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Σε αδιέξοδο τα ξενοδοχεία της Ευρώπης λόγω 
ενεργειακής κρίσης
Συναγερμό σήμανε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Κα-
φέ (HOTREC), η οποία με επιστολή της καλεί τους Υπουργούς του Ενέργει-
ας να μειώσουν τις τιμές, προκειμένου να αποφύγουν το λουκέτο χιλιάδες 
επιχειρήσεις. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οι εταιρείες του κλάδου 
αναφέρουν αύξηση στην τιμή κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ 200%-600%, 
σημειώνοντας: «Ο τομέας της φιλοξενίας συμβάλλει σημαντικά στην οικο-
νομία της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας 2 εκατομμύρια εταιρείες (το 90% από 
αυτές είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις) και απασχολεί 12 εκατομμύρια άτομα. 
Παρά το σημαντικό αυτό ρεκόρ, ο τομέας τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει 
πολλές προκλήσεις, συγκεκριμένα τις υψηλές τιμές των τροφίμων, ελλεί-
ψεις εργατικού δυναμικού, υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, ενώ εξακολουθεί 
να βρίσκεται σε ανάκαμψη μετά την COVID-19.»

Α. Βασιλικός: «Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε τα ξενοδοχεία 
12μηνης λειτουργίας»
Στα κύρια ζητήματα που απασχολούν τα ξενο-
δοχεία, παρά το θετικό πρόσημο της φετινής 
χρονιάς, αναφέρθηκε πρόσφατα ο πρόεδρος 
του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός. Συγκεκριμέ-
να ανέφερε: «Βγήκαμε από μια διετία μεγάλων 
απωλειών που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στα ξε-
νοδοχεία και βρεθήκαμε μπροστά στην εκτίναξη 
του λειτουργικού κόστους σε όλες τις κατηγο-
ρίες εξόδων, με κορύφωση την ενέργεια και τις 
προμήθειες προϊόντων και των λειτουργιών των 
ξενοδοχείων. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας πόλεων και 
ορεινών προορισμών. Ήταν αυτά που δοκιμά-
στηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2022 και βρί-
σκονται ξανά μπροστά σε ένα δύσκολο χειμώνα, 
με πελώριες αβεβαιότητες για τις πληρότητές 
τους κι αν τελικά θα καταφέρουν να ανταπεξέλ-
θουν στα έξοδα της λειτουργίας τους». Παράλ-
ληλα, ο κ. Βασιλικός τόνισε ότι οι προκλήσεις για 
τον κλάδο είναι διαρκώς μπροστά, μέσα σε ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Γι' αυτό το 
λόγο, εξηγεί, δεν έχει νόημα να κάνουμε σημείο 
αναφοράς και μέτρο σύγκρισης το 2019. «Δεν 
ζούμε πια στο 2019. Όπως και το 2023 δεν μπο-
ρεί να είναι 2022», σημειώνει χαρακτηριστικά. 
Για τον πρόεδρο του ΞΕΕ η γρήγορη προσαρ-
μογή σε ανάγκες και τάσεις της παγκόσμιας α-
γοράς θα κάνει και τη διαφορά μέσα στην εποχή 
της αβεβαιότητας που διανύουμε. «Προσαρμογή 
παντού. Σίγουρα στις υποδομές που απαιτούν ε-
νίσχυση και άμεση αναβάθμιση ώστε να δώσουν 
απαντήσεις και στο μεγάλο ζητούμενο της επι-
μήκυνσης της σεζόν. Εξίσου κρίσιμη διάσταση 
έχει ασφαλώς και η ποιότητα των καταλυμάτων. 
Εκ των πραγμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
πρακτικές στρεβλώσεων, παραπλάνησης, παρα-
οικονομίας, αναξιοπιστίας που προκύπτουν μέσα 
από την "οικονομία διαμοιρασμού".»

Γρ. Τάσιος: «Στρατηγική προτεραιότητα 
ο επαναπροσδιορισμός του τουριστικού 
προϊόντος μας»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού, ο πρόεδρος της ΠΟΞ 
κ. Γρηγόρης Τάσιος ανέφερε τα 
εξής: «Ο Τουρισμός σηκώνει την 
Ελλάδα ψηλά, χάρις στην τερά-
στια και διαχρονική συνεισφορά 
του τουριστικού τομέα στην ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία. Η στα-
θερή αξία του και η ανθεκτικότητά 
του αναδείχθηκαν περισσότερο 
φέτος, σε μια χρονιά με απρόβλε-
πτες γεωπολιτικές και διεθνείς 
οικονομικές εξελίξεις, κατά την 
οποία ωστόσο ο ελληνικός Του-
ρισμός κατόρθωσε να ανακάμψει 

στα προ πανδημίας επίπεδα και να αποτελέσει στήριγμα για την οικονο-
μία και την κοινωνία. Ο ξενοδοχειακός κλάδος με ενότητα, με φιλότιμη 
προσπάθεια, με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις κατάφερε να βγει 
από τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του Τουρισμού. Ωστόσο σήμερα, 
είμαστε αντιμέτωποι με νέες μεγάλες προκλήσεις. Η ενεργειακή κρίση 
και οι πληθωριστικές πιέσεις μας επιβάλλουν να αλλάξουμε την οπτική 
μας και να στραφούμε σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, αναπροσαρμόζοντας 
τη στρατηγική μας στόχευση για τον Τουρισμό της επόμενης μέρας. O 
επαναπροσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος μας, με όρους βιωσι-
μότητας, ποιότητας και θεματικού εμπλουτισμού στηριγμένου στα πλε-
ονεκτήματα κάθε προορισμού, είναι στρατηγική προτεραιότητα. Απαιτεί 
σχέδιο, πόρους και συνένωση δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου 
να πετύχουμε τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για τον ελληνικό τουρισμό. 
Ο δρόμος της συνεργασίας έχει αποδειχθεί πως οδηγεί σε θετικά απο-
τελέσματα. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσει να βαδίζει η ΠΟΞ, με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης για τον ξενοδόχο, με πίστη στις δυνατότητες της Ελ-
λάδας και με σταθερό στόχο το βιώσιμο τουριστικό μέλλον της πατρίδας 
μας, με οφέλη δίκαιης ευημερίας για όλους.»
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Ένα ακόμα… βήμα για την ελληνική κρουαζιέρα 
Την αναβάθμιση της κρουαζιέρας στον 
τουριστικό χάρτη της χώρας επεσή-
μανε με tweet του ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή το 
ταυτόχρονο homeporting που έκαναν 
για πρώτη φορά στην ιστορία του λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης δύο κρου-
αζιερόπλοια. Συγκεκριμένα, έκαναν 
ταυτόχρονο homeporting το κρουαζιε-
ρόπλοιο «Monet» που έδεσε στο λιμάνι 

της Θεσσαλονίκης, προερχόμενο από τη Λήμνο, και το «Celestyal Crystal», που 
κατέπλευσε, με προηγούμενο σταθμό του το λιμάνι του Πειραιά. «Ακόμη ένα 
βήμα για την καταξίωση του λιμένα Θεσσαλονίκης στον τομέα της κρουαζιέρας 
σηματοδοτεί το ταυτόχρονο Homeporting για δύο κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι 
της πόλης, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ...ιστορία του λιμανιού» ανέ-
φερε στο tweet του ο κ. Κικίλιας.

Περισσότεροι από 13 εκατ. 
τουρίστες στην Ελλάδα το 
2022
Αύξηση της τάξεως του 154,2% εμφάνισαν 
τα έσοδα από τον τουρισμό την περίοδο 
Ιανουαρίου - Ιουλίου σε σύγκριση με το 
2021, καθώς ο αριθμός των τουριστών που 
επισκέφθηκε τη χώρα μας ξεπέρασε τα 
13,2 εκατομμύρια έναντι 4,5 εκατομμυρίων 
πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, η ταξιδιωτική κίνηση 
μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 204,3%, 
ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 
171,5%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώ-
ρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 8,064, ε-
κατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κα-
τά 148,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση 
από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε 
κατά 298,1% και διαμορφώθηκε σε 5,96 
εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από 
τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε 
κατά 158,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από 
τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του 
ευρώ αυξήθηκε κατά 128,7%. Ειδικότερα, 
η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 157,8% και διαμορ-
φώθηκε σε 2,06 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή 
από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 131,8% και 
διαμορφώθηκε σε 900,9 χιλ. ταξιδιώτες. 
Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, 
η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασί-
λειο αυξήθηκε κατά 658,7% και διαμορφώ-
θηκε σε 2,031 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή 
από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 279,8% και 
διαμορφώθηκε σε 513,9 χιλ. ταξιδιώτες. 
Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία 
μειώθηκε κατά 34,7% και διαμορφώθηκε 
σε 20,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Αυξημένες κατά 23% οι αφίξεις από Γαλλία σε 
σχέση με το 2019

«Τα μηνύματα που παίρ-
νουμε για την επιμή-
κυνση της τουριστικής 
περιόδου είναι ελπιδο-
φόρα, οι προσπάθειές 
μας συνεχίζουν να 
αποδίδουν καρπούς», 
δήλωσε ο Υπουργός 
Τουρισμού Βασίλης Κι-
κίλιας, μετά τις επαφές 
που είχε με επικεφαλής 
αεροπορικών εταιρειών 
και tour operators της 
Γαλλίας, στο περιθώριο 
της Διεθνούς Έκθεσης 
IFTM-Top Résa 2022 
στο Παρίσι. Όπως ανέ-
φεραν στον Υπουργό 
οι παράγοντες της 
αγοράς, η επιτυχία του 
φετινού καλοκαιριού 
για τον ελληνικό του-
ρισμό δίνει ώθηση για 
τους επόμενους μήνες 
και συμβάλλει καθορι-
στικά στην επιμήκυνση 

της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας. Στη συνάντηση με στελέχη της Air 
France, ο Διευθυντής Ευρώπης της εταιρείας, Frédéric Descours και o Διεθυντής 
Marketing, Frédéric Ribes επεσήμαναν ότι φέτος καταγράφηκε 50% αύξηση στη 
διαθεσιμότητα θέσεων συγκριτικά με το 2019, ενώ από την Transavia η CEO 
Nathalie Stubler και ο Γενικός Διευθυντής, Nicolas Henin ανέφεραν πως η διαθε-
σιμότητα θέσεων αυξήθηκε κατά 60% σε σχέση με την προ Covid περίοδο και 
εξέφρασαν το ενδιαφέρον για επιπλέον 10% αύξηση για το 2023. Σύμφωνα με 
τις αεροπορικές εταιρείες, η φετινή επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα την παράτα-
ση πτήσεων για έναν επιπλέον μήνα, με τις αφίξεις από Γαλλία να καταγράφουν 
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αύξηση κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2019 και με την περαιτέρω επιμήκυνση να έχει ισχυρές προοπτικές.

Τετάρτη 5 /10 /2022
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ

Εντυπωσιακοί χώροι σχεδιασμένοι από βραβευμένους 
αρχιτέκτονες. Εμπνευσμένες παγκόσμιες γεύσεις στο 

πρώτο εν πλω εστιατόριο του βραβευμένου με αστέρια 
Michelin chef Daniel Boulud. Νοιώστε ευεξία με τα ολιστικά 

προγράμματα της goop. Αυξήστε τις ενδορφίνες σας 
στο γυμναστήριο της F45 με τα προγράμματα Peloton. 
Ταξιδέψτε πιο μακριά, ζήστε τον κάθε προορισμό και 
εξερευνήστε τον κόσμο με απαράμιλλη πολυτέλεια.

Αυτά τα προσφέρει μόνο η Celebrity Cruises.

http://www.navigator.gr/
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Σημαντικός ο αθλητικός τουρισμός για την 
επέκταση της σεζόν 
Ο αθλητισμός φαίνεται ότι θα αποτελέσει βασικό συστατικό στην επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου, αφού με σύμμαχο τον καιρό, η Ελλάδα 
μετατρέπεται σε ένα μεγάλο στίβο αγωνισμάτων, που προσελκύει επισκέ-
πτες από όλον τον κόσμο. «Με τις διοργανώσεις αθλητικού χαρακτήρα να 
αυξάνονται εβδομάδα με εβδομάδα, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πλέον 
αγαπημένα ραντεβού κάθε χρονιάς για αθλητές και μη! Ένα ραντεβού άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με την φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, την γαστρονο-
μία και τις ξεχωριστές ποιοτικές εμπειρίες που προσφέρει η χώρα μας από 
άκρη σε άκρη», ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία 
Ζαχαράκη. Με σοβαρότητα και ξεχωριστό "παλμό" οι διοργανώσεις στους 
διαφορετικούς προορισμούς στην Ελλάδα προσελκύουν ολοένα αυξανόμε-
νο αριθμό επισκεπτών. Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος 
με ενθουσιασμό, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν κάθε προορισμό με την 
οικογένεια ή την παρέα τους και δίνουν ραντεβού επιστροφής για να τον 
εξερευνήσουν καλύτερα. Αποδεικνύεται έτσι στην πράξη, με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, η δυναμική του αθλητικού τουρισμού και η σημασία του για 
την επέκταση της τουριστικής περιόδου και, τελικά, τη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη. Στο υπουργείο τουρισμού στηρίζουμε και προβάλλουμε τις διορ-
γανώσεις μας που αποτελούν ένα ξεχωριστό ημερολόγιο ποιοτικών εμπει-
ριών και προσδίδουν ξεχωριστή υπεραξία στο εγχώριο τουριστικό προϊόν 
μας, τονίζει η υφυπουργός Τουρισμού.

Γέμισαν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα 
της ΔΕΘ
Στο 90% υπολογίζεται ότι έφτασαν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της 
Θεσσαλονίκης κατά τα δύο Σαββατοκύριακα της 86ης ΔΕΘ, με τους φι-
λοξενούμενους να είναι τόσο Έλληνες επισκέπτες της διοργάνωσης, όσο 
και ξένοι. Κατά τις καθημερινές το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε περίπου 
80%, όπως διευκρίνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων (ΕΞΘ), Ανδρέας Μανδρίνος. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτές είναι 
μόνο οι πρώτες εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο της διοργάνωσης στις ξενο-
δοχειακές μονάδες της πόλης, καθώς τα επίσημα στοιχεία τόσο για τις δια-
νυκτερεύσεις, όσο και για την κατανομή αυτών ανά κατηγορία ξενοδοχείου, 
δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμη.

ΣΕΤΕ: επιστολή για την 
επιδότηση κεφαλαίου κίνησης 
πληττόμενων τουριστικών 
επιχειρήσεων
Επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς 
απέστειλε ο ΣΕΤΕ σχετικά με την επιδότηση 
κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την παν-
δημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, 
τουριστικών γραφείων και πρακτορείων ταξιδιών. 
Η επιστολή αναφέρει: «Τις τελευταίες ημέρες 
επιχειρήσεις λαμβάνουν επιστολές για την μερική 
επιστροφή της ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε 
μέσω του προγράμματος «Επιδότηση κεφαλαίου 
κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουρι-
στικών επιχειρήσεων φιλοξενίας». Η επιστροφή 
αφορά σχεδόν στο σύνολο της χορηγηθείσας 
ενίσχυσης. Η επιστροφή της εν λόγω ενίσχυσης 
είναι αντικειμενικά αδύνατη για τις περισσότε-
ρες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο 
γεγονός πως η συγκεκριμένη δράση λαμβάνει 
υπόψη τις δαπάνες που καταχωρούνται στους 
με αριθμούς 361-363-364 και 365 κωδικούς της 
περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Όμως, το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών των τουριστικών γραφείων 
και πρακτορείων ταξιδίων αποτελεί το κόστος 
των τουριστικών πακέτων που αυτές πωλούν, 
δαπάνη η οποία βάσει της ειδικής ρύθμισης του 
άρθρου 43 του ν.2859/2000 δεν καταχωρείται 
στους ανωτέρω κωδικούς, αλλά στον κωδικό 349 
- στη στήλη εκροών. Επόμενο είναι, λοιπόν, ενώ 
οι συνολικές δαπάνες των ανωτέρω επιχειρήσε-
ων υπερκαλύπτουν το ποσό της ενίσχυσης που 
έλαβαν, να μην προκύπτει πως αυτές δαπάνησαν 
τη χορηγηθείσα ενίσχυση και παράλληλα αυτή 
να υπερβαίνει το τιθέμενο από την ανωτέρω δρά-
ση όριο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να οριστεί, 
το συντομότερο δυνατόν συνάντηση για την επί-
λυση του ζητήματος. 

Ξεχωρίζουν στις δράσεις 
βιωσιμότητας οι Λειψοί
Οι Λειψοί αποτελούν ένα μικρό ελληνικό νησί που 
όμως ξεχωρίσει για τις δράσεις βιωσιμότητας. 
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγ-
γος «οι Λειψοί ξεπέρασαν εφέτος το "φράγμα" 
του 2019 σε ακτοπλοϊκές αφίξεις και η επισκεψι-
μότητα τους είναι υψηλότερη κατά 25% σε σχέ-
ση με πέρυσι. Το κάλεσμα μας για έναν "πράσινο" 
τρόπο διακοπών χωρίς οργανωμένες ξαπλώ-
στρες είχε μεγάλη απήχηση σε Έλληνες και ξέ-
νους. Οι Ιταλοί κατέκλυσαν το νησί για ακόμη μια 
φορά, ενώ επισκέπτες είχαμε και από αγορές, 
όπως η Γαλλία και η Μ. Βρετανία. Οι τουριστικές 
ροές συνεχίστηκαν και τον Σεπτέμβριο και μάλι-
στα οδηγώντας σε αξιοσημείωτες πληρότητες, 
μέχρι και 90%.»

Τετάρτη 5 /10 /2022
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Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ το 3ο 
Γαστρονομικό Φεστιβάλ Πηλίου
Με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πηλιορείτικης 
γαστρονομίας και των τοπικών παραγωγών, διοργα-
νώθηκε το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Οκτωβρίου στην 
περιοχή της Πορταριάς το 3ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ 
Πηλίου. Το φεστιβάλ, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της πρώτης πιστο-
ποιημένης αγροτουριστικής μονάδας στην Θεσσαλία 
«Φάρμα Καραΐσκου», που συνεργάζεται στην οργάνω-
ση με τον φορέα πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης 
Δημητριάδος και Αλμυρού «Μαγνήτων Κιβωτός». Για 
δύο μέρες, η «Φάρμα Καραΐσκου» μεταμορφώθηκε σε 
ανοιχτή αγορά μικρών παραγωγών, δίνοντας τη δυνα-
τότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά μια 
ευρεία γκάμα τοπικών προϊόντων, να μάθουν τα μυστικά 
της τοπικής κουζίνας, να συμμετάσχουν σε βραδιές 
γευσιγνωσίας και οινογνωσίας, να παρακολουθήσουν 
μουσικές εκδηλώσεις και να λάβουν μέρος σε υπαίθριες 
δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι, τις δύο προηγούμε-
νες χρονιές, από τους χώρους του φεστιβάλ πέρασαν 
συνολικά περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες. Οι διορ-
γανωτές επιδιώκουν την καθιέρωσή του ως σημαντικού 
θεσμού, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο 
ο οικοτουριστικός - γαστρονομικός τουρισμός της πε-
ριοχής και να προβληθεί περαιτέρω τόσο το Πήλιο όσο 
και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Στο 1,7 δις. ευρώ τα έσοδα από τα 
συνέδρια το 2022
"Ως το διαμάντι του ελληνικού τουρισμού που δεν έχει 
ακόμα αξιοποιηθεί" χαρακτήρισε τον συνεδριακό τουρι-
σμό η πρόεδρος του συνδέσμου επαγγελματιών οργα-
νωτών συνεδρίων κ. Σίσυ Λυγνού, σε ειδική εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας. Στην παρουσίαση της, η κυρία Λυγνού ανέδει-
ξε τη συνεισφορά των συνεδριακών εκδηλώσεων στα 
τουριστικά μεγέθη της χώρας. Μάλιστα για το 2022 τα 
τουριστικά έσοδα από τον συνεδριακό τουρισμό υπολο-
γίζονται σε 1,7 δισ ευρώ, ενώ για το 2023 διάχυτη είναι 
η αισιοδοξία για μια νέα εξαιρετική χρονιά.

Στο Ρέθυμνο το OCEANMAN World Final
Στο Ρέθυμνο θα διεξαχθεί 
(28-30/10) ο τελικός της 
Παγκόσμιας σειράς Αγώ-
νων ανοικτής θαλάσσης 
OCEANMAN World Final α-
πό την EY ZHN Greece, υπό 
την αιγίδα των Περιφέρειας 
Κρήτης, Δήμου Ρεθύμνης, 
Ελληνικού Οργανισμού Του-
ρισμού (ΕΟΤ) και Κολυμ-
βητικής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδος (ΚΟΕ). «θα ήθελα να 
συγχαρώ τους διοργανωτές 
για το έργο που προσδί-
δει υπεραξία στο εγχώριο 
τουριστικό προϊόν αποδει-
κνύοντας με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τη σπουδαιότητα του αθλητικού τουρισμού και τη 
σημασία του για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και, τε-
λικά, την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» δήλωσε η υφυπουργός 
Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη Τύπου.

Κορυφαίος προορισμός για αναρριχήσεις  
η Κάλυμνος
Κορυφαίο προορισμό της Ελλάδας για αναρριχήσεις χαρακτήρισαν 
οι Βρετανικοί Times την Κάλυμνο σε πρόσφατο αφιέρωμα με τα πιο 
ενδιαφέροντα ελληνικά νησιά για διακοπές εκτός τουριστικής αιχ-
μής. Το νησί των σφουγγαράδων διαθέτει μερικά από τα καλύτερα 
αναρριχητικά πεδία στον κόσμο, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες μπο-
ρούν να θαυμάσουν την αισθητική των γραφικών χωριών, τα εξαιρε-
τικά δείγματα νεοκλασικής τέχνης με art deco επιρροές, το εντυ-
πωσιακό λιμάνι, και το Αρχαιολογικό Μουσείο με τη χάλκινη «Κυρά 
της Καλύμνου» του 4ου αιώνα π.Χ. Επιπρόσθετα, το αφιέρωμα των 
Times περιλαμβάνει τη Σύμη για γαστρονομία, το Αγκίστρι για πο-
δηλασία και πεζοπορία, τη Φολέγανδρο για τα ηλιοβασιλέματα, τη 
Σέριφο για στιγμές απομόνωσης, την ιστορική Ιθάκη, την Τήνο για 
θαλάσσια σπορ, την πολιτιστική Σύρο, τους Παξούς για ιστιοπλοΐα 
και την Ύδρα για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο.

Τετάρτη 5 /10 /2022
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Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
«IFTMTopResa» η Περιφέρεια 
Αττικής

Στη Διεθνή Τουρι-
στική Έκθεση «ΙFTM 
(International & French 
Travel Market) - Top 
Resa» συμμετείχε η 
Περιφέρεια Αττικής, 

ως συνεκθέτης στο περίπτερο του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού στο Παρίσι, στις 20-22 
Σεπτεμβρίου, με στόχο να ενισχυθεί το ρεύμα 
εισόδου των Γάλλων επισκεπτών οι οποίοι τα 
τελευταία χρόνια επιλέγουν την Αττική για τις 
διακοπές τους. Βασικός στόχος της Περιφέρειας 
ήταν η προσέγγιση της Γαλλικής αγοράς αλλά 
και της διεθνούς τουριστικής αγοράς προβάλ-
λοντας το μήνυμα ότι η Αττική αποτελεί έναν 
ασφαλή κι ελκυστικό πολυδιάστατο προορισμό 
για αξέχαστες διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους. Προβλήθηκαν οι ξεχωριστοί τουριστικοί 
προορισμοί της Αττικής, οι μορφές θεματικού 
τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός, 
ο πολιτιστικός τουρισμός, κ.ά. καθώς και κάθε 
μορφής δραστηριότητας, κατάλληλη για κάθε 
τύπο επισκέπτη και για κάθε επίπεδο οικονομικής 
δυνατότητας, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνάντηση της Fraport Greece με τοπικούς 
φορείς των Χανίων

Στο χώρο εκδηλώσεων 
«Μίκης Θεοδωράκης» στα 
Χανιά πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση και ανοικτή 
συζήτηση στελεχών της 
Fraport Greece με εκπρο-
σώπους της τοπικής αυτο-
διοίκησης, καθώς και των 
επαγγελματικών και εμπο-
ρικών σωματίων του νομού 
Χανίων και της περιφέρει-
ας Κρήτης. Η συνάντηση, 
πρωτοβουλία της Fraport 
Greece, ορίστηκε στο 
πλαίσιο των τακτικών συ-
ναντήσεων της εταιρείας 
διαχείρισης του αεροδρο-

μίου Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» με τους τοπικούς φορείς και 
τους συνεργάτες της. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η λειτουργία, η 
πορεία και η εξέλιξη του αεροδρομίου Χανίων, η βιώσιμη ανάπτυξή του, 
όσο και η συμβολή του στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανοικτής συζήτησης, οι παρευρισκόμενοι 
αντάλλαξαν τις απόψεις τους για συγκεκριμένα θέματα, μεταξύ άλλων 
η εξέλιξη της φετινής καλοκαιρινής περιόδου, οι low cost εταιρείες και 
το μοντέλο του βιώσιμου τουρισμού για την Κρήτη.

Τετάρτη 5 /10 /2022

https://www.hoteliernews.gr
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ICC Women Hellas: με επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το 1ο συνέδριο του cluster 
Τουρισμού 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, 
το 1ο συνέδριο του cluster Τουρισμού του ICC Women Hellas με θέμα «Τουρισμός 
στην Ελλάδα - Νέες Τάσεις μετά την Πανδημία». Το συνέδριο, στο οποίο διακε-
κριμένοι managers & opinion makers παρουσίασαν το έργο των επιχειρήσεων 
που εκπροσωπούν, σχετικά με τις νέες τάσεις του Τουρισμού στην Ελλάδα, τα 
αναπτυξιακά έργα, τον πολιτιστικό τουρισμό και λοιπές δράσεις που προάγουν 
την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων. Τους προσκεκλημένους 
καλωσόρισαν η Πρόεδρος του ICC Women Hellas, Άννα Καμαρίδη, η Επικεφαλής 
του Cluster Τουρισμού, Μαρία Τόκτωρ και ο Πρόεδρος του ICC Hellas, Πέτρος 
Δούκας. Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου ήταν: Η Ιωάννα Δρέττα-CEO του 
φορέα Marketing Greece, η Κωστάντζα Σμπώκου–Συν-διευθύνουσα Σύμβουλος 
της Phaea Resorts, ο Δημήτρης Φραγκάκης-Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού, η Αθηνά Χατζηπέτρου-Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η Μαρία Τόκτωρ - Επικεφαλής Στρατηγικής 
Ανάπτυξης της Grecian Air Seaplanes και της Ελληνικά Υδατοδρόμια, η Κατερίνα 
Πολλάτου - Airline Marketing & Development Manager της Fraport Greece και η 
Ιφιγένεια Χρυσικοπούλου-General Manager της Greece IYC. 
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Νέα διάκριση για την AEGEAN στα «Skytrax World 
Airline Awards»
Μια ακόμη διάκριση έλαβε η AEGEAN στα φετινά 2022 Skytrax World Airline 
Awards κατακτώντας για 11η συνεχή χρονιά και 12η τα τελευταία δεκατρία 
χρόνια, τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας 
στην Ευρώπη». Συγκεκριμένα, στα βραβεία που ανακοινώθηκαν στο Λονδίνο, 
η AEGEAN βραβεύθηκε ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία 
στην Ευρώπη» για 11η συνεχή χρονιά ενώ έλαβε και τη 2η θέση στην κατηγορία 
της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας Παγκοσμίως». Παράλ-
ληλα, συνέχισε να βρίσκεται μεταξύ των 10 καλύτερων εταιρειών στην Ευρώ-
πη για το προσωπικό καμπίνας που διαθέτει και την ταξιδιωτική εμπειρία που 
προσφέρουν στους επιβάτες τους. Σχολιάζοντας τη βράβευση της AEGEAN, ο 
κ. Edward Plaisted, CEO της Skytrax, δήλωσε: «Με το πέρασμα των χρόνων, η 
AEGEAN κατοχυρώνεται ως μία αεροπορική που διακρίνεται συστηματικά στην 
κορυφή της έρευνας των World Airline Awards και η ανάδειξή της ως η «Κα-
λύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη» για 11η διαδοχική 
φορά αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα. Παράλληλα 
όμως με την εξίσου σημαντική διάκριση της ως 2η «Καλύτερη Περιφερειακή 
Αεροπορική Εταιρεία Παγκοσμίως» και τη σταθερή ανάδειξή της στην πρώτη 
δεκάδα των καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη για το προσωπικό καμπίνας που 
διαθέτει».

Με «Ελληνικό Πρωινό» 
γιόρτασαν οι ξενοδόχοι 
την Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού
Με το σερβίρισμα «Ελληνικού Πρωινού» 
γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Τουρι-
σμού στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», η ελληνική ξενοδοχία και ο Διεθνής 
Αερολιμένας της Αθήνας. Πρόκειται για τη 
δυναμική δράση του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου της Ελλάδος, «Ελληνικό Πρωινό» 
που αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτό-
τητα της χώρας μας. Η υφυπουργός Του-
ρισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη χαιρετώντας 
την πρωτοβουλία, ανέφερε: «Στηρίζουμε 
ένθερμα αυτή την προσπάθεια που φέρνει 
τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα στο τραπέζι 
κάθε ταξιδιώτη! Θερμά συγχαρητήρια για 
την πρωτοβουλία του ΞΕΕ, του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών και της Ένωσης Ξενο-
δόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού, 
με επίκεντρο το «Ελληνικό Πρωινό». Όπως 
υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ξενοδοχεια-
κού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Αλέξαν-
δρος Βασιλικός το καινοτόμο πρόγραμμα 
«Ελληνικό Πρωινό» ξεκίνησε το 2010 από 
το ΞΕΕ και έκτοτε έχει διαγράψει μια πολύ 
επιτυχημένη πορεία καταξίωσης, μέσα από 
το διαρκή εμπλουτισμό του και τη διαρκώς 
αυξανόμενη συμμετοχή.

Τετάρτη 5 /10 /2022
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