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ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: ο Τουρισμός δεν κατόρθωσε να 
αντισταθμίσει τις πιέσεις στο λιανεμπόριο
Ο Τουρισμός δεν κατόρθωσε να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τις ανα-
τιμήσεις και την κρίση ενέργειας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 
ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θερινές εκπτώσεις του 2022 
ολοκληρώθηκαν σε ένα περιβάλλον πολλαπλών αντιφάσεων, ενώ η κρί-
ση στην αγορά ενέργειας φαίνεται πως επιδρά χωρίς χρονική υστέρηση 
και με διττό τρόπο στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων. Άμεσα, 
λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους και έμμεσα λόγω της απο-
μείωσης της εσωτερικής ζήτησης, εξαιτίας της πτώσης του διαθέσιμου 
εισοδήματος. Επιπρόσθετα, η πληθωριστική κρίση, η οποία έχει ενταθεί 
λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, επηρεάζει καθοδικά τις 
προσδοκίες για το χειμώνα, καθιστώντας τα καταναλωτικά πρότυπα πε-
ρισσότερο συσταλτικά. Από την άλλη πλευρά, η εντυπωσιακή αύξηση των 
τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων τονώνει σημαντικά την εξωτερική 
ζήτηση, τόσο σε σύγκριση με το 2020, κυρίως, αλλά και το 2021. Ως εκ 
τούτου, οι τουριστικές αγορές καταγράφουν αρκετά πιο έντονη δυναμι-
κή ανάκτησης σε σύγκριση με τις περισσότερο περιφερειακές αγορές, 
γεγονός το οποίο τεκμηριώνει τις χωρικές ανισότητες που φαίνεται πως 
επιταχύνει η ενεργειακή κρίση στο οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου. 
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από τις έρευνες των κατά τόπους Ε-
μπορικών Συλλόγων.

Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου οι 
αιτήσεις για την «Ενίσχυση 
τουριστικών επενδύσεων»
Τα επενδυτικά έργα στον κλάδο Τουρισμού μπο-
ρούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 75% 
και με μέγιστο ποσό ενίσχυσης έως €5.000.000 
από τον Αναπτυξιακό νόμο. Ως ημερομηνία 
έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης 
ορίστηκε η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομη-
νία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρί-
ου 2022. Οι τουριστικές δραστηριότητες που 
επιδοτούνται είναι οι εξής:
•  Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 

τουλάχιστον 4*
•  Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων 

που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 
τουλάχιστον 3*

•  Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών κα-
ταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατη-
γορία τουλάχιστον 3*

•  Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν 
διακόψει τη λειτουργία τους, που αναβαθμί-
ζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*

•  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός 
camping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τουλάχιστον 3*

•  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδο-
σιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν 
ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 
3*

•  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύν-
θετων τουριστικών καταλυμάτων

•  Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo 
hotels

•  Εξαιρούνται από την υποβολή αιτήσεων η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Θήρας, ο Δήμος Θήρας, 
πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας

Ικανοποιητικά τα αποτελέσματα Ιουλίου  
για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέ-
σματα Ιουλίου για τα ξενοδοχεία 
της Αθήνας, αφού, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η ΕΞΑ-ΑΑ, η μέση 
πληρότητα τον Ιούλιο άγγιξε το 
89,3%, δηλαδή βρέθηκε πολύ κο-
ντά στο 89,8% το 2019. Σύμφωνα 
με την Ένωση, η επίδοση αυτή 
έκλεισε κάπως την «ψαλίδα» 

μεταξύ των ετών 2022 και 2019 στη μέση πληρότητα των ξενοδοχείων. 
Στο α' εξάμηνο η υστέρηση έναντι του 2019 στις πληρότητες ήταν 21,7% 
και στο 7μηνο περιορίστηκε στο -17,8%. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: 
«Το 7μηνο του 2022, έναντι του αντίστοιχου 7μηνου του 2019, δυστυχώς, 
έκλεισε με αρνητικό πρόσημο σε ότι αφορά στην μέση πληρότητα των 
μονάδων της ελληνικής πρωτεύουσας, απλά, η μείωση αυτή δεν ξεπερ-
νά πλέον το 20 %. Θετική θα χαρακτηρίζαμε και τη πορεία της Μέσης Τι-
μής Δωματίου (ADR), αφού παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20.6% σε 
επίπεδο 7μήνου έναντι του 2021, ωστόσο, αν παρατηρήσουμε όσα συμ-
βαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αύξηση της Μέσης Τιμής δωματίου 
της Αθήνας παραμένει η μικρότερη που καταγράφεται σε σχέση με τις 
πόλεις ανταγωνιστές της. Το ίδιο ισχύει και στο Έσοδο ανά διαθέσιμο 
δωμάτιο (RevPar) όπου η θετική μεταβολή για την Αθήνα δεν ξεπερνά το 
65.9% την στιγμή που στις λοιπές πόλεις σημειώνονται αυξήσεις RevPar 
από 144,1% (Κωνσταντινούπολη) έως και 530,5% (Άμστερνταμ) έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Σε ότι αφορά δε το (RevPar) 7μηνου 
σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο 
-8.5%.»
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Διεθνής προβολή για τη Θεσσαλονίκη 
Η διάσημη εκπομπή “Holy Land 
Uncovered” που προβάλλεται στο Τελ 
Αβίβ, βγαίνει στον αέρα του i24 News 
English στις 18 Σεπτεμβρίου στις 5 
το απόγευμα, με πρωταγωνίστρια τη 
Θεσσαλονίκη. Ο Οργανισμός Τουρι-
σμού Θεσσαλονίκης αγκάλιασε την 
πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ 
Ισραήλ και του προϊσταμένου της, Δη-
μήτρη Βασιλειάδη, και φιλοξένησε το 
διεθνές τηλεοπτικό κανάλι i24news, 

σε ένα δημοσιογραφικό ταξίδι για την ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας της 
Θεσσαλονίκης. Τα γυρίσματα της εκπομπής πραγματοποιήθηκαν τέλη Ιουλίου 
με την κ. Frances να παρουσιάζει τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Θεσσαλονί-
κης καθώς και την γαστρονομική ταυτότητα της, ως μία πτυχή του πολιτισμού 
που αντικατοπτρίζει την ιστορικότητα και τις παραδόσεις της. Στόχος του τα-
ξιδιού είναι η προσέγγιση της τουριστικής αγοράς του Ισραήλ, η ανάδειξη της 
πολυπολιτισμικότητας της Θεσσαλονίκης, η ιστορική σύνδεση της πόλης με το 
εβραϊκό στοιχείο και η καταγραφή διαφορετικών ιστορικών και θρησκευτικών 
παραδόσεων.

Συνεχίζεται η ζήτηση για 
ταξιδιωτικά πακέτα όλο  
το φθινόπωρο
Για τη συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε 
από το περασμένο φθινόπωρο με αποτέ-
λεσμα τα έσοδα από τη φετινή τουριστική 
σεζόν να ξεπεράσουν τα προσδοκώμενα 
και να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της 
χώρας, μίλησε ο Υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην εφημερίδα «Κεφάλαιο» 
και στη δημοσιογράφο Βίκυ Κουρλιμπίνη. 
«Όταν στις 7 Μαρτίου υποδεχόμουν στο 
“Ελευθέριος Βενιζέλος”, την πρώτη απευ-
θείας πτήση από τις ΗΠΑ, νωρίτερα από 
ποτέ, λίγοι πίστευαν ότι η Ελλάδα θα έχει 
μια πετυχημένη τουριστική σεζόν. Ήταν οι 
πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρα-
νία, η πανδημία συνεχιζόταν και η ενερ-
γειακή κρίση προκαλούσε αναταραχές σε 
παγκόσμιο επίπεδο» τόνισε ο κ. Κικίλιας, 
αναφέροντας ότι η UBS αναβάθμισε την 
εκτίμησή της για την ανάπτυξη στην Ελλά-
δα από το 4% στο 5,7%, με τον τουρισμό 
να αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο 
μοχλό του ΑΕΠ. Επανέλαβε, επίσης, ότι 
«ταμείο θα κάνουμε στο τέλος του 2022», 
επισημαίνοντας ότι η επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου ήταν ένας από τους 
κύριους στόχους ο οποίος επιτεύχθηκε 
ως προς την έναρξη της σεζόν, ενώ, όπως 
είπε, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ε-
νέργειες ώστε και η λήξη της να έρθει όσο 
το δυνατόν αργότερα. «Τα μηνύματα που 
λαμβάνουμε από τους tour operators είναι 
πολύ ενθαρρυντικά, υπάρχει ζήτηση σε 
ταξιδιωτικά πακέτα για όλο το φθινόπωρο 
ακόμα και για τον Δεκέμβριο.» 

Δεύτερη η Ελλάδα στις προτιμήσεις  
των Βουλγάρων

Τον Ιούλιο του 2022, κάτοικοι 
της Βουλγαρίας πραγματο-
ποίησαν 731.700 ταξίδια στο 
εξωτερικό ή 19,4% περισσό-
τερα από τον αριθμό που είχε 
καταγραφεί τον Ιούλιο του 
2021, σύμφωνα με το Εθνικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο. Όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ, η 
Τουρκία ήταν ο πρώτος στον 
κατάλογο προορισμός Βούλ-
γαρων πολιτών τον Ιούλιο 
του 2022, με 182.900 ταξίδια 
και ακολουθούν η Ελλάδα 
(179.800), η Γερμανία (60.200), 
η Ρουμανία (58.800), η Σερβία 
(38.300), η Ιταλία (26.400), η 
Βόρεια Μακεδονία (23.300), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (21.800), η Αυστρία (20.800) και η Ισπανία (17.700). Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ταξιδιών που έκαναν κάτοικοι της Βουλγαρίας στο 
εξωτερικό τον Ιούλιο του 2022 ήταν για διακοπές και αναψυχή: 44,5%, και ακο-
λουθούν ταξίδια για άλλους λόγους (ως φιλοξενούμενοι, για εκπαιδευτικούς 
λόγους και παρακολούθηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων), 37,7% 
και για επαγγελματικούς λόγους, 17,8%.Οι 1.533,500 αφίξεις επισκεπτών από 
το εξωτερικό στη Βουλγαρία τον Ιούλιο του 2022 ήταν κατά 24,2% περισσότε-
ρες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Οι 816.400 επισκέψεις πολιτών της ΕΕ 
ισοδυναμούσαν με το 53,2% του συνολικού αριθμού επισκέψεων ξένων στη 
Βουλγαρία τον Ιούλιο του 2022. Στον αριθμό αυτό, οι επισκέπτες από τη Ρου-
μανία έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, 25,5% και ακολουθούν από τη Γερμανία, 
19,1%, και την Πολωνία, 11,0%. Οι επισκέπτες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 540.300 ή ποσοστό 35,2% όλων των επισκέψεων στη 
Βουλγαρία. Οι περισσότερες από αυτές τις επισκέψεις, 200.100 ή 37,0% σε αυ-
τή την ομάδα, είχαν προέλευση την Τουρκία.

Τετάρτη 7 /9 /2022



Η Celebrity Cruises είναι περήφανη για την Ελληνική της καταγωγή! Ιδρύθηκε το 1988 από την οικογένεια Χανδρή και διατηρεί τις 
ελληνικές της ρίζες έως σήμερα αφού το 70% των Αξιωματικών στο στόλο της είναι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων 
από 40 Καπετάνιων και Αρχιμηχανικών. Η Celebrity Cruises ταξιδεύει σ΄ όλο τον κόσμο, επισκέπτεται εμβληματικές τοποθεσίες και 

προσφέρει απαράμιλλες εμπειρίες χάρη στις εξέχουσες υπηρεσίες του πολυπολιτισμικού πληρώματός της. Ζήστε την πολυτέλεια που 
προσφέρει η Celebrity Cruises αυτό το καλοκαίρι στην ηλιόλουστη Ευρώπη ή το χειμώνα στην εξωτική Καραϊβική. Καλέστε το Navigator 

Travel, αντιπρόσωπο της Celebrity Cruises στην Ελλάδα στο 210 3609801 ή επισκεφθείτε το www.navigator.gr . Αποκλειστικά για τα 
στελέχη των ξενοδοχείων ισχύουν interline τιμές και $100 πίστωση για αγορές επάνω στο πλοίο.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΤΗΣ CELEBRITY CRUISES

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
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Ελβετία: η ευεξία στο επίκεντρο του τουρισμού 
Προκειμένου να προσελ-
κύσει επισκέπτες αυτό το 
φθινόπωρο, ο ελβετικός 
οργανισμός προώθησης 
του τουρισμού στη χώρα 
των Άλπεων ξεκίνησε μια 
εκστρατεία διαφήμισης 
ασυνήθιστων δραστηριοτή-
των, με επίκεντρο τη φύση 
και την ευεξία. Η διαφημι-
στική εκστρατεία θα απευ-
θύνεται σε επισκέπτες από 
τις γειτονικές χώρες, όπως 
τη Γερμανία, την Αυστρία, 
την Ιταλία και τη Γαλλία, 
ανέφερε ένας εκπρόσωπος 
της Suisse Tourisme στο 
Γαλλικό Πρακτορείο. Ο 
στόχος είναι να στηριχθεί 
ο τουριστικός τομέας κατά 
τους φθινοπωρινούς μήνες, 
μια «νεκρή» εποχή, μετά τη 

θερινή σεζόν όπου ο τουρισμός γνώρισε μεν άνθιση, χωρίς ωστόσο να επανέλ-
θει στα επίπεδα πριν από την πανδημία. Στην εκστρατεία αυτή προβάλλονται 
μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες σπα και ευεξίας στη φύση, όπως το πλοίο-σάουνα 
στη λίμνη των Τεσσάρων Καντονιών, κοντά στη Λουκέρνη και ένα σκάφος που 
θυμίζει... μπανιέρα στη λίμνη Μπριντζ, κοντά στο Ιντερλάκεν, που επιτρέπει 
στον χρήστη να βουτά στα παγωμένα νερά και να ανεβαίνει και πάλι στη βάρ-
κα, όπου το νερό έχει θερμοκρασία σώματος. Η υπηρεσία προτείνει επίσης 
στους επισκέπτες να κάνουν γιόγκα στα δάση, πεζοπορία συντροφιά με τις 
κατσίκες στο Γκρισόν ή οινοθεραπεία στο Λαβό, με μασάζ και απολέπιση του 
δέρματος με στέμφυλα.

Φθηνός city break 
προορισμός η Αθήνα για 
τους Βρετανούς
Η Αθήνα αποτελεί την πιο οικονομική πόλη 
στην Ευρώπη για τους Βρετανούς, που 
θέλουν να προγραμματίσουν μια φθινο-
πωρινή απόδραση city berak, σύμφωνα με 
την ετήσια έρευνα του Post Office Travel 
Money City Costs Barometer. Η έρευνα συ-
γκρίνει το κόστος των σύντομων διαλειμ-
μάτων σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη για 
τους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ειδικότερα αναλύει 12 τουριστικές δαπά-
νες σε μια ευρωπαϊκή πόλη, μεταξύ των 
οποίων το κόστος ενός βραδινού γεύμα-
τος για δύο με κρασί, τα κόστη για ποτά, 
διαμονή σε κατάλυμα τριών αστέρων για 
δύο διανυκτερεύσεις, περιηγήσεις στα αξι-
οθέατα και μεταφορές στην πόλη.

Υψηλές πληρότητες 
στα ξενοδοχεία της 
Θεσσαλονίκης για την 
περίοδο της ΔΕΘ
Υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα 
ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης με αφορμή 
την 86η ΔΕΘ που θα πραγματοποιηθεί από 
τις 10 ως τις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της 'Ενωσης Ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης, Ανδρέα Μανδρίνο. Όπως 
ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ΜΠΕ 
ο κ. Μανδρίνος, «θα είναι καλή η περίοδος 
της ΔΕΘ, όπως καλός θα είναι και όλος ο 
Σεπτέμβριος. Υπάρχουν ήδη προκρατή-
σεις, όχι μόνο για το διάστημα λειτουργίας 
της Έκθεσης, αλλά και από ανθρώπους 
που είναι ακόμη σε διακοπές. Στα ξενοδο-
χεία της πόλης καταγράφονται ιδιαίτερα 
υψηλές πληρότητες και τα κενά δωμάτια 
είναι ελάχιστα». Συμπληρώνοντας, ο ίδιος 
ανέφερε πως «η πόλη έχει τις κλίνες για 
να καλύψει τον κόσμο. Υπάρχουν καταλύ-
ματα, αλλά και η βραχυχρόνια μίσθωση 
που θα καλύψουν όλους τους επισκέπτες. 
Δεν θα μείνει κάποιος χωρίς κατάλυμα. 
Ωστόσο, στα ξενοδοχεία είναι πολύ υψηλή 
η πληρότητα. Κι αν κάποιος δεν βρει δω-
μάτιο σε κάποιο κεντρικό σημείο, θα μείνει 
στις παρυφές της Θεσσαλονίκης.»

Καθοριστικές οι κριτικές στην κράτηση διακοπών
Η ραγδαία αύξηση των 
τιμών σε ενέργεια και 
είδη πρώτης ανάγκης 
ήταν λογικό να επηρε-
άσουν και τον τρόπο 
που επιλέγουν οι κα-
ταναλωτές να κάνουν 
κράτηση για τις διακο-
πές τους. Πρόσφατη 
έρευνα της TravelBoom 
έδειξε ότι οι κριτικές 
παίζουν καθοριστικό 
ρόλο για να πραγμα-
τοποιηθεί κράτηση σε 
ένα ξενοδοχείο, αφού 
το 82% των ταξιδιωτών 
δεν κλείνουν τη διαμο-
νή τους σε ένα κατά-
λυμα χωρίς να έχουν 

συμβουλευτεί πρώτα τις κριτικές. Παράλληλα, εμπόδιο στις διακοπές θεωρεί-
ται το υψηλό κόστος και η ανησυχία για τα έξοδα διαβίωσης, ενώ το 55% των 
ταξιδιωτών εξακολουθούν να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους του κορονοϊού 
πριν κάνουν κράτηση.

Τετάρτη 7 /9 /2022
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Στα χνάρια της Τοσκάνης ο δήμος Αγιάς
Στην Ευρώπη υπάρχουν σημαντικά παραδείγ-
ματα που ο αγροτουρισμός έχει δημιουργήσει 
μια σημαντική ταυτότητα της τοπικής κοι-
νωνίας, με αποτέλεσμα αυτό το γεγονός να 
οδηγήσει τόσο στην ανάπτυξη της αγροτικής 
οικονομίας όσο και του τουρισμού. Σύμφωνα 
με το δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, «το 
παράδειγμα της Τοσκάνης της Ιταλίας, η οποία 

είναι από τις πιο οργανωμένες περιοχές παγκοσμίως όσον αφορά τον αγρο-
τουρισμό, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περιοχή της Αγιάς». Ο κ. Γκου-
ντάρας παρουσιάζοντας το ''μοντέλο'' στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων τόνισε ότι «η περιοχή της Αγιάς έχει όλα τα πλεονεκτήματα και τις 
δυνατότητες, εφόσον υλοποιηθούν σωστά καλές πρακτικές, να επιτευχθεί ένα 
μοντέλο «αυτοτροφοδοτούμενης οικονομίας, στα πρότυπα της Τοσκάνης όπου 
η περιοχή σε όλη την κλίμακα της παραγωγής θα τροφοδοτείτε από τοπικά 
προϊόντα, υπηρεσίες και εργασία, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη».

Ρεκόρ εσόδων στην 
εστίαση από το ισχυρό 
τουριστικό ρεύμα
Ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικί-
λιας συνομίλησε πρόσφατα με επιχειρη-
ματίες και εργαζόμενους της εστίασης 
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για 
την μεγάλη αύξηση του τζίρου από το 
ισχυρό τουριστικό ρεύμα και παράλληλα 
εξέπεμψαν μήνυμα αισιοδοξίας πως η σε-
ζόν θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2022. 
“Βρισκόμαστε στην καρδιά της εμπορικής 
ζωής της Αθήνας και τα έσοδα από τον 
τουρισμό στηρίζουν τους εργαζομένους 
στον τουρισμό, την ελληνική επιχείρηση, 
από το καφέ, το εστιατόριο, το μίνι μάρ-
κετ, μέχρι και το φούρνο” σημείωσε ο κ. 
Κικίλιας υπογραμμίζοντας ότι “επεκτείναμε 
την τουριστική σεζόν καθώς ξεκίνησε νω-
ρίτερα από ποτέ και εργαζόμαστε ώστε να 
τελειώσει με τα τέλη του έτους”. Παράλλη-
λα, ανακοίνωσε σειρά ταξιδιών ξεκινώντας, 
πριν τη ΔΕΘ, από τη Γερμανία και μετά 
στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την 
Αγγλία” με στόχο όπως είπε “να προσελ-
κύσουμε τους βορειοευρωπαίους ώστε 
να επεκτείνουμε επιπλέον την σεζόν, να 
δημιουργήσουμε νέα έσοδα και παράλλη-
λα οι ίδιοι να περάσουν στη χώρα μας ένα 
μεσογειακό, γλυκό χειμώνα, πιο ωραία και 
πιο οικονομικά”.

Σε αδιέξοδο οι ξενοδόχοι 
στη γειτονική Ιταλία
Φοβερά προβληματισμένοι είναι οι ξενο-
δόχοι στη γειτονική Ιταλία, καθώς η εκτό-
ξευση στο κόστος της ενέργειας και ο πλη-
θωρισμός έχουν φέρει σε αδιέξοδο τους 
επαγγελματίες στον τουρισμό. Σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα που παρουσίασε η 
Ιταλική Ομοσπονδία Ξενοδόχων, κάθε ξε-
νοδοχείο πληρώνει 94.000 ευρώ τον μήνα 
για το ηλεκτρικό ρεύμα και 26.000 για το 
φυσικό αέριο. Μέσα σε περίπου 1 χρόνο 
το κόστος τριπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα 
να κρίνονται απαραίτητα τα μέτρα στήρι-
ξης από την κυβέρνηση.

Thessaloniki Sightseeing: 250.000 τουρίστες  
στα κόκκινα λεωφορεία της εταιρείας
Σε περισσότερους από 250.000 υπολογίζονται οι Έλληνες και ξένοι τουρίστες, 
που από το 2012 μέχρι και σήμερα, επέλεξαν τα ανοιχτού τύπου κόκκινα λεω-
φορεία της Thessaloniki Sightseeing για να γνωρίσουν την πόλη και τα πολυά-
ριθμα μνημεία της, τα μουσεία και τις εκκλησίες της, μέσα σε 80 λεπτά. Σύμ-
φωνα με την Ιωάννα Τουλκερίδου, συνιδιοκτήτρια της εταιρείας, το 2019 κατα-
γράφηκε ρεκόρ κίνησης, που δεν αποκλείεται να επαναληφθεί ή ακόμη και να 
ξεπεραστεί φέτος, «αν και το τι μέλλει γενέσθαι θα μπορεί να γνωστοποιηθεί 
με ασφάλεια στο τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Δεκέμβριο». Αυτό που φαίνεται 
ξεκάθαρα, σύμφωνα με την κ. Τουλκερίδου είναι ότι τις ημέρες αφίξεων κρου-
αζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη, «καταγράφεται αυξημένη η κίνηση στα ανοι-
χτά τύπου κόκκινα λεωφορεία της Thessaloniki Sightseeing, όπως και σε όλη 
την αγορά», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Νούμερο ένα μεταξύ των χρηστών 
των κόκκινων λεωφορείων ανοιχτού τύπου της Thessaloniki Sightseeging είναι 
σύμφωνα με την κ. Τουλκερίδου οι Βαλκάνιοι και ακολουθούν οι Ισραηλίτες 
και Κεντροβορειοευρωπαίοι, ενώ οι μήνες με την υψηλότερη κίνηση είναι κατά 
τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο.

AEGEAN και Emirates ανακοίνωσαν συνεργασία 
για πτήσεις κοινού κωδικού
Emirates και AEGEAN ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας για πτήσεις κοινού 
κωδικού, μέσω της οποίας δίνεται στους επιβάτες τους η δυνατότητα να επω-
φεληθούν από την αυξημένη συνδεσιμότητα και να ταξιδεύουν σε οκτώ ελληνι-
κούς προορισμούς εσωτερικού μέσω της Αθήνας, με ένα ενιαίο εισιτήριο. Μέσω 
αυτής της συνεργασίας, η Emirates, διευκολύνει τη διαδικασία κρατήσεων για 
τους επιβάτες της, διατηρώντας παράλληλα και μία ενιαία πολιτική αποσκευών 
για πτήσεις προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως: Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, 
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Μύκονο, Ρόδο, Σαντορίνη και Χανιά. Από την πλευρά 
της η AEGEAN, επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυό της και παρέχει στους επιβά-
τες της τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αυξημένη συνδεσιμότητα του 
δικτύου της Emirates προς διεθνείς προορισμούς μέσω του Ντουμπάι, διαθέτο-
ντας πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Αθήνας που εκτελούνται από την Emirates 
και σύντομα πτήσεις προς τη Νέα Υόρκη και το αεροδρόμιο Νιούαρκ. Από τον 
Οκτώβριο του 2022, η Emirates και η AEGEAN θα ενισχύσουν περαιτέρω το κοινό 
τους δίκτυο, στοχεύοντας στην ένταξη οκτώ επιπλέον ευρωπαϊκών προορισμών 
για πτήσεις μέσω Αθήνας.

Τετάρτη 7 /9 /2022
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Για πρώτη φορά ο ΕΟΤ σε 
έκθεση τουρισμού στη Λατινική 
Αμερική
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την 
προβολή της χώρας στο εξωτερικό, ο ΕΟΤ συμμε-
τείχε για πρώτη φόρα στην μεγαλύτερη έκθεση 
για τον Τουρισμό MICE στην Κεντρική Αμερική. 
Η διεθνής τουριστική έκθεση IBTM Americas 
απευθύνεται σε επαγγελματίες και συνδέει την 
τουριστική βιομηχανία της Βόρειας Αμερικής, 
της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. Στην εν 
λόγω έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη του Μεξικού στις 24 και 25 Αυγούστου 2022, 
συμμετείχαν 454 εκθέτες και υλοποιήθηκαν πάνω 
από 9,700 επαγγελματικά ραντεβού. Το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των συμμετεχόντων προερχόταν 
από το Μεξικό και τις χώρες της Νοτίου Αμερικής, 
ενώ σημαντικό ποσοστό προερχόταν από τις 
Η.Π.Α. και τον Καναδά. Στόχος της συμμετοχής 
του ΕΟΤ είναι η διείσδυση στη μεγάλη αγορά 
της Λατινικής Αμερικής, η οποία είναι εξαιρετικά 
σημαντική και με πολλές προοπτικές ανάπτυξης 
για τον ελληνικό τουρισμό. Το ελληνικό περίπτερο 
κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και 
συμμετεχόντων. Στη διάρκεια της έκθεσης πραγ-
ματοποιήθηκαν πάνω από 100 Β2Β συναντήσεις, 
με επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού της 
περιοχής.

Αλλαγές στο προφίλ των τουριστών που 
προτιμούν την Κρήτη
Αλλαγές στο προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη, μέσω 
του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» των Χανίων, καταγράφουν 
τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η φετινή αύ-
ξηση, σε σχέση με το 2019, καταγράφεται από κύριες εθνικότητες, όπως 
είναι οι Γερμανοί με 57%, Βρετανοί με 32%, Πολωνοί με 21% και Δανοί με 
15%. Στην έρευνα καταγράφεται επίσης, η αύξηση των Ιταλών και Γάλ-
λων με ποσοστά 223% και 90% αντίστοιχα. Αντίθετα, σημαντικές είναι οι 
μειώσεις των Αυστριακών με 29% και Κυπρίων, Βέλγων και Ολλανδών με 
ποσοστά κοντά στο 15%, ενώ ανησυχητικές είναι πτώσεις των αφίξεων 
που καταγράφουν οι Νορβηγοί με 30% και Σουηδοί με 26%, οδηγώντας 
σε μια συνολική μείωση των Σκανδιναβών τουριστών κατά 12% τη φετινή 
χρονιά σε σχέση με το 2019. Έτσι, ενώ το διάστημα 2013-2019, το ποσο-
στό των Σκανδιναβών ήταν γύρω στο 50% επί του συνολικού ποσοστού 
αφίξεων, φέτος το ποσοστό διαμορφώνεται κοντά στο 40%. Ο μέσος 
όρος του εισοδηματικού τους επιπέδου κυμαίνεται μεταξύ της κλίμακας 
70.000-80.000 ευρώ, όταν το 2019 κυμαινόταν σε χαμηλότερα επίπεδα 
μεταξύ 45.000 - 60.000 ευρώ. Αυτή η αύξηση του εισοδήματος οφεί-
λεται στο γεγονός ότι έρχονται περισσότεροι τουρίστες από Ηνωμένο 
Βασίλειο και Γερμανία, αλλά και από την ιδιαίτερη αύξηση αλλοδαπών 
τουριστών που προέρχονται από χώρες της Αμερικής, Καναδά και Αυ-
στραλίας, οι οποίοι είναι και πολύ υψηλού εισοδηματικού προφίλ. Φέτος 
καταγράφεται αύξηση άνω του 10%~15% της μέσης δαπάνης που πραγ-
ματοποιεί ο επισκέπτης σε σχέση με την «καλή σεζόν» του 2019 και αυτό 
οφείλεται, μεταξύ άλλων και στην έντονη παρουσία και καταναλωτική 
συμπεριφορά τουριστών από τη Βόρεια Αμερική, λόγω αυξητικής τάσης 
του δολαρίου και υψηλής πτώσης του ευρώ.

Τετάρτη 7 /9 /2022
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Σε αύξηση των Αμερικανών τουριστών  
στοχεύει η Αθήνα

Επίσημη επίσκεψη στη Νέα 
Υόρκη πραγματοποίησε το 
περασμένο Σαββατοκύρια-
κο ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Κώστας Μπακογιάννης, στο 
πλαίσιο προγραμματισμέ-
νης συνάντησής του με τον 
Δήμαρχο της πόλης, Έρικ 
Άνταμς. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, οι κ.κ. 
Μπακογιάννης και Άνταμς, 
επικεντρώθηκαν σε θέματα 
που αφορούν τον τουριστι-
κό τομέα και συγκεκριμένα 
στην προοπτική περαιτέρω 
ενίσχυσης του αθηναϊκού 

τουρισμού από την αμερικανική αγορά με πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν 
στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων Αμερικανών επισκεπτών, τα επόμενα 
χρόνια στην Αθήνα. Ο κ. Μπακογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη 
θεαματική αύξηση που παρουσιάζει φέτος ο αριθμός των Αμερικανών τουριστών 
στην ελληνική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών 
προέρχεται από τη Νέα Υόρκη. Όπως επισήμανε αυτό συμβαίνει διότι, αφενός, οι 
απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ στην Αθήνα είναι πλέον περισσότερες από ποτέ 
και, αφετέρου, διότι η πρωτεύουσα έχει αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό της 
προϊόν, την ποιότητα των υπηρεσιών της, αλλά και τις αυθεντικές εμπειρίες που 
προσφέρει στους επισκέπτες της.

Προωθεί την εξατομίκευση 
στον κλάδο της φιλοξενίας  
η LG
Το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions 
της LG Electronics (LG) διαθέτει μία μεγάλη 
σειρά από ξενοδοχειακές τηλεοράσεις και 
προηγμένες Digital Signage λύσεις, που 
προσφέρουν στους επισκέπτες ευχάριστες 
και ενημερωτικές υπηρεσίες καθ' όλη τη 
διάρκεια της διαμονής τους. 
Δωμάτια: οι επαγγελματίες έχουν τη δυνα-
τότητα να αναβαθμίσουν τις ξενοδοχειακές 
τους υπηρεσίες δημιουργώντας μοναδι-
κό περιεχόμενο με την LG Pro:Centric® 
Infotainment πλατφόρμα και τις καινοτόμες 
smart hotel TVs της εταιρείας. Μέσω της 
πλατφόρμας, οι επαγγελματίες παρέχουν 
τις απαραίτητες πληροφορίες στους επι-
σκέπτες για τις δραστηριότητες του ξενο-
δοχείου, αλλά και τις υπηρεσίες του.
Λόμπι και ρεσεψιόν: οι τεράστιες LG LED 
signage οθόνες, όπως η LG MAGNIT και η 
LG LED Bloc, που διατίθενται σε οποιοδή-
ποτε μεγάλο μέγεθος, μπορούν να δημιουρ-
γήσουν μια θετική πρώτη εντύπωση και να 
αναβαθμίσουν την εικόνα του brand. 
Χώροι αναμονής: η ευρεία γκάμα LED 
εσωτερικού χώρου της LG μπορεί να αξιο-
ποιηθεί σε κάθε χώρο για προσφορές, για 
οδηγίες μετάβασης στην τοποθεσία συγκε-
κριμένων εγκαταστάσεων και πολλά ακόμη 
με πιο αποδοτικούς και εντυπωσιακούς τρό-
πους. Με τη δυνατότητα προβολής διαφό-
ρων μορφών βίντεο καθώς και εικόνων, οι 
οθόνες LED της LG επιτρέπουν μεγαλύτερη 
ποικιλία μηνυμάτων στους διαδρόμους του 
ξενοδοχείου, κάτι που κάνει τους πελάτες 
να νιώθουν πιο ευπρόσδεκτοι.
Αίθουσα συσκέψεων και εκδηλώσεων: για 
να γίνουν οι εκδηλώσεις πιο πρωτότυπες 
και επαγγελματικές, οι σειρές LED LSA, 
All-in-one Smart και One:Quick της LG εί-
ναι ιδανικές για τις αίθουσες συσκέψεων, 
παρέχοντας οθόνες υψηλής ανάλυσης για 
εκπαιδεύσεις-σεμινάρια, συσκέψεις και πα-
ρουσιάσεις.
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Χτίζει «γέφυρες» ο δήμος Αριστοτέλη με πόλεις 
της Σικελίας
Κατάνια, Ταορμίνα, Μεσσίνα και Παλέρμο. Τέσσερις πόλεις που για τέσσερις 
ημέρες βρέθηκαν στο επίκεντρο του Road Show τουρισμού που οργάνωσε ο 
δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Στόχος της εξόρμησης στη Σικελία ήταν κυρίως 
ο σχολικός τουρισμός, ενώ «ανοιχτές» είναι προτάσεις για πολιτιστικό, προσκυ-
νηματικό, γαμήλιο και θαλάσσιο τουρισμό. Αξιοποιώντας την πολιτιστική δικτύ-
ωση με το Παλέρμο αλλά και την ένταξή του στο μεσογειακό παρατηρητήριο 
προορισμών Ο.Τ.Ι.Ε., ο Δήμος Αριστοτέλη παρουσίασε τις δραστηριότητες του 
προγράμματος με τίτλο «μικροί αριστοτελικοί περιπατητές», καθώς και αυτές 
που σχετίζονται με την ανάδειξη της αυθεντικότητας του κάθε επί μέρους τό-
που και οικισμού. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του 
προγράμματος «πράσινα μεσογειακά νησιά στην ίδια γεωγραφική παράλληλο», 
το οποίο δικτυώνει το Δήμο Αριστοτέλη με επιλεγμένους μεσογειακούς προορι-
σμούς. Στόχος του είναι να εξοικειώσει μαθητές και σπουδαστές με τους πολιτι-
σμούς της Μεσογείου, μέσω ανταλλακτικών προγραμμάτων και συνεργειών.
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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. 

Alcatel-Lucent Enterprise και Intertech
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