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Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο Συνέδριο 
ταξιδιωτικών πρακτόρων της Γαλλίας
Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας απηύθυνε χαιρετισμό και κήρυξε την έναρξη του 12ου 
συνεδρίου της Selectour (Ταξιδιωτικά Πρακτορεία της Γαλλίας) το οποίο φέτος φιλοξενήθηκε στην 
Αθήνα από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα συνέδριο καθοριστικής σημασίας για 
την προβολή της πρωτεύουσας και όλης της χώρας, καθώς συμμετείχαν σε αυτό 550 μεγάλοι tour 
operators, ξενοδόχοι, επιχειρηματίες του κλάδου κ.λπ., ενώ πολύ σημαντικός ήταν και ο χρόνος 
διεξαγωγής του- μόλις ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα- στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται 
για χειμερινό τουρισμό και city break. Ο κ. Κικίλιας αναφερόμενος στην Αθήνα έκανε λόγο για πό-
λη-κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, μια από τις πιο γοητευτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, επιση-
μαίνοντας στους συνέδρους ότι αν την περπατήσουν θα διαπιστώσουν ότι αποτελεί τον επόμενο 
απόλυτο προορισμό city break για όλο τον χρόνο και κυρίως off season.

Αύξηση 4% στην 
πληρότητα των 
ξενοδοχείων της 
πρωτεύουσας τον 
Οκτώβριο
Μικρή αύξηση της τάξεως του 4% σημεί-
ωσε η πληρότητα των ξενοδοχείων της Α-
θήνας τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων 
Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού. Την 
ίδια στιγμή η πορεία όλης της χρονιάς 
μέχρι και τον Οκτώβριο δεν κατάφερε 
να εξελιχθεί προς θετικό πρόσημο και 
συγκεκριμένα η μέση πληρότητα του 
10μηνου του 2022 καταγράφηκε με πτώ-
ση 12,5% έναντι του αντίστοιχου 10μήνου 
του 2019. Ο Οκτώβριος, συμπερασματι-
κά, σαφώς κινήθηκε λίγο καλύτερα από 
τους προηγούμενους μήνες (αυτό και σε 
σχέση με ορισμένους από τους αντα-
γωνιστές της Αθήνας), οι επιδόσεις της 
Αθήνας ωστόσο συγκρινόμενες με αυτές 
των πόλεων ανταγωνιστών της, σίγουρα 
δεν είναι οι ιδανικές, ούτε σε επίπεδο 
10μήνου, ούτε και διαχρονικά, πάντα με 
τα όσα υπογραμμίζει η ένωση σε σχετική 
ανακοίνωση. Η ΕΞΑΑΑ υποστηρίζει ότι 
"βρισκόμαστε σε μια δύσκολη -διαχρο-
νικά- διαδρομή, όπου η Αθήνα σε όλα 
σχεδόν, ακολουθεί τις ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες. Παράδειγμα αποτελεί η μέση 
τιμή δωματίου για την Αθήνα που φτάνει 
τα 125.39 ευρώ, ενώ σημειώνονται πολύ 
καλύτερες επιδόσεις σε τιμές δωματίου 
στους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της 
Αθήνας, όπως Κωνσταντινούπολη, Μα-
δρίτη, Βαρκελώνη, Ρώμη" κ.ά.

Γρ. Τάσιος για βραχυχρόνια 
μίσθωση: «Πρέπει να 
προχωρήσουμε γρήγορα 
γιατί το κοινωνικό κόστος 
είναι πελώριο»
Την επιβεβλημένη ανάγκη για παρέμβαση της 
Πολιτείας ώστε να υπάρξει ρύθμιση στο θέμα 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων υπογράμμισε, 
μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγό-
ρης Τάσιος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
στο Συμβούλιο των Προέδρων Ξενοδοχειακών 

Ενώσεων – Μελών της ΠΟΞ στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Τάσιος αναφέρθηκε στα στοι-
χεία που προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη της Grant Thornton, με βάση τα οποία:
• Ως χώρα έχουμε καθυστερήσει πολύ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

και το φαινόμενο γιγαντώνεται με πολύ αρνητικές συνέπειες για την αγορά 
της φιλοξενίας αλλά και για την ίδια την κοινωνία. 

• Η τουριστική δαπάνη της οικονομίας διαμοιρασμού μεγεθύνεται με έντονο 
ρυθμό, 15% ετησίως. Το 2022 έφτασε να αποτελεί το 14% της συνολικής του-
ριστικής δαπάνης, μέγεθος τέτοιο που δεν μπορεί να παραμένει χωρίς ρυθμι-
στικό πλαίσιο.

• Η μέση τιμή βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι κατά 5 φορές μεγαλύτερη από 
αυτή που σημειώνεται σε επίπεδο μακροχρόνιας μίσθωσης, δημιουργώντας 
ισχυρά κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη βραχυ-
χρόνια αγορά, δημιουργώντας οξυμένα προβλήματα στέγασης.

• Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δημιουργούν σημαντικές απώλειες σε επίπεδο 
δημοσίων εσόδων λόγω του τρόπου φορολόγησής τους. 

• Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στερούν τη δημιουργία πρόσθετων 39.000 θέσε-
ων εργασίας σε ετήσια βάση.

Σε αυτά τα στοιχεία προσθέστε τις εικόνες της ντροπής να βλέπουμε γιατρούς και 
δασκάλους να κοιμούνται στα αυτοκίνητα γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι στα 
νησιά ή να φεύγουν και να στερούνται οι τοπικές κοινωνίες από κρίσιμες υπηρεσί-
ες.
Ο κ. Τάσιος σημείωσε: «Προτάσεις από τον κλάδο υπάρχουν. Πρέπει να προχω-
ρήσουμε γρήγορα γιατί το κοινωνικό κόστος είναι πλέον πελώριο. Δεν λέμε να 
εξαφανιστεί η δραστηριότητα, ούτε θα ήταν ρεαλιστικό άλλωστε. Λέμε όμως πως 
πρέπει να μπουν όρια και να υπάρξει ένα δίκαιο πλαίσιο ρύθμισης με γνώμονα τις 
κοινωνικές ανάγκες.»
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Ενισχύει τα έσοδα ο Τουρισμός  
και το φθινόπωρο 
Παρά το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα πλέον είναι κοντά, εξαιρετικές 
επιδόσεις συνεχίζουν να καταγράφουν αφίξεις και τα έσοδα του φθι-
νοπώρου, σύμφωνα με τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια. Όπως 
ανέφερε ο ίδιος, το Σεπτέμβριο η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη ήταν 11% 
πάνω σε σχέση με την αντίστοιχη του 2019, και οι αφίξεις στα περιφε-
ρειακά αεροδρόμια ξεπέρασαν κατά 14% την προ πανδημίας περίοδο. 
Εντυπωσιακοί είναι οι αριθμοί και τον Οκτώβριο με το αεροδρόμιο του 
Ακτίου- το οποίο εξυπηρετεί περιοχές που αποτελούν εναλλακτικούς 
προορισμούς- να καταγράφει αύξηση πάνω από 76% σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ το Νοέμβριο οι τουρίστες συνεχίζουν 
να επισκέπτονται τη χώρα. Παράλληλα, το πρόγραμμα “Τουρισμός για 
Όλους” εξακολουθεί να τονώνει τον εγχώριο τουρισμό και να στηρίζει 
τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων σε χειμερινούς προορισμούς, σύμφωνα με 
τον υπουργό.

Σε πρώτο πλάνο η ενεργειακή 
αναβάθμιση των ξενοδοχείων
Τα μείζονα θέματα που απασχολούν τον ξενοδο-
χειακό κλάδο αποτέλεσαν αντικείμενο τηλεδι-
άσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός 
Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο 
Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος και ο Πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 
(ΠΟΞ), Γρηγόρης Τάσιος. Ο Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσί-
ασε το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», 
που αναμένεται να υλοποιηθεί με πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 200 
εκατ. ευρώ. Το Πρόγραμμα που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, περιλαμβάνει ειδικό κονδύλι 
100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού. Ο 
κ. Σκρέκας ανέφερε, επίσης, ότι εξετάζεται η δυ-
νατότητα δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων 
ξενοδοχείων, οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν 
σε σχήμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. 
Στην τηλεδιάσκεψη έγινε αναφορά στα οφέλη 
της ενεργειακής αναβάθμισης των ξενοδοχεια-
κών εγκαταστάσεων και συμφωνήθηκε πως θα 
υπάρξει ειδική μέριμνα τόσο για τα μικρότερα 
ξενοδοχεία κάτω των 150 κλινών όσο και για 
αυτά που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές και 
αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, α-
ναφορικά με το ενεργειακό κόστος. Η νέα δράση 
που έρχεται να προστεθεί στην οριζόντια κρατική 
επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 25 
λεπτά, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δαπάνες 
για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, επεμβάσεις 
θερμομόνωσης και εγκατάστασης συστημάτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Υπουργός Του-
ρισμού κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι η κυβέρνηση 
υλοποιεί τη δέσμευση της να βοηθήσει έμπρακτα 
τους ορεινούς προορισμούς μέσω των δράσεων 
αυτών που αναβαθμίζουν το προσφερόμενο του-
ριστικό προϊόν συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον 
στόχο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ενώ 
ταυτόχρονα συνεχίζεται η ανάδειξη τους μέσα 
από τις καμπάνιες του ΕΟΤ. 

ΤτΕ: αύξηση 78,3% στις ταξιδιωτικές 
εισπράξεις το 9μηνο  
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
Αύξηση κατά 78,3% σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκαν, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στα 15,6 δισ. ευρώ. Σε 
σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική 
κίνηση κατά 12,1%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10,7%. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους 
των χωρών της ΕΕ-27 κατά 54,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα περί-
που 9 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών 
εκτός της ΕΕ-27 κατά 124%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,3 δισ. ευρώ. 
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του 
ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 52%, ενώ οι ει-
σπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ 
διαμορφώθηκαν στα 1,9061 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
65,3%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 47,8% 
και διαμορφώθηκαν στα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία 
αυξήθηκαν κατά 31,1% και διαμορφώθηκαν στα 1,1 δισ. ευρώ. Από τις 
χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 137,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,9 δισ. ευρώ. 
Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 94,5% και διαμορ-
φώθηκαν στα 923,6 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 
54,8% και διαμορφώθηκαν στα 31,3 εκατ. ευρώ.
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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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Μεγάλη προσέλευση στις εκθέσεις Philoxenia, 
Hotelia και Real Estate Expo North
Πάνω από 24.100 επισκέπτες υποδέχτηκαν σε λίγες ημέρες οι διεθνείς εκθέσεις 
«Philoxenia» και «Hotelia» και η νεοαφιχθείσα «Real Estate Expo North», κατά τη 
διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον του-
ρισμό, τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, την εστίαση και καφεστίαση, αλλά και τη δια-
χείριση ακινήτων. Το τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» της Θεσσαλονίκης -Philoxenia 
και Hotelia- έστειλε, σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία ΔΕΘ-Helexpo AE, 
μηνύματα αισιοδοξίας για τον ελληνικό τουρισμό με πλήθος θεσμικών φορέων, 
τουριστικών επιχειρήσεων, μαγευτικών προορισμών και εκπροσώπων της αυτοδι-
οίκησης να δίνουν το «παρών.

Την ήπια μετακίνηση τουριστών με ποδήλατο 
στηρίζει η ΠΟΞ
Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Προγράμματος BIKE FRIENDLY HOTEL, 
μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας ΝΑΤΤΟΥΡ Α.Μ.Κ.Ε. και της ΠΟξ, πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της 37ης Philoxenia στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανα-
γνώριση της σημασίας της χρήσης ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης περιβαλλο-
ντικά φιλικού και ειδικότερα ως τουριστική δραστηριότητα, συμβατή με τους στό-
χους αειφορίας και μείωσης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και επιπτώσεων 
στους προορισμούς και τις επιχειρήσεις των Ξενοδοχειακών Ενώσεων - Μελών της 
Ομοσπονδίας. Αποτελεί συγχρόνως και προώθηση της παγκόσμιας τάσης δρα-
στηριότητας ευεξίας και εναλλακτικού - αθλητικού τουρισμού, αλλά και διαφορε-
τικότητας τόσο για τους πελάτες των ξενοδοχείων όσο και για την μετακίνηση των 
τουριστών στους προορισμούς γενικότερα. Το MoU στοχεύει στο να βοηθήσει την 
ΠΟΞ και τις επιχειρήσεις της να εισάγουν και να αναδείξουν τη δραστηριότητα της 
ποδηλασίας και να στραφούν προς περισσότερο ήπιες μορφές τουρισμού, ώστε η 
ανάπτυξή τους να καταστεί μακροχρόνια φιλικότερη προς το περιβάλλον. Ο Πρό-
εδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος τόνισε ότι «ξεκινά μια σημαντική προσπάθεια 
να εντάξουμε το ποδήλατο στις δράσεις μας και να προχωρήσουμε προς την αει-
φορία των ξενοδοχείων μας». 

Ευκολότερη η εργασία 
στην Ελλάδα για τους 
Digital Nomads
Οι Digital Nomads έχουν μπει στο μικρο-
σκόπιο του Υπουργείου, με αποτέλεσμα 
να εντείνονται οι προσπάθειες προσέλ-
κυσης επισκεπτών που θα επιλέξουν 
την Ελλάδα για την εργασία τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, 
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης α-
ναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις που θα 
διευκολύνουν τους ψηφιακούς νομάδες 
να έρθουν στη χώρα μας, υπογραμμί-
ζοντας ότι σε λίγες εβδομάδες θα γίνει 
πράξη η ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέ-
σω του Gov.gr, κάτι που θα δημιουργήσει 
νέα δεδομένα στην επιχειρηματικότητα. 
Μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες θα με-
ταφραστούν στα Αγγλικά υπηρεσίες που 
περιλαμβάνει το Gov.gr, με το ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τους ψηφιακούς νομά-
δες που θα έρθουν στην Ελλάδα.

Τετάρτη 30 /11 /2022
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Ψηλά στις προτιμήσεις των Βρετανών  
η Ελλάδα για το 2023
Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις προτίμησης του βρετανικού κοινού 
για καλοκαιρινές διακοπές με αεροπλάνο (μικρής απόστασης), σύμφωνα με έρευνα για 
τις τάσεις στον διεθνή τουρισμό κατά το 2023, την οποία διεξήγαγε η Ένωση Βρετανών 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ΑΒΤΑ). Η έρευνα παρουσιάστηκε στη διάρκεια ημερίδας με 
θέμα «Travel Trends», που διοργάνωσε η ABTA στις 17 Νοεμβρίου στη βρετανική πρω-
τεύουσα και συμμετείχε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, 
Ελένη Σκαρβέλη. Κεντρικός άξονας της ημερίδας ήταν ο αντίκτυπος της τρέχουσας οι-
κονομικής κατάστασης και της συμπεριφοράς του καταναλωτή για τα ταξίδια καθώς και 
οι ταξιδιωτικές τάσεις για το 2023. Στις θεματικές που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν 
οι τάσεις αειφορίας στον τουρισμό, το μάρκετινγκ των ταξιδιών μετά την πανδημία, οι 
ψηφιακές τάσεις, οι διαδικτυακές συμπεριφορές και οι τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς η 
ταξιδιωτικές προτιμήσεις της γενιάς Ζ, που αποτελεί μια σημαντική περίπτωση μελέτης 
στην τουριστική βιομηχανία.

Προτεραιότητα η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέ-
κα και της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, αναγνωρίστηκε ως ιαματικός ο 
φυσικός πόρος «Νερό Δημοτικής Πηγής Λισβορίου», Δήμου Δυτικής Λέσβου. Επιπλέον με 
απόφαση της Προϊστάμενης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής Παναγιώτας 
Διονυσοπούλου αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «Πηγή Λουτρών Παντελίδη 
“Ιπποκράτης”», Δήμου Νισύρου. Η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι 
"άλλοι δυο ιαματικοί φυσικοί πόροι αναγνωρίζονται, και προστίθενται στους 80 ήδη ανα-
γνωρισμένους στο σύνολο της χώρας. Το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με όλα τα 
συναρμόδια υπουργεία, τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, θέτει ως προτεραιότητα 
την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και ιδιαίτερα του ιαματικού τουρι-
σμού και τουρισμού ευεξίας, ανάφερε η υφυπουργός". Μάλιστα το αρμόδιο υπουργείο 
έχει προβλέψει και κονδύλια 28 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, για 
έργα βιώσιμων υποδομών στις ιαματικές πηγές.

Ά. Γκερέκου:  
«Η Ελλάδα είναι 
τουριστικός 
προορισμός για 
κάθε εποχή»
Σε συνέντευξή της στο ιταλικό 
πρακτορείο ειδήσεων Ansa, η πρό-
εδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, 
υπογράμμισε ότι «η στρατηγική 
της Ελλάδας είναι να επεκτείνει 
την άφιξη τουριστών σε όλη τη χώ-
ρα και να τους ενθαρρύνει να εξε-
ρευνήσουν την Ελλάδα όχι μόνο το 
καλοκαίρι, αλλά και τον χειμώνα, 
διότι η Ελλάδα έχει και χειμώνα. 
«Στις νέες μας εκστρατείες κάνου-
με σαφές ότι η Ελλάδα δεν είναι 
μόνο ήλιος και παραλίες των νη-
σιών. Έχουμε επίσης όμορφες πα-
ραλίες στη Βόρεια και στην Δυτική 
Ελλάδα, τις οποίες δεν γνωρίζει 
κανείς. Στον ΕΟΤ, κύριος στόχος 
μας είναι να προβάλουμε περιοχές 
που δεν είναι πολύ γνωστές» προ-
σθέτει η κυρία Γκερέκου. «Η Ελλά-
δα είναι τουριστικός προορισμός 
για κάθε εποχή», λέει στο ιταλικό 
πρακτορείο ειδήσεων. Τονίζει δε, 
ότι η φετινή χρονιά θα κλείσει με 
θετικό πρόσημο σε σύγκριση με 
το 2019, δηλαδή την τελευταία 
χρονιά πριν ξεσπάσει η πανδημία 
κορονοϊού. «Η Ελλάδα σημειώνει 
νέο ρεκόρ για τον τουρισμό της 
περιόδου Οκτωβρίου Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου. Τα έσοδα για το 
2022 έχουν ήδη ξεπεράσει τα 18,2 
δις ευρώ του 2019 και υπάρχουν 
πάντα πολλοί Ιταλοί τουρίστες» 
δηλώνει η Άντζελα Γκερέκου.

Τετάρτη 30 /11 /2022



220222_Anzeige_GR_A4_CD_RZ.indd   6220222_Anzeige_GR_A4_CD_RZ.indd   6 22.02.22   08:3622.02.22   08:36

https://www.lechuza.gr/


9 

Α. Βασιλικός: «Θετικός  
ο απολογισμός για το 2022»
Ως μια πολύ καλή χρονιά χαρακτηρίστηκε το 2022 από 
τους επικεφαλής του τουριστικού κλάδου στην ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση του ΞΕΕ, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο του Metropolitan 
Expo στην τουριστική έκθεση Xenia. Ο πρόεδρος του 
ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε ότι μετά από 
δύσκολες συγκυρίες πιστοποιείται η ξεκάθαρη συνει-
σφορά του ξενοδοχειακού κλάδου στην επίτευξη της 
φετινής πολύ καλής χρονιάς. "Εφαρμόσαμε τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα κατά τρόπο εξαιρετικό κάτι που 
συνέβαλε στην υγειονομική ασφάλεια του προορισμού 
συνολικά", ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βασιλικός. 
Αναφερόμενος στις μεγάλες προκλήσεις που έχει να 
διαχειριστεί ο κλάδος των ξενοδοχείων ο κ. Βασιλικός 
στάθηκε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, στην 
αύξηση των προμηθειών κατά 40%, αλλά και την έλλει-
ψη του προσωπικού, που προβλέπεται επιδείνωση του 
προβλήματος, αν δεν ληφθούν μέτρα. Μάλιστα οι ελ-
λείψεις σε προσωπικό υπολογίζονται πλέον σε 61.000 
όταν η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για ελλείψεις 
50.000 ατόμων. Την ίδια στιγμή, τα ανοιχτά μέτωπα για 
τον ξενοδοχειακό κλάδο έχουν να κάνουν με την ρύθ-
μιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, την ρύθμιση των 
πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και την λειτουργία των 
12μηνων ξενοδοχείων, που η βιωσιμότητα τους απει-
λείται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Προσβάσιμη  
σε άτομα με 
οπτική αναπηρία 
η Ακρόπολη
Προσβάσιμη σε άτομα με 
οπτική αναπηρία καθίστα-
ται πλέον η Ακρόπολη των 
Αθηνών με ένα συνολικό 
πρόγραμμα, το οποίο πε-
ριλαμβάνει απτική δια-
δρομή, ειδικά έντυπα και 
ειδικά σχεδιασμένα βοη-
θήματα και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σε συνεργασία 
με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και με την υποστήριξη και χορηγία 
του Ιδρύματος Ωνάση. Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη: «Οι αρχαιολογικοί μας χώροι, με 
προτεραιότητα πάντα τους χώρους, που είναι ενταγμένοι στον Κα-
τάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γίνονται σταδιακά 
προσβάσιμοι σε όσο γίνεται περισσότερες ομάδες συμπολιτών 
μας. Έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, με τον 
Φάρο Τυφλών και με τις άλλες οργανώσεις των συμπολιτών μας, 
που έχουν προβλήματα οπτικής αναπηρίας. Συνεχίζοντας αυτό το 
έργο, εγκαινιάζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη για 
τους έχοντες οπτική αναπηρία. Το γεγονός ότι σήμερα η Ακρόπο-
λη γίνεται προσβάσιμη ακόμα από μία ομάδα συμπολιτών μας, για 
εμάς είναι μία τεράστια ικανοποίηση και μία πολύ μεγάλη χαρά.»

Τετάρτη 30 /11 /2022
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Δυναμική ανάπτυξη για την 
κρουαζιέρα στα Χανιά
Με δυναμικό τρόπο αναπτύχθηκε το 2022 η κρουαζιέρα 
στα Χανιά, προσθέτοντας θετικά στοιχεία στην πολύ 
καλή εικόνα της τουριστικής περιόδου για την περιοχή. 
Η περίοδος της κρουαζιέρας για το 2022 «άνοιξε» στα 
Χανιά τον Μάρτιο με δύο αφίξεις πλοίων και συνεχίστη-
κε με αυξητικές τάσεις και τον Οκτώβριο ο οποίος εξε-
λίσσεται ως ο μήνας με τις περισσότερες αφίξεις πλοί-
ων και επιβατών, λόγω και της έκτακτης προσέγγισης 
πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Εκτός από την Σούδα, 
προσεγγίσεις πλοίων υπήρξαν και στο ενετικό λιμάνι 
της πόλης. «Η φετινή χρονιά δείχνει την δυναμική της 
κρουαζιέρας στα Χανιά», δήλωσε ο πρόεδρος του Λι-
μενικού Ταμείου Νομού Χανίων Δημήτρης Βιριράκης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος συνολικά το 2021 στα Χανιά 
καταγράφηκαν 76 αφίξεις με 45.619 επιβάτες, το 2020 
μόλις 10 αφίξεις με 105 επιβάτες , το 2019 είχαν κατα-
γραφεί 132 αφίξεις με 265.956 επιβάτες.

Αυξημένο το ενδιαφέρον  
για την Κ. Μακεδονία
Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον της βρετανικής αγοράς για 
το τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της 
πολυμορφίας των υπηρεσιών που παρέχονται στην περιοχή 
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό διαπιστώθηκε, σύμφωνα 
με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, 
Αλέξανδρο Θάνο, στην διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel 
Market - WTM 2022, που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 
της Περιφέρειας. 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθη-
κε διευρυμένη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Θά-
νος, εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, η Αντιδή-
μαρχος Τουρισμού του Δήμου Κατερίνης Μαρία Τερζίδου, κα-
θώς και εκπρόσωποι της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας 
Jet2Holidays, όπως ο Senior Executive του Τμήματος Αirports 
& Tourism Organizations Joe Taylor. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια κοινών προ-
σπαθειών που καταβάλλονται από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας για την κα-
θιέρωση της περιοχής της Πιερίας στους προορισμούς της 
Jet2Holidays, δεδομένου ότι η περιοχή προσφέρεται για όλα 
τα είδη παραδοσιακού και εναλλακτικού τουρισμού, καθώς 
ο αρμονικός συνδυασμός της θάλασσας με τους ορεινούς 
όγκους του Ολύμπου και των Πιερίων καθιστούν την περιοχή 
μοναδική εμπειρία.

Νέα διεθνής διάκριση για τη Σκόπελο
Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Σκόπελος στην πρώ-
τη λίστα που ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της πρό-
σφατης διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM και που προτείνει 
τους καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς του κόσμου για 
το 2023. 
Σύμφωνα με το δημοφιλές ταξιδιωτικό blog «Where Life is 
Great» που διαβάζεται από εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια 
και φίλους των activities, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η 
Σκόπελος και ακολουθούν η Τενερίφη, η Σαρδηνία, η Προτσί-
ντα, η Ισλανδία, το Μπαλί, η Ιαπωνία, η Σρι-Λάνκα, οι Μαλδί-
βες, οι Σεϋχέλλες, τα νησιά Μπαρμπάντος και η Μαγιόρκα. 

SKY Express: αύξηση κίνησης  
κατά 162% σε σχέση με το 2019
Ως η ευρωπαϊκή εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση σε 
επίπεδο πτητικού έργου για το 2022 αναδεικνύεται η 
SKY express, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol. 
Συγκεκριμένα, η SKY express παρουσίασε για την τρέ-
χουσα χρονιά αύξηση κίνησης κατά 162% σε σχέση 
με το 2019, διάκριση που τη φέρνει στην πρώτη θέση 
μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών. 
Παράλληλα, σύμφωνα με το “Friday Network Fact” της 
18/11/2022, η SKY express, με 119 καθημερινές πτήσεις, 
κατακτά την 38η θέση στη λίστα των πιο πολυσύχνα-
στων (busiest carrier) αερομεταφορέων σε όλο το Ευρω-
παϊκό Δίκτυο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει 
την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της SKY express, 
η οποία αναγνωρίζεται πλέον και στο εξωτερικό από 
τους κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου των αερο-
μεταφορών. Μια δυναμική που στηρίζεται στην καλή 
προετοιμασία, την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, 
στις συνεχείς επενδύσεις στην ασφάλεια, την καινοτο-
μία, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ενδεικτικό ότι παρά 
την αύξηση του πτητικού της έργου, η SKY express δεν 
ακύρωσε ούτε μία πτήση καθ’ όλη την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο, ενώ χάρη και στην Skyserv, την εταιρεία επίγειας 
εξυπηρέτησης του Ομίλου ΙΟGR στον οποίο ανήκει η 
SKY express, κατέγραψε τα συγκριτικά λιγότερα προ-
βλήματα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλα τα αε-
ροδρόμια της Ευρώπης.

Τετάρτη 30 /11 /2022
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Aegean: σύνδεση Ελλάδας με 9 γαλλικές 
πόλεις το 2023
Περισσότερα από 10 εκατομμύρια επιβάτες μεταξύ Ελλάδας και Γαλ-
λίας έχει μεταφέρει η αεροπορική εταιρία Aegean τα τελευταία χρό-
νια και συνεχίζει να αυξάνει τη δραστηριότητά της κάθε χρόνο, όπως 
τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης, 
στην παρέμβαση του στο συνέδριο των Γάλλων τουριστικών πρακτό-
ρων της Selectour. Μάλιστα στάθηκε στην σημασία που έχει η γαλ-
λική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, σημειώνοντας ότι η Aegean 
δημιουργεί για περισσότερα από 20 χρόνια τουριστική κίνηση από 
και προς τη Γαλλία. Για το 2023 η Aegean θα συνδέει την Ελλάδα με 
9 πόλεις της Γαλλίας, ενώ οι 3 πόλεις που θα προσγειώνονται τα αε-
ροσκάφη της ελληνικής εταιρίας, μεταφέροντας επισκέπτες από την 
Γαλλία, θα είναι η Αθήνα, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη. Τέλος, έγι-
νε γνωστό ότι στον υπάρχοντα στόλο των νέων Airbus neo, που ήδη 
ανέρχεται σε 19 αεροσκάφη, το 2023 θα προστεθούν άλλα 9, ενώ το 
2026 ο συνολικός στόλος των εν λόγω αεροσκαφών θα φτάσει τα 46.
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Στο μικροσκόπιο οι αναπτυξιακές 
δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ο ελληνικός τουρισμός, 
με την εφαρμογή της μελέτης για την Εθνική Στρατηγική με 
ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας, οι τελευταίες εξελίξεις στον 
τουριστικό τομέα και οι ενδεδειγμένες δράσεις για μία αποτε-
λεσματική στρατηγική προβολής και προώθησης, ήταν τα κύρια 
θέματα που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διορ-
γάνωσε ο ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της 37ης διεθνούς τουριστικής έκ-
θεσης Philoxenia. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από το ΙΝΣΕΤΕ 
και την Deloitte μέρος της μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός 2030 
| Σχέδια Δράσης» και ουσιαστικές προτάσεις για την επόμενη 
ημέρα, αναλύθηκαν οι προκλήσεις, τάσεις και προοπτικές του 
τομέα, ενώ τονίστηκε από τους ομιλητές ότι με ρεαλιστική προ-
σέγγιση, ουσιαστική συνεργασία του ιδιωτικού και δημοσίου το-
μέα σε επίπεδο υποδομών και ανάπτυξης προορισμών, στόχευση 
και στρατηγικό προσανατολισμό, το τουριστικό προϊόν μπορεί να 
αναβαθμισθεί περαιτέρω. Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων 
ήταν ότι η εφαρμογή της μελέτης της Εθνικής Στρατηγικής για 
τον Τουρισμό, μέσα από συνέργειες και συνεργασίες, μπορεί 
να οδηγήσει την Ελλάδα σε ακόμη υψηλότερες θέσεις στην κα-
τάταξη μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών παγκοσμίως. 
Αναφερόμενη σε θέματα στρατηγικής προβολής και προώθησης 
προορισμών, η CEO της MarketingGreece, κ. Ιωάννα Δρέττα τόνι-
σε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση για την προώθηση και προβολή 
του ελληνικού τουρισμού είναι η ανάγκη να υπάρχει πάντα σύγ-
χρονο, ανταγωνιστικό, αυθεντικό προϊόν, το οποίο είναι αποτέ-
λεσμα συνεργασίας και βαθιάς κατανόησης της ταυτότητας της 
χώρας και των προορισμών».
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