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Κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός στον κόσμο η Αθήνα 

Τον τίτλο του κορυφαίου Πολιτιστικού Προορισμού στον κόσμο (World’s Leading Cultural City 
Destination 2022) για το 2022 κέρδισε η Αθήνα -μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ)- στα φετινά World Travel Awards, που διοργανώθηκαν 
στη Μουσκάτ του Ομάν. Το βραβείο, έρχεται να προστεθεί στις δύο πρόσφατες, σημαντικές 
ευρωπαϊκές διακρίσεις της πόλης (Κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός της Ευρώπης και Κα-
λύτερο Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών της Ευρώπης), αναδεικνύοντας τη δυναμική της Α-
θήνας τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό. Σημειώνεται ότι η ελληνική πρωτεύουσα κατάφερε 
να διακριθεί ανάμεσα σε πόλεις – ορόσημα, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, 
το Πεκίνο και το Ρίο ντε Τζανέιρο, που ήταν υποψήφιες στην ίδια κατηγορία. Τα World Travel 
Awards διοργανώνονται από το 1993 και είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα, μετά από αλλεπάλ-
ληλες συμμετοχές, καταφέρνει να κερδίσει διεθνές βραβείο σε αυτόν τον σημαντικό θεσμό.

Διεθνής προβολή για 
Μύκονο και Σαντορίνη
Με το βλέμμα πλέον στην επόμενη 
σεζόν, η ομάδα του προγράμματος 
Mykonos - Santorini, by FlyinToGreece, 
με επικεφαλής τον «Ambassador 
Mykonos Promo - HACC New York» 
και αντιπρόσωπο της εταιρείας 
συμβούλων Τουρισμού Δήμων MTC 
Group, Κώστα Σκαγιά, βρέθηκε στο 
Λονδίνο για να συμμετάσχει στη φετι-
νή Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, World 
Travel Market, που ολοκληρώθηκε 
στις 9 Νοεμβρίου 2022. Η ομάδα του 
Mykonos - Santorini, by FlyinToGreece, 
όπως τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση, θα διερευνήσει το νέο τοπίο 
που διαμορφώνεται στον τουριστικό 
χάρτη στη μετά Covid-19 εποχή, 
προωθώντας παράλληλα την αυθε-
ντικότητα των ελληνικών προορισμών 
και τις αξιόπιστες και υψηλού επιπέ-
δου επιχειρήσεις - μέλη του, στους 
χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης, εκ 
των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό 
αποτελεί τουριστικούς buyers από 
όλη την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση, 
όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί στην 
προσέλκυση επισκεπτών υψηλού ει-
σοδηματικού προφίλ και τουριστικών 
αγοραστών πολυτελούς τουρισμού. 
Για την πληροφόρησή τους, θα χρη-
σιμοποιηθεί το διαδραστικό έντυπο 
υλικό καθώς και οι ψηφιακές εφαρμο-
γές, σχεδιασμένες από ομάδα ειδικών 
στις σύγχρονες τεχνολογίες και στον 
τουρισμό από Λονδίνο, Νέα Υόρκη και 
την ομάδα Mykonos Promo της MTC 
Group, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ΕΕ: νέο προτεινόμενο πλαίσιο για τη βραχυχρόνια 
μίσθωση ακινήτων

Πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα 
της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων 
για την παροχή βοήθειας στις δημόσιες 
αρχές έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη 
ανάπτυξη του τομέα στο πλαίσιο του βι-
ώσιμου τουρισμού. Το νέο προτεινόμενο 
πλαίσιο:

• θα εναρμονίσει τις απαιτήσεις καταχώρισης για τους εκμισθωτές και τα ακίνητα 
που προσφέρουν για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν αυτές θεσπίζονται από τις εθνι-
κές αρχές: τα συστήματα καταχώρισης θα πρέπει να είναι πλήρως επιγραμμικά 
και φιλικά προς τον χρήστη. Θα πρέπει να απαιτείται το ίδιο σύνολο σχετικών 
πληροφοριών για τους εκμισθωτές και τα ακίνητά τους, δηλαδή το «ποιος», «τι» 
και «πού». Κατά τη συμπλήρωση της καταχώρισης, οι εκμισθωτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

• θα αποσαφηνίσει τους κανόνες για τη διασφάλιση της προβολής και του ελέγχου 
των αριθμών καταχώρισης: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διευκολύ-
νουν τους εκμισθωτές να προβάλλουν τους αριθμούς καταχώρισης στις πλατφόρ-
μες τους. Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για 
να διαπιστώνεται κατά πόσον οι εκμισθωτές καταχωρίζουν και προβάλλουν τους 
σωστούς αριθμούς. 

• θα εξορθολογίσει την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών 
και δημόσιων αρχών: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν στις 
δημόσιες αρχές δεδομένα σχετικά με τον αριθμό διανυκτερεύσεων και τον αριθμό 
των μισθωτών μία φορά τον μήνα, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Για τις μικρές και 
τις πολύ μικρές πλατφόρμες προβλέπονται δυνατότητες απλούστερης κοινοποίη-
σης. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα αυτά μέσω εθνι-
κών «ενιαίων ψηφιακών σημείων εισόδου». 

• θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων, σε συγκεντρωτική μορφή: τα 
δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης θα συμβάλλουν, σε 
συγκεντρωτική μορφή, στις στατιστικές για τον τουρισμό που παράγει η Eurostat 
και θα τροφοδοτούν τον επικείμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό.

• θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής: τα κράτη μέλη θα 
παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του πλαισίου διαφάνειας και θα θεσπίσουν 
σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του εν 
λόγω κανονισμού.
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Τα κρίσιμα πλεονεκτήματα των λύσεων της 
HPE Aruba για τον κλάδο της Φιλοξενίας

Ανακαλύψτε γιατί οι επιχειρηματίες της φιλοξενίας 
επιλέγουν την Aruba για πιο έξυπνα και ευέλικτα δίκτυα:

Επιβιβαστείτε για το πιο 
έξυπνο ψηφιακό ταξίδι 
της επιχείρησής σας! 

Αποκτήστε ισχυρότερα, εξυπνότερα και πιο 
ευέλικτα δίκτυα ξενοδοχείων και συνεδριακών 
εγκαταστάσεων.

Διαχειριστείτε έως και εκατοντάδες σημεία με 
μία λύση, για βελτιωμένη λειτουργικότητα και 
ταχύτητα υπηρεσιών.

Αξιοποιήστε ασφαλείς και αξιόπιστες 
υποδομές δικτύου για εκπληκτικές ψηφιακές 
εμπειρίες φιλοξενίας.

Ελαχιστοποιήστε τις περιπλοκότητες με μια 
ενοποιημένη, cloud-based λύση δικτύωσης. 

Ασφαλείς και απλοποιημένες 
εμπειρίες για όλους

Κεντρική διαχείριση 
πολλαπλών ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων

Απρόσκοπτα συνδεδεμένοι 
επισκέπτες

Ενιαία, προγνωστική και 
αναλυτική πλατφόρμα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://www.arubanetworks.com/
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Νέα συνεργασία της 
ΠΟΞ με το ΠΑ.Δ.Α.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής εγκαινίασε η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ξενοδόχων, σε ειδική τε-
λετή που πραγματοποιήθηκε στο συ-
νεδριακό κέντρο «Περικλής Λύτρας» 
της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αι-
γάλεω, παρουσία μελών του Δ.Σ. της 
ΠΟΞ, καθηγητών και φοιτητών του 
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α. 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης 
Τάσιος και ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου, Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ε. 
Καλδής υπέγραψαν μνημόνιο συνερ-
γασίας με στόχο την ενδυνάμωση της 
σχέσης μεταξύ των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, προωθώντας την επι-
χειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον και την αξιοποίηση της 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας του κλά-
δου, ως γέφυρα που ενώνει την προ-
σφορά και τη ζήτηση στην αγορά ερ-
γασίας, προς όφελος των φοιτητών, 
αλλά και των επιχειρήσεων. Στο διά-
λογο που ακολούθησε με φοιτήτριες 
και φοιτητές, ο κ. Τάσιος αναφέρθηκε 
στις δεξιότητες που λείπουν από την 
αγορά εργασίας και στις κενές θέ-
σεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο  
του ευρωπαϊκού Τουρισμού

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το επερχόμενο εξαμηνιαίο συνέδριο 
της ένωσης Ευρωπαίων τουριστικών πρακτόρων και τουρ οπερέιτορ ECTAA 
SemiAnnual, στις 23 - 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Preferred 
Destination 2022 της ένωσης που σε συνεργασία με τον ΕΟΤ προβάλλει την 
Ελλάδα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αυτή την χρονιά. Στο συνέδριο θα συ-
ναντηθούν εκπρόσωποι των Ενώσεων τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων 
από 29 ευρωπαϊκές χώρες, που αποτελούν μέλη της ECTAA. Συνολικά, ο φο-
ρέας-ομπρέλα για τον ευρωπαϊκό οργανωμένο τουρισμό εκπροσωπεί περί τα 
70.000 τουριστικά γραφεία. Οι βάσεις για τη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης 
τέθηκε σε συνάντηση που πραγματοποίησε το προεδρείο της ECTAA στα Χανιά 
τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Οι σύνεδροι θα συζητήσουν για όλες τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και τον 
ελληνικό τουρισμό, και θα αναζητήσουν λύσεις για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, 
εν μέσω της ιδιάζουσας συνθήκης αναφορικά με τον κορωνοϊό και την ενεργει-
ακή κρίση. Παράλληλα, θα αναφερθούν στις προοπτικές για περαιτέρω αύξη-
ση των ταξιδιωτικών ροών τα επόμενα χρόνια, μέσα από μια σωστά δομημένη 
ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Τα μέλη της Ένωσης θα συνεχίσουν το πρό-
γραμμά τους με ταξίδι εξοικείωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, ώστε αφενός να γνωρίσουν τα Μετέωρα, τον Βόλο και το Πήλιο, 
και αφετέρου να κάνουν την πρώτη διερευνητική και πιλοτική συζήτηση γύρω 
από τη διεθνή τάση των Digital Nomads για την οποία θα συζητήσουν εκτενώς. 
Οι συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας FedHATTA και του Συνδέσμου 
ΗΑΤΤΑ, διασφαλίζουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η διπλή διοργάνωση 
του εφετινού εξαμηνιαίου συνεδρίου της ECTAA στη χώρα μας, να φέρει την 
Ελλάδα στις πρώτες θέσεις προβολής σε όλη την Ευρώπη.

Τετάρτη 16 /11 /2022



ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΣΤΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΟΥ ΧΩΡΟ!

https://www.kaercher.com/gr/


Το ήσυχο δωμάτιο και το άνετο κρεβάτι μπορεί να παραμένουν στην κορυφή των 
κριτηρίων για την επιλογή ενός ξενοδοχείου, όμως στον 21ο αιώνα υπάρχουν πολ-
λές άλλες ευκολίες που μπορούν να το μεταμορφώσουν στη μονάδα φιλοξενίας του 
μέλλοντος. Μία από τις εταιρείες που μπορούν να σας βοηθήσουν να το επιτύχετε 
αυτό, είναι η Aruba Networks, που δραστηριοποιείται στον χώρο της δικτύωσης εδώ 
και 20 χρόνια, ενώ αποτελεί θυγατρική της Hewlett Packard Enterprise από το 2015.

Οι δικτυακές λύσεις της Aruba για μονάδες φιλοξενίας, προσφέρουν ευκολίες τόσο 
για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες. Εμπλουτίζουν την εμπειρία χρήσης από 
το edge μέχρι το cloud, διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό που οδηγεί σε 
νέες υπηρεσίες, αυτοματοποιούν τη δικτύωση και παρέχουν αξιόπιστα και εύχρηστα 
εργαλεία για τους administrators, ενώ τα ξεχωριστά προφίλ για κάθε συσκευή και 
χρήστη, κάνουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων μία απλή διαδικασία.

Ξεκινώντας από το βασικό επίπεδο της υποδομής, η Aruba διαθέτει μία γκάμα από 
εντυπωσιακά και αξιόπιστα gateways, τα οποία μπορούν να διαχειριστούν εύκολα 
συνολικό bandwidth έως 40 Gbps (με δυνατότητα συνολικού bandwidth στα 20 Gbps 
«out of the box»), ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει firewall για να προσφέρει προστασία 
κατά των κυβερνοεπιθέσεων.

Σειρά στην υποδομή σας, έχουν τα ασύρματα access points, για σύνδεση στο 
internet ή και στο τοπικό δίκτυο, μέσω WiFi. Στο portfolio λύσεων της Aruba θα βρείτε 
την επόμενη γενιά ασύρματης δικτύωσης, με λειτουργία τριών ταυτόχρονων συχνο-
τήτων (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) & εντυπωσιακό συνδυαστικό συνολικό bandwidth 7.8 
Gbps! Ενσύρματη δυνατότητα διαμοιρασμού της συνδεσιμότητας μέσω 5 Gbps θυ-
ρών Ethernet καθώς και ενσωματωμένο Bluetooth, όπου εξασφαλίζει και μια άριστη 
συνεργασία με πιθανές υπάρχουσες συσκευές ΙοΤ του ξενοδοχείου σας. 

Σε επίπεδο software τώρα, η Aruba προσφέρει ένα εξαιρετικά λεπτομερές και πα-
ράλληλα ευέλικτο σύνολο δικτυακών εφαρμογών, για να ελέγχετε κάθε στοιχείο του 
δικτύου σας: 
•  Το Netconductor φροντίζει την εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας και την διατή-

ρηση των επιδόσεων του δικτύου σας. 
•  Το Insights κατηγοριοποιεί τις συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο σας, ανάλογα 

με το είδος και το λειτουργικό τους σύστημα, ενώ σημειώνει ποιες από αυτές έ-
χουν συνδεθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. 

•  Το Cloud Auth αναλαμβάνει τη διαχείριση και επιβολή των δικαιωμάτων και πολιτι-
κών πρόσβασης που ορίζετε για κάθε συσκευή και χρήστη.

•  Επιπρόσθετα μία «εργαλειοθήκη» επιπλέον εφαρμογών, διασφαλίζει την εύρυθ-
μη λειτουργία των συνδέσεων, την ασφάλεια από εξωτερικές και εσωτερικές απει-
λές, την αναλυτική διαχείριση του firewall και του VPN. 

•  Τέλος, το RFProtect ασχολείται ειδικά με την ασφάλεια της ασύρματης δικτύω-
σης στο ξενοδοχείο σας.

Aruba Hospitality 
Networking Solutions 
για τα ξενοδοχεία 
του 21ου αιώνα
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Αντιδρούν οι ξενοδόχοι στη Ρώμη στην 
απαγόρευση για τα συστήματα θέρμανσης

Στις 21 Νοεμβρίου επιτρέπεται να ανοίξουν τα συστήματα κεντρικής θέρμαν-
σης οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις στη Ρώμη, γεγονός που έχει προκαλέσει 
έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των ξενοδόχων της πόλης. Πιο συγκε-
κριμένα, ο δήμαρχος Roberto Gualtieri δήλωσε ότι τα συστήματα θέρμανσης 
θα μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από τις 21 Νοεμβρίου, τη 
στιγμή που οι πολίτες θα πρέπει να κατεβάσουν το διακόπτη στις 31 Μαρτίου. 
Παράλληλα, το επιτρεπόμενο όριο καθημερινά ανέρχεται στις 10 ώρες με 
μέγιστη θερμοκρασία σε 19 βαθμού Κελσίου. Τα νέα μέτρα στοχεύουν στον 
περιορισμό οικιακής κατανάλωσης αερίου έως και 20%, όμως οι ξενοδόχοι 
εκφράζουν τα παράπονά τους αναφέροντας ότι οι πελάτες τους δεν είναι 
υποχρεωμένοι να ανέχονται τις χαμηλές θερμοκρασίες. Ο επικεφαλής της 
ομοσπονδίας ξενοδόχων της περιοχής Lazio, στην οποία υπάγεται η Ρώμη, 
Tommaso Tanzilli, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σκεφτείτε κάποιον που πληρώνει 
μερικές εκατοντάδες ευρώ για ένα πολυτελές δωμάτιο. Αυτός θα πρέπει να 
κρυώνει; Δεν μπορεί να μας απαγορεύεται να ανοίξουμε τα συστήματα θέρ-
μανσης με απόφαση του Δήμου». Η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Ρώμης, 
Sabrina Alfonsi, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera πως οι νέοι κα-
νονισμοί δεν θα επηρεάσουν τα ξενοδοχεία, προσθέτοντας ότι το ρυθμιστικό 
αυτό πλαίσιο μπορεί να αλλάξει εάν υπάρξει κύμα βαρυχειμωνιάς.

Επέκταση του parking αεροσκαφών του 
Αεροδρομίου Καλαμάτας ζητά η Ε.Ξ Μεσσηνίας
Η άμεση αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για την επέκταση των εγκαταστά-
σεων του αεροδρομίου Καλαμάτας ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του 
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ξ Μεσσηνίας κ.κ. Δημήτρη Καρα-
λή και Δημήτρη Πατριαρχέα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου 
ΤΧΣ κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης 
Ξενοδόχων, για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που θα επιλύσει το σοβαρό 
πρόβλημα του χώρου parking του αεροδρομίου Καλαμάτας χωρίς την υπο-
χρέωση αναζήτησης εκ μέρους των αεροπορικών εταιρειών άλλων αερο-
δρομίων μέχρι την επόμενη απογείωση των αεροσκαφών, λόγω της έλλειψης 
χώρων στάθμευσης στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Όπως τονίζεται, αφενός 
προκαλεί επί πλέον χρεώσεις στις αεροπορικές εταιρείες με επίπτωση στους 
ναύλους και αφετέρου αποτρέπει πολλούς αερομεταφορείς να επιλέξουν την 
Καλαμάτα ως τόπο προορισμού διακοπών. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης 
ότι, παρά τη διεθνή ζήτηση που παρουσιάζει η Μεσσηνία, στερείται, εξαιτίας 
αυτού του τεχνικού ζητήματος, σημαντικού μεριδίου της διεθνούς ταξιδιωτι-
κής αγοράς με ότι αυτό σημαίνει για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
Η Ε.Ξ Μεσσηνίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ουσιαστική και εποι-
κοδομητική, όπως αναφέρει, συνάντηση στην οποία μετείχαν και υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Υπερταμείου το οποίο θα προχωρήσει άμεσα σε αναζήτηση 
εναλλακτικών τεχνικών έργων για να επιλυθεί το πρόβλημα με την αναδιά-
ταξη των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση του αναγκαίου 
χώρου στάθμευσης.

Κορυφαίος γαμήλιος 
προορισμός η Κρήτη
Οι διαδικτυακές αναζητήσεις για μήνα 
του μέλιτος στην Ελλάδα έχουν αυξη-
θεί το τελευταίο έτος κατά 33%, κυρί-
ως λόγω χαλάρωσης των μέτρων κατά 
του Covid-19 αλλά και των εξαιρετικών 
καταλυμάτων, σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της Stasher. Η Κρήτη καταλαμ-
βάνει την πρώτη θέση με βαθμολογία 
78/100 λόγω κλίματος, ακτών και 
φαγητού, ενώ στη δεύτερη θέση με 
77/100 βρίσκεται η Κάρπαθος χάρη στη 
γαλήνια ατμόσφαιρα και τις φυσικές 
ομορφιές της. Ακολουθούν η Μήλος με 
74/100 και η Κάλυμνος που ισοβαθμεί 
με την Αστυπάλαια και τη Ρόδο, έχο-
ντας βαθμολογία 73/100. Την κορυφαία 
πεντάδα συμπληρώνει η Ίος με 71/100.

Πάνω από 3 εκατ. 
Βρετανοί στην Ελλάδα 
το 2022
Στα 3 εκατομμύρια Βρετανών που ε-
πισκέφτηκαν φέτος την Ελλάδα, την 
ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο λαών, 
την αγάπη που δείχνουν οι Βρετανοί 
τουρίστες τόσο για τα ελληνικά νησιά 
όσο και για την ηπειρωτική Ελλάδα 
και για την ελληνική γαστρονομία, α-
ναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού Β. 
Κικίλιας. Επεσήμανε παράλληλα την 
επέκταση των πτήσεων προς Ελλάδα 
μέχρι τον Νοέμβριο και την έναρξη της 
τουριστικής σεζόν νωρίτερα, από τον 
Απρίλιο, τονίζοντας δε ότι η Ελλάδα εί-
ναι ένας υπέροχος προορισμός ακόμα 
και για το σαββατοκύριακο, το λεγόμε-
νο Greekend.
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Κωνσταντίνα Λεκκάκου

«Τα τραπεζικά funds  
δεν μπορούν να επιβάλουν κατασχέσεις  

ή να διενεργούν πλειστηριασμούς»
Συνέντευξη στην Ελένη Σαραντάκη

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou 
& Associates - Law Firm, τα οποία 
δραστηριοποιούνται στην Αθήνα 
και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανα-
λαμβάνουν υποθέσεις από όλο το 
φάσμα του δικαίου με ειδίκευση 
στο Τραπεζικό δίκαιο και σε θέ-
ματα προστασίας δανειοληπτών, 
στο εμπορικό δίκαιο και στο δί-
καιο αναγκαστικής εκτέλεσης. Η 
δικηγόρος Κωνσταντίνα Λεκκά-
κου, στο πλαίσιο αυτό, μίλησε στο 
Greek Hotelier για τα «κόκκινα» 
δάνεια των ξενοδοχείων, αλλά και 
τον τρόπο που ο επαγγελματίας 
μπορεί να επιτύχει μία ρεαλιστική 
και βιώσιμη αναδιάρθρωση των 
τραπεζικών του οφειλών.

Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2022 ο ελληνικός 
Τουρισμός κατάφερε να ανακάμψει, αρκετές είναι οι 
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και οι ξενοδοχει-
ακές μονάδες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
δανειακές τους υποχρεώσεις και βρίσκονται στο όριο να 

γίνουν «κόκκινες». Τι θα συμβουλεύατε έναν ξενοδόχο 
που σκέφτεται να διαπραγματευτεί την αναδιάρθρωση 
της οφειλής του αυτή την περίοδο;
Αυτή η χρονική συγκυρία είναι ιδανική για να αξιοποιήσει 
ένας επιχειρηματίας την -νομοθετικά πλέον θεσμοθετη-
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μένη- δυνατότητα να επιδιώξει και να επιτύχει μία ρεα-
λιστική και βιώσιμη αναδιάρθρωση των τραπεζικών του 
οφειλών. Ανάλογα με τις προτεραιότητες, τη στρατηγική 
του επιχειρηματία και το προφίλ της κάθε επιχείρησης, 
παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης μίας σειράς εξωδι-
καστικών, αλλά και δικαστικών ενεργειών, είτε διαδοχικά, 
είτε και συνδυαστικά με τις οποίες μπορεί να επιτύχει 
μία πραγματικά ευεργετική αναδιάρθρωση που να δίνει 
«ανάσα», ώθηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον 
επιχειρηματία. Ενδεικτικά αναφέρω τις πιο σημαντικές δυ-
νατότητες, όπως : α) τη δυνατότητα διμερούς διαπραγμά-
τευσης στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβαλλομένων 
μερών με κάθε έναν πιστωτή χωριστά, β) την πολυμερή 
διαπραγμάτευση ( εξωδικαστικός μηχανισμός) με το σύ-
νολο των πιστωτών ΚΑΙ του Δημοσίου, όπου επιδιώκεται 
μία συνολική λύση έναντι όλων στην οποία απαιτείται ορ-
γάνωση, εμπειρία και σωστά κοστολογημένες προτάσεις 
του επιχειρηματία, γ) την αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντο-
λογίας των Τραπεζών, στην τήρηση και εφαρμογή του ο-
ποίου υποχρεούνται και δεσμεύονται και τα FUNDS, δ) τη 
δυνατότητα εξυγίανσης της επιχείρησης, ε) τη διαμεσο-
λάβηση τυπική και άτυπη. Όλες οι άνω ενέργειες μπορούν 
να αξιοποιηθούν χωρίς καν την καταφυγή σε δικαστικές 
ενέργειες, οι οποίες παραμένουν σημαντικές και βοηθούν 
στην αναβάθμιση της διαπραγματευτικής δύναμης του 
επιχειρηματία.

Tο τελευταίο διάστημα γίνεται αρκετός λόγος για την 
απόφαση 822/22 του Αρείου Πάγου που βάζει «φρένο» 
σε πλειστηριασμούς από funds. Γιατί αυτή η απόφαση 
θεωρείται ιστορική και ποιες δυνατότητες δίνει στους 
δανειολήπτες;
Μετά από σειρά δεκτών δικαστικών αποφάσεων από πολ-
λά δικαστήρια σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, έφθασε 
η ώρα να κρίνει το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ο 
Άρειος Πάγος, με την ιστορική του υπ' αριθμ. 822/22 α-
πόφαση, ότι τα τραπεζικά funds, που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα, επιλέγοντας να εφαρμόσουν τις διατάξεις 
του ν. 3156/2003, δε νομιμοποιούνται να παρίστανται στα 
δικαστήρια, δεν μπορούν να επιβάλουν κατασχέσεις, να 
διενεργούν πλειστηριασμούς επί ακινήτων δανειοληπτών 
και γενικά να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέ-
λεσης. Είναι μία απόφαση «σταθμός» στην Ελλάδα που 
βάζει φραγμό στις παράνομες, αδιαφανείς, παράτυπες 
και ασφυκτικές μεθοδεύσεις των funds που επιχειρούν 
ανεξέλεγκτα και παρά τον νόμο επί σειρά ετών εις βάρος 
της περιουσίας των Ελλήνων. Η γνωστή πλέον απόφαση 
822/22 Αρείου Πάγου δεν ανέδειξε κανένα κενό νόμου, 
παρά τα όσα αντίθετα λέχθησαν, και συνεπώς ορθώς κρί-
θηκε ότι δεν χρήζει επέμβασης της νομοθετικής εξουσίας. 
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ευθεία παράβαση των συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των Ελλήνων ως προς 
την πρόσβαση τους σε μια δίκαιη δίκη ,αλλά και του δικαι-
ώματος της προστασίας της περιουσίας τους. Ούτε όμως 
ήρθε αιφνιδιαστικά μια τέτοια απόφαση του Ανώτατου Δι-
καστηρίου της χώρας. Αντίθετα εδράζεται σε σειρά πολ-
λών άλλων , θετικών για τους δανειολήπτες, αποφάσεων. 
Τα προβλήματα της εισόδου των FUNDS στην ελληνική 
έννομη τάξη είναι πολλά και έχουν αναδειχθεί πλέον επί 
σειρά ετών στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Ποιο είναι πια το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση 
των εξελίξεων στην υπόθεση;
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εξαρτάται 
από την στρατηγική που έχει προσυμφωνηθεί με τον επι-
χειρηματία, από την προτεραιοποίηση των αναγκών του, 
από το στάδιο που βρίσκονται -πιθανώς- οι δικαστικές 
ενέργειες. Κάθε περίπτωση είναι πάντοτε μοναδική.

Τι θα συμβεί πλέον με τους πλειστηριασμούς που ήδη 
έχουν διενεργηθεί και ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμε-
νες κινήσεις όσων επηρεάζονται από τα νέα δεδομένα;
Η απόφαση 822/22 του Αρείου Πάγου ανοίγει τη συζήτη-
ση και για αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα 
κατάσταση και καταβολή αποζημιώσεων ακόμα και σε 
αυτές τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκποιηθεί δια πλει-
στηριασμού ακίνητα, ενώ παράλληλα εκκρεμούν ένδικα 
μέσα των δανειοληπτών κατά πράξεων αναγκαστικής ε-
κτέλεσης χωρίς να έχουν ακόμα εκδικασθεί οι υποθέσεις 
αυτές. Φυσικά θέλει εγρήγορση στην περίπτωση αυτή, 
διότι υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες και προϋποθέσεις 
δικονομικές. Το καλύτερο θα ήταν να συμβουλευτούν έναν 
εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο για να ελεγχθούν τα δε-
δομένα της κάθε περίπτωσης χωριστά. Σε κάθε περίπτω-
ση όμως, η στροφή αυτή της νομολογίας με την ανωτέρω 
αμετάκλητη απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ αλλάζει τις 
ισορροπίες των μερών και πλέον στις διαπραγματεύσεις 
των δανειοληπτών με τα Funds, η θέση των δανειοληπτών 
αναβαθμίζεται ραγδαία.

Τα δικηγορικά γραφεία "Lekkakou & Associates - Law 
Firm" είναι γνωστό ότι διαθέτουν σημαντική πείρα στο 
χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων. Ποιες 
υπηρεσίες προσφέρετε στα ξενοδοχεία;
Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει σημαντικές ιδιαιτερότη-
τες αλλά και διακριτή αντιμετώπιση από την πλευρά των 
Funds αλλά και των δικηγορικών μας γραφείων, εφόσον 
προσελκύει το μέγιστο ενδιαφέρον των ξένων Funds. Τα 
γραφεία μας έχουν καταγράψει επί σειρά πολλών ετών ση-
μαντικές επιτυχίες στις αναδιαρθρώσεις ξενοδοχειακών 
ομίλων και επιχειρήσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 
με την στήριξη και την συμβολή ενός επιτελείου εξειδικευ-
μένων και έμπειρων συμβούλων συνεργατών μας, ώστε να 
προσφέρουμε άρτιες και στοχευμένες ενέργειες, προσαρ-
μοσμένες στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κάθε 
επιχειρηματία ξενοδόχου. Στόχος μας παραμένει η δημι-
ουργία στρατηγικής για τον κάθε επιχειρηματία χωριστά, 
ώστε να φθάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο 
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, αναβαθμίζοντας 
την διαπραγματευτική του θέση και αξιοποιώντας κάθε 
δυνατότητα – και είναι πολλές οι δυνατότητες που προ-
σφέρονται σε αυτήν την χρονική και νομική συγκυρία.

H κ. Κωνσταντίνα Λεκκάκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, Διαπιστευμένη 
Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συντονίστρια Διαμεσο-
λαβητών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσε-
λίδα www.lekkakou.gr
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Υπ. Τουρισμού: λιγότερα πλαστικά 
στα ξενοδοχεία
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης World Travel Market 
(WTM), ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο 
πρόεδρος του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης υπέγραψαν 
Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Common Seas 
που στοχεύει στη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης 
στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα καταλύματα της 
Ελλάδας μέσω του προγράμματος PlasTICK. Η Jo Royle, 
Ιδρύτρια και Διευθύνων Σύμβουλος της Common Seas 
δήλωσε: «Είναι τιμή για την Common Seas η υποστήριξη 
του ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού με την ανακοίνωση 
του νέου μας εργαλείου αναφοράς πλαστικών, PlasTICK. 
Το PlasTICK είναι το πρώτο εργαλείο στο είδος του που 
απευθύνεται αποκλειστικά στον κλάδο της φιλοξενίας, έ-
ναν τομέα αδιαμφισβήτητης αξίας για την ελληνική οικο-
νομία. Η έγκριση του Υπουργείου για το PlasTICK επιβε-
βαιώνει τη δέσμευσή του να καθιερώσει τη βιωσιμότητα 
ως βασικό πυλώνα του τουριστικού τομέα.»

Τα τελευταία χρόνια η Αλόννησος έχει καταφέρει να ενισχύσει 
τη θέση της στον τουριστικό χάρτη, με αποτέλεσμα συχνά 
να ξεχωρίζει. Το νησί απέσπασε το βραβείο του Best Diving 
Destination στο πλαίσιο των πρώτων Greek Travel Awards που 
διοργάνωσε με επιτυχία το Γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλαν-
δίας τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, μετά την ολοκλήρω-
ση της πρώτης ημέρας της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 
2022. Επτά Βρετανοί Tour Operators επικοινώνησαν τη ψηφοφο-
ρία για τα Greek Travel Awards στο πελατολόγιο τους που έχει 
επισκεφθεί πρόσφατα την Ελλάδα. Η Αλόννησος κατέλαβε την 
πρώτη θέση στην κατηγορία Diving Destinations λόγω του υπο-
θαλάσσιου πλούτου της, των άριστων υπηρεσιών που παρέχουν 
τα καταδυτικά κέντρα του νησιού, του πρώτου υποβρύχιου μου-
σείου της Ελλάδας στην Περιστέρα Αλοννήσου, καθώς και της 
μοναδικής εμπειρίας κατάδυσης που προσφέρει ο προορισμός 
μέσα από καινοτομίες όπως τη διοργάνωση υποβρύχιων γάμων 
από τον Δήμο.

Βραβείο Best Diving Destination  
για την Αλόννησο

Αφίξεις ρεκόρ φέτος στη Ρόδο
Ξεπέρασε τις προσδοκίες η φετινή τουριστική κίνηση σε 
ελληνικά νησιά, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες 
αφίχθηκαν 6.100.000 επισκέπτες με 34.500 πτήσεις, ενώ 
σημαντικός αριθμός τουριστών έχει επισκεφθεί τα νησιά 
ακτοπλοϊκώς και με κρουαζιερόπλοια. Στη Ρόδο, αλλά 
και στα περισσότερα νησιά η αυλαία της τουριστικής 
περιόδου πέφτει στις 13 Νοεμβρίου και ήδη γίνεται ο 
απολογισμός αλλά και οι σχεδιασμοί για την ερχόμενη 
τουριστική περίοδο. Οι επισκέπτες στο νησί σύμφωνα με 
στοιχεία του αεροδρομίου «Διαγόρας» ξεπέρασαν τους 
2.600.000, περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Το μυαλό 
όλων πλέον είναι στην επόμενη χρονιά που αν και ξεκινά 
με καλές προϋποθέσεις και καλά μηνύματα, παράγοντες 
του τουρισμού εκτιμούν ότι θα πληγεί -άγνωστο σε ποιο 
βαθμό- από την ενεργειακή κρίση. Ωστόσο οι τουριστικοί 
παράγοντες του νησιού, όπως ο πρόεδρος της Ένωσης 
Τουριστικών γραφείων Δωδεκανήσου Χρήστος Μιχαλά-
κης, είναι αισιόδοξοι και μάλιστα ο ίδιος ζητά από όλους 
να είναι προσγειωμένοι και συγκρατημένοι, καθώς τίποτα 
δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

https://knowcrunch.com/


Τα ξενοδοχεία σήμερα είναι σε θέση να προσφέρουν πολλα-
πλές υπηρεσίες στους επισκέπτες τους, όμως οι κρατήσεις 
των δωματίων είναι αυτές που θα εξασφαλίσουν τα βασικά έ-
σοδα στην επιχείρηση, αποτελώντας πόλο έλξης για ξένους 
και Έλληνες πελάτες. Το ξενοδοχειακό δωμάτιο αποτελεί 
το προσωρινό σπίτι κάθε επισκέπτη, γι’ αυτό οι απαιτήσεις 
όσων το επιλέγουν είναι αυξημένες. Το buychoice.gr όμως 
έρχεται να προσφέρει λύσεις στους ξενοδόχους που επιθυ-
μούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία διαμονής στο κατάλυμα, 
διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών για κάθε ανάγκη.
Οι σύγχρονοι επισκέπτες χρειάζονται σίγουρα περισσότε-
ρα από ένα απλό κρεβάτι και μια τηλεόραση στο δωμάτιο. 
Απλές προσθήκες όπως μια καφετιέρα, ένα κλιματιστικό ή 
ένα ηλεκτρικό σίδερο μπορούν να «μεταμορφώσουν» την 
εμπειρία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του brand name 
της επιχείρησης και στην απόσπαση θετικών κριτικών. To 
buychoice.gr, ένα νέο, πρότυπο ηλεκτρονικό αλλά και φυσικό 
κατάστημα που δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, μπορεί να εφοδιάσει και 
τις επιχειρήσεις φιλοξενίας με συσκευές ζωτικής σημασίας 
για την ικανοποίηση του επισκέπτη όπως Mini bar, Μηχανές 

espresso και Φίλτρου, Σεσουάρ, Ζυγαριές, Ηλεκτρικά Σίδερα 
και Σιδερώστρες, Φουρνάκια - Κουζινάκια, Φούρνοι Μικροκυ-
μάτων, Κλιματιστικά και Τηλεοράσεις. Αυτό που έχει να κάνει 
ο ξενοδόχος είναι να περιπλανηθεί στο ηλεκτρονικό κατά-
στημα, επιλέγοντας τα προϊόντα που τον εξυπηρετούν ή να 
επισκεφτεί το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, επί της οδού 
Μάρκου Μπότσαρη 25 στο Παλαιό Φάληρο, προκειμένου να 
συμβουλευτεί τους ειδικούς που είναι πάντα πρόθυμοι να 
τον εξυπηρετήσουν.

Σε πρώτο πλάνο η ικανοποίηση του επισκέπτη 
Η εμπειρία του επισκέπτη του ξενοδοχείου είναι εξαιρετικά 
σημαντική, γι’ αυτό κάθε επιχείρηση στον τομέα της φιλοξε-
νίας μπορεί να βελτιστοποιήσει τις παροχές, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στο ταξίδι του επισκέπτη. Ο εκσυγχρονισμός 
των δωματίων, με προσθήκες που συμβαδίζουν με τα δεδο-
μένα της εποχής, δεν σημαίνει άλλωστε ότι πρέπει να γίνουν 
δαπανηρές ανακαινίσεις. Αν απλώς αναβαθμιστούν οι πιο 
σημαντικές παροχές των δωματίων, με προτάσεις όπως αυ-
τές του buychoice.gr, η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών 
θα έχει ήδη ξεκινήσει. 

Μάθετε περισσότερα στο www.buychoice.gr ή επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα
Μάρκου Μπότσαρη 25, 17563 Παλαιό Φάληρο

«Μεταμορφώστε» την εμπειρία των επισκεπτών  
με απλές προσθήκες από το buychoice.gr

https://www.buychoice.gr/
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Ξεχώρισε η Ελλάδα 
στα αμερικανικά 
τουριστικά Travvy 
Awards 2022
Τέσσερις κορυφαίες διακρίσεις α-
πέσπασε η Ελλάδα και ο Ελληνικός 
Οργανισμός Τουρισμού στα Travvy 
Awards 2022, που θεωρούνται ως 
ένας από τους εγκυρότερους θε-
σμούς της τουριστικής βιομηχανίας 
των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα 
κατέλαβε την 1η θέση (Gold) στις 
κατηγορίες: Καλύτερος Προορι-
σμός στην Ευρώπη, Καλύτερος 
Προορισμός στην Μεσόγειο και 
Καλύτερος Ευρωπαϊκός Προορι-
σμός Κρουαζιέρας. Με τη σειρά 
του, ο ΕΟΤ αναδείχθηκε ως ο 2ος 
(Silver) Καλύτερος Οργανισμός 
Τουρισμού στην Ευρώπη. Τα Travvy 
Awards αναγνωρίζουν κάθε χρόνο 
την αριστεία στον τουριστικό το-
μέα, επιβραβεύοντας τουριστικές 
επιχειρήσεις, τουριστικά προϊόντα, 
εθνικούς οργανισμούς τουρισμού 
και προορισμούς σε όλον κόσμο για 
τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους.

Ανοίγει τις πύλες της  
η PHILOXENIA 2022
Η Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, που θα λάβει 
χώρα από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, από την 
πρώτη της διοργάνωση το 1985, μέχρι σήμερα, 
σκιαγραφεί το προφίλ του τουριστικού επιχειρείν 
στη χώρα διατηρώντας το ισχυρό της brand 
name. Διοργανώνεται ετησίως κάθε Νοέμβριο και 
αποτελεί το κομβικό σημείο συνάντησης του του-
ριστικού κλάδου, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνε-
δριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. H Philoxenia 
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της τουριστι-
κής αγοράς, συντονίζεται με τις ανάγκες του ε-
παγγελματία και τις επιθυμίες του ταξιδιώτη, ενώ 
συμβάλει στην ανάδειξη προορισμών και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών. Στο τριήμερο τουριστικό 
γεγονός συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλο το 
τουριστικό φάσμα, ελληνικοί και διεθνείς τουρι-
στικοί προορισμοί, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γρα-
φεία, τουριστικοί πράκτορες, κλαδικοί φορείς και 
ΜΜΕ, καθώς και εκλεκτοί προσκεκλημένοι αγο-
ραστές (hosted buyers) από χώρες στόχους για 
τον κλάδο. Eμπλουτισμένη από ενδιαφέρουσες 
θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες, workshops 
και στοχευμένες συνεδριακές εκδηλώσεις, η 
Philoxenia αποτελεί στο σύνολό της, ένα δυναμι-
κό «εργαλείο» που συμβάλλει ουσιαστικά στην 
ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Τετάρτη 16 /11 /2022

https://www.hoteliernews.gr


Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα για 

 Επαγγελματίες Καθαρισμού

 Ταπητοκαθαριστήρια

 Στεγνοκαθαριστήρια

 Ξενοδοχεία & Μαζική Εστίαση (Ho.Re.Ca)

www.cleanexpo.eu

www.cleanexpo.eu


16 

Το Υπουργείο Τουρισμού, ο Δήμος 
Αθηναίων και η Google ανακοίνωσαν 
το πρόγραμμα “Athens. The city is the 
museum”, μια κοινή προσπάθεια για 
να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες και ανε-
ξερεύνητες πλευρές της Αθήνας και η 
ίδια η πόλη ως ένα τουριστικό προορι-
σμό ιδανικό για όλο τον χρόνο. Η νέα 
αυτή πρωτοβουλία δημιουργήθηκε με 
σκοπό να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες 
που επισκέπτονται την Αθήνα, όπως 
επίσης και τους κατοίκους της, να α-
νακαλύψουν την πόλη περπατώντας 
και να εξερευνήσουν τους μοναδικούς 
θησαυρούς της, όπως την αθηναϊκή 
σκηνή της τέχνης του δρόμου, τις ποι-
κίλες γευστικές εμπειρίες, τη μουσική, 
την αρχιτεκτονική και πολλές από τις 
λιγότερο γνωστές γειτονιές της μέσα 
από αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες. 
Όλα τα παραπάνω είναι δυνατά μέσα 
από μια νέα διαδικτυακή εμπειρία όπου 
οι χρήστες μπορούν να βρουν μέσω του 
athens.withgoogle.com.

Πώς λειτουργεί:
Μόλις ο χρήστης επιλέξει κάποια από 
τις προτεινόμενες διαδρομές της εφαρ-
μογής, ένας χάρτης εμφανίζεται στην 
οθόνη του. Ο χάρτης αυτός έχει έναν 
περίπατο με πινέζες (pins), οι οποίες 
αντιστοιχούν σε προτεινόμενες στάσεις 
και αυτές με τη σειρά τους σε ηχητικό 
περιεχόμενο. Μια διακεκομμένη γραμ-
μή, όπως ακριβώς στο GoogleMaps, θα 
τον καθοδηγεί από το ένα σημείο στο 
άλλο, ενώ θα έχει επίσης τη δυνατότη-
τα να επιλέγει οποιαδήποτε στάση κατά 
μήκος της διαδρομής και αυτόματα θα 
γίνεται ανακατεύθυνση προκειμένου να 
φτάνει απευθείας στο σημείο της επι-
λογής του.
Στόχος της νέας αυτής συνεργασίας εί-
ναι να ενισχύσει τη συλλογική προσπά-
θεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, του 
Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου 
Αθηναίων για τη δημιουργία ενός νέου 
και βιώσιμου μοντέλου τουριστικής 
ανάπτυξης, όπου η Αθήνα θα αποτελεί 

δελεαστικό προορισμό 365 ημέρες τον 
χρόνο. Βλέποντας την Αθήνα μέσα από 
μια διαφορετική ματιά, η πρωτεύουσα 
της χώρας επανασυστήνεται ως μια 
διαρκώς «ζωντανή» πόλη που, με την 
πλούσια ιστορική και σύγχρονη πολι-
τιστική της ταυτότητα, αποτελεί η ίδια 
ένα μουσείο.
Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικί-
λιας, δήλωσε: «H σημερινή ανακοίνωση 
έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής 
συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει με 
την Google για τον βιώσιμο τουρισμό 
από τον Απρίλιο του 2022. Η συνερ-
γασία αυτή ξεκίνησε από τους επαγ-
γελματίες του τουρισμού των οποίων 
η εκπαίδευση σε βιώσιμες πρακτικές 
βρίσκεται σε εξέλιξη με πάνω από 2000 
ξενοδόχους να έχουν περάσει από τις 
σχετικές εκπαιδεύσεις της Google και 
του GSTC και πάνω από 500 ξενοδοχεία 
να προβάλλουν ήδη την πιστοποίηση 
βιωσιμότητάς τους στην Google. Σή-
μερα περνάμε και στον τομέα της τα-
ξιδιωτικής εμπειρίας με μια καινοτόμα 
πρωτοβουλία που ανοίγει την Αθήνα 
στους επισκέπτες που θα θέλουν να βι-

ώσουν τον ρυθμό της πόλης και να ανα-
καλύψουν λιγότερο φωτισμένες γωνιές 
με ένα σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο, 
που παραπέμπει όμως ταυτόχρονα 
στην πραγματική γνωριμία με ένα τόπο, 
την ιστορία του και τους κατοίκους του. 
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα 
από τέτοιες συνεργασίες βελτιώνουμε 
και αναβαθμίζουμε το προσφερόμενο 
τουριστικό προϊόν της χώρας μας πι-
στοί στη στρατηγική μας για τη βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη.»
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακο-
γιάννης, δήλωσε: «Η Αθήνα δεν είναι μό-
νο οι εντυπωσιακές αρχαιότητές της και 
τα υπέροχα μουσεία της. Ολόκληρη η 
πόλη είναι ένα μοναδικό, ζωντανό, ανοι-
χτό, διαδραστικό, τεράστιο μουσείο που 
προσφέρει εκατοντάδες «σκηνές», «εκ-
θέματα» και εμπειρίες στους επισκέπτες 
της όλο τον χρόνο. Το This is Athens, 
ο επίσημος οδηγός της πόλης, συγκε-
ντρώνει όλα τα «εργαλεία» που βοηθούν 
τους επισκέπτες αλλά και όλους εμάς, 
να δούμε, να γευτούμε, να βιώσουμε την 
πόλη μέσα από ξεχωριστές, πραγματι-
κές και ουσιαστικές εμπειρίες».

“Athens. The city is the museum”: μια κοινή 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου 
Αθηναίων και της Google για την ανάδειξη της 
Αθήνας σε έναν προορισμό για όλο τον χρόνο
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