίδιες. Συχνά εντοπίζο-

νται βασικές ποιοτικές διαφορές όσον αφορά το επίπε-

δο ασφάλειας που παρέχουν οι διάφοροι τύποι, γι’ αυτό 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Κάθε επαγγελµατίας, πριν 

προχωρήσει στην ψηφιακή µετάβαση της δικής του επι-

χείρησης, καλό θα ήταν να συµβουλεύεται εταιρείες µε 

µακρά πορεία στην κατηγορία των τεχνολογικών λύσεων 

όπως η AMY Α.Ε. Η εταιρεία από το 2018 έχει ξεκινήσει 

την ανάπτυξη και διάθεση του λογισµικού AMY e-sign 

που, σε συνδυασµό µε τις ειδικές γραφίδες Wacom for 

Business για την σύλληψη της χειρόγραφης ηλεκτρο-

νικής υπογραφής, δίνει ευέλικτες λύσεις για το GDPR 

- υπογραφή συµβάσεων ή κάθε εγγράφου. Αξιοποιείστε, 

εποµένως, πλήρως τις δυνατότητες του προγράµµατος 

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜµΜ» µε τη βοήθεια της ΑΜΥ και 

αφήστε οριστικά την παραδοσιακή µέθοδο υπογραφής 

στο παρελθόν, υιοθετώντας τις καλύτερες λύσεις της 

αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 

στο https://www.amyshop.gr/amy-e-sign ή στο τηλ. 

210-6133000 (εσωτερικό 0226)

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του Τουρισµού 

είναι ένα θέµα που απασχολεί πλέον καθηµερι-

νά τους ξενοδόχους, αφού αποτελεί µια από τις 

µεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει 

ο κλάδος την επόµενη δεκαετία. Η µετάβαση στην ψηφι-

ακή εποχή απαιτεί χρόνο και στις περισσότερες περιπτώ-

σεις κοστίζει αρκετά. 

Ο ξενοδόχος όµως, αυτή την περίοδο, έχει την ευκαιρία 

να εφαρµόσει στο κατάλυµά του λύσεις που θα διευκο-

λύνουν δραστικά την οργάνωση της επιχείρησής του και 

µάλιστα µε σηµαντική επιδότηση. Ένα κορυφαίο εργα-

λείο, αυτό της ηλεκτρονικής υπογραφής, έχει ενταχθεί 

στο πρόγραµµα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜµΕ», µε αποτέ-

λεσµα κάθε ξενοδοχείο να µπορεί να επωφεληθεί και 

µάλιστα µε έκπτωση 90%. Το πρόγραµµα αφορά την 

προµήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς 

Ψηφιακά Εργαλεία για ξενοδοχεία
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΛΥΣΗ 

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 90%
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