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Β. Κικίλιας:  
"Ο Τουρισμός παίρνει τα 
εύσημα από την ελληνική 
κοινωνία"
“Ο Τουρισμός παίρνει τα παράσημα από την 
ελληνική κοινωνία” δήλωσε ο Υπουργός Του-
ρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στον τ/σ Action24 και στους 
δημοσιογράφους Γιώργο Κακούση και Άννα 
Λιβαθηνού. Όπως είπε, η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, η προσέλκυση ποιοτι-
κών ταξιδιωτών, η αύξηση των πτήσεων αλλά 
και του capacity, η προβολή εναλλακτικών 
προορισμών και η επιτυχία του προγράμμα-
τος “Τουρισμός για Όλους” είχαν ως αποτέ-
λεσμα τα ταξιδιωτικά έσοδα να ξεπεράσουν 
τον στόχο του περσινού προϋπολογισμού 
κατά 3 δις ευρώ, ενισχύοντας όλους τους 
κλάδους -από τον πρωτογενή τομέα μέχρι 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις- και 
στηρίζοντας την οικονομία, την ελληνική 
κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. O 
κ. Κικίλιας τόνισε ότι όλα αυτά ήταν αποτέ-
λεσμα σκληρής δουλειάς και συγκεκριμένου 
στρατηγικού σχεδίου σε μια χρονιά με πολ-
λές αντιξοότητες. “Το 2023 θα δοκιμαστού-
με πάλι, αλλά, όπως και πέρσι, δουλεύουμε 
πολύ σκληρά από τον χειμώνα για να έχουμε 
μια πολύ καλή σεζόν, ενώ παράλληλα στηρί-
ζουμε τους χειμερινούς προορισμούς” δήλω-
σε ο Υπουργός Τουρισμού και πρόσθεσε: “Οι 
Έλληνες βλέπουν πόσο προσπαθεί αυτή η 
κυβέρνηση, βλέπουν ότι δώσαμε 44 δις μέσα 
στην πανδημία για να κρατήσουμε όρθια 
την κοινωνία, την οικονομία και όλους τους 
κλάδους της. Τώρα ξεπεράσαμε ήδη τα 10 
δις για στήριξη της κοινωνίας λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης, και το υπερπλεόνασμα που 
έφερε ο τουρισμός συνέβαλε τα μέγιστα σε 
αυτό. Οι πολίτες πλέον έχουν εμπειρία πολύ 
δύσκολων καταστάσεων και πολλαπλών κρί-
σεων, επομένως με νηφαλιότητα και σοφία 
θα αποφασίσουν ποιος θέλουν να τους οδη-
γήσει στην επόμενη τετραετία.”

Υψηλές οι πληρότητες των ξενοδοχείων  
για την εορταστική περίοδο
Υψηλές αναμένονται οι πληρότητες των ξενοδοχείων την περίοδο των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, κυρίως σε δημοφιλείς προορισμούς 
της χώρας με θεματικά πάρκα, όπως τα Τρίκαλα ή η Δράμα. Σύμφωνα με τα 
στελέχη της αγοράς, παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποτυ-
πωθούν τα τελικά νούμερα των προκρατήσεων, με αφετηρία την Αθήνα, για 
μια ακόμη εορταστική περίοδο, θα πρωταγωνιστήσουν οι οδικοί προορισμοί 
με την Πελοπόννησο να έχει την τιμητική της. Με υψηλή πληρότητα αναμένει 
την περίοδο των εορτών και η Ήπειρος, που κατάφερε να φτάσει σε πολύ ικα-
νοποιητικά επίπεδα τουρισμού και στον ορεινό της όγκο, καθόλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Στην περιοχή του Ολύμπου, 
την Πιερία υπάρχει αισιοδοξία και όλα δείχνουν πως οι γιορτές θα τονώσουν 
κατά πολύ την αγορά και την τουριστική κίνηση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος 
των Ξενοδόχων Ηρακλής Τσιτλακίδης. Με σταθερά βήματα και καλές πληρό-
τητες πορεύεται προς τα Χριστούγεννα και η περιοχή της Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, που επενδύει στον 12μηνο τουρισμό. Σημαντική βοήθεια 
αποτελεί και το κουπόνι που θα δοθεί για τον χειμερινό τουρισμό, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της ΠΟΞ κ. Τάσιο, όμως το θέμα που απασχολεί τους ξενοδό-
χους είναι το τι θα γίνει μετά τις γιορτές, καθώς η επόμενη εορταστική περί-
οδος έρχεται τον Μάρτιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιμότητα των 
ξενοδοχειακών μονάδων. Παράλληλα, αναφορικά με την πορεία του τουρι-
σμού, ο υπουργός Τουρισμού Β. Κικίλιας επεσήμανε ότι τα Χριστούγεννα, την 
Πρωτοχρονιά και τα Φώτα, οι χειμερινοί προορισμοί θα έχουν πολύ υψηλές 
πληρότητες, ενώ μετά την εορταστική περίοδο που συνήθως παρατηρείται 
ύφεση, θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση για 125.000 ψηφιακές άυλες κάρ-
τες του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» με στόχο την επέκταση του 
τουριστικού προϊόντος μέχρι την έναρξη της θερινής σεζόν.
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ΗΠΑ: Best Tourism Destination  
για το 2022 η Ελλάδα
Ως ο «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός» του 2022 ψηφίστηκε η Ελλάδα για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τους αναγνώστες του σημαντικότερου αμερικα-
νικού περιοδικού για τον επαγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πολυτελείας 
Global Traveler. Για τη χώρα μας αυτή είναι η πέμπτη κορυφαία διάκριση που 
κερδίζει φέτος στην απαιτητική τουριστική αγορά των ΗΠΑ, μετά τα βραβεία 
στα Leisure Lifestyle Awards και στα Wherever Awards τον Ιούνιο, τα βραβεία The 
Trazees τον Αύγουστο, καθώς και τα Travvy Awards και τα Recommend's Reader's 
Choice Awards, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο. Στη φετινή έρευνα, περισσότεροι 
από 22.000 αναγνώστες έδωσαν συνολικά 1,5 εκατ. ψήφους σε όλες τις κατη-
γορίες. Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν είναι ιδιοκτήτες ή στελέχη μεγάλων 
εταιρειών, που ταξιδεύουν αεροπορικώς κατά μέσο όρο 9 φορές τον χρόνο στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ και 11 φορές σε διεθνείς προορισμούς σε βάθος τριετίας.

Με εργαλείο διαχείρισης 
προορισμών ενισχύονται  
οι ΟΤΑ
«Η Ελλάδα κάνει βήματα προκειμένου να 
γίνει βιώσιμος προορισμός», δήλωσε ο 
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας 
από το βήμα του ελληνο-αμερικανικού 
επιμελητηρίου, προσθέτοντας ότι το 
μέλλον του πλανήτη μας αφορά όλους 
και ο αντίκτυπός του στην τουριστική βι-
ομηχανία είναι αδιαμφισβήτητη. «Κάνου-
με ένα σημαντικό βήμα για να προστα-
τεύσουμε αυτά τα 15.0000 χιλιόμετρα 
των ακτών, των θαλασσών, της πανίδας, 
καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων της χώρας και των επισκεπτών της. 
Παράλληλα με το "Rhodes Co-Lab" στη 
Ρόδο, το "ASTYBUS" στην Αστυπάλαια, 
το "Just Go Zero" στην Τήλο, το "Gr-eco 
Islands" στη Χάλκη, το "Aegean Neorion 
Innovation Center" στη Σύρο, και με το 
"Naxos Smart Island" στη Νάξο και άλλες 
ακόμα δράσεις, φέρνουμε την Ελλάδα 
στην πρωτοπορία της Ευρώπης για τον 
βιώσιμο τουρισμό», ανάφερε ο υπουρ-
γός. Ο υπουργός στάθηκε και στη συ-
νεργασία του υπουργείου με την Google 
για την επιτάχυνση του πράσινου και βιώ-
σιμου μετασχηματισμού του τουριστικού 
κλάδου της Ελλάδας, αναφέροντας ότι 
έχει ήδη φέρει απτά αποτελέσματα με 
περισσότερους από 2.000 ξενοδόχους 
να εκπαιδεύονται σε βιώσιμες πρακτικές 
και 500 ξενοδοχεία που λαμβάνουν τη 
σχετική διαπίστευση σε λιγότερο από 
6 μήνες. Αναφορικά με τους ΟΤΑ ο κ. 
Κικίλιας επεσήμανε ότι στο υπουργείο 
Τουρισμού δημιουργήθηκε ένα πρότυπο 
εργαλείο διαχείρισης προορισμών το 
οποίο σύντομα θα παρουσιαστεί. Στις 
παρεμβάσεις στο συνέδριο, φορείς του 
τουριστικού και οικονομικού κλάδου 
επεσήμαναν πως πλέον η βιωσιμότητα 
και η αειφορία έχει μπει στην τρέχουσα 
στρατηγική των επιχειρήσεων. 

Στην Καλαμπάκα το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ορεινού Τουρισμού
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινού Τουρισμού θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Δε-
κεμβρίου στην Καλαμπάκα (Δήμος Μετεώρων). Κεντρικό στόχο έχει την ανάδειξη 
των πολιτικών της εθνικής τουριστικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του ορει-
νού τουρισμού, με τη δημιουργία σημαντικών υποδομών, την ενίσχυση του brand 
name της χώρας και την προώθησή της διεθνώς του ως ανταγωνιστικό, εμπλου-
τισμένο και ποιοτικά αναβαθμισμένο ορεινό ταξιδιωτικό προορισμό. Στο συνέδριο 
θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων του του-
ρισμού, ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και επαγγελ-
ματίες του τουρισμού, ενώ στις θεματικές του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι 
ενότητες Μορφές Ορεινού Τουρισμού, καινοτομία-νέες τεχνολογίες-εκπαίδευση 
στον Ορεινό Τουρισμό, Ορεινός Τουρισμός και Γαστρονομία-Ευεξία, Ορεινός Του-
ρισμός και περιβάλλον - φυσικοί πόροι, υποδομές και ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
που συνδέονται με το βουνό, το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού κ.ά.
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ΞΕΕ: μεγάλο το ενδιαφέρον των ξενοδόχων  
για το Πρόγραμμα Boutique Hotel
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε στην έκθεση Xenia 2022 το Πρόγραμμα 
Boutique Hotel του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς πλήθος 
ξενοδόχων από όλη την Ελλάδα επισκέφθηκαν το stand. Με σύγχρονα ερ-
γαλεία επικοινωνίας, μέσω mood video, info screen, ηλεκτρονικής παρου-
σίασης και έντυπου υλικού, τα στελέχη του περιπτέρου παρείχαν εξατομι-
κευμένη εξυπηρέτηση και ενημέρωση στους επισκέπτες και ανέδειξαν τα 
οφέλη που αποκομίζουν τα ξενοδοχεία -μέλη με την πιστοποίηση τους και 
την απόκτηση του σήματος. To πρόγραμμα Boutique Hotel προσφέρει προο-
πτικές ανάπτυξης, στηρίζει έμπρακτα τους ξενοδόχους και καλλιεργεί μία νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας πιστοποιώντας τα 
μικρά ξενοδοχεία που προσφέρουν «φιλοξενία με διακριτή προσωπικότητα». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή κοινού 
είχε το workshop που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Boutique Hotel με θέμα «Νέες, τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες 
για τα Boutique Hotels, που αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία διαμονής». Η εκδήλωση κέντρισε το ενδιαφέρον των ξενοδόχων, 
αφού η τεχνολογία παρέχει πολλές υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, που αναζητά προσωποποι-
ημένες υπηρεσίες. Τις λύσεις τους παρουσίασαν οι εταιρείες Vivestia, Unlimited Adrenaline και ΕV Loader που έχουν ολοκληρώσει 
τον κύκλο τους στο Πρόγραμμα Επιταχυντή CapsuleT, μίας σημαντικής πρωτοβουλίας του ΞΕΕ που έχει λάβει διεθνείς βραβεύ-
σεις όπως η πρόσφατη ανάδειξή του ως καλύτερο επιταχυντή της Νότιας Ευρώπης.

Νέα τουριστική καμπάνια 
για το Δήμο Πειραιά
Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας των 
νέων σταθμών «Δημοτικό Θέατρο», «Πει-
ραιάς» και «Μανιάτικα», ο Δήμος Πειραιά 
σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ προβάλλει 
με στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης του 
Πειραιά, με στόχο να προσελκύσει περισσό-
τερους επισκέπτες. Με δεκάδες εικόνες και 
φωτογραφίες του Πειραιά γέμισαν σταθμοί 
και συρμοί του μετρό, στο πλαίσιο της νέας 
τουριστικής καμπάνιας του Δήμου Πειραιά 
και του Destination Piraeus για την ανάδειξη 
και τουριστική προβολή της πόλης. Η καμπά-
νια «Πάρε το μετρό για Πειραιά» προβάλλε-
ται στους σταθμούς Αγία Παρασκευή, Αγία 
Μαρίνα, Δουκίσσης Πλακεντίας, Κεραμεικός 
και Πανόρμου και παράλληλα, οι συρμοί του 
μετρό της Γραμμής 3 έχουν «ντυθεί» εσωτερι-
κά εξ ολοκλήρου με εικόνες από τον Πειραιά.

«Τουρισμός για Όλους»:  
νέα κλήρωση στα τέλη Ιανουαρίου
Στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, προκειμένου να ενισχυθεί ο χειμερινός 
τουρισμός, αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε: «Εμείς κάνουμε την 
προσπάθειά μας με 400 χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός 
για Όλους», οι οποίοι και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρο-
νιάς και των Φώτων θα μπορούν να κάνουν χρήση των άυλων ψηφιακών καρτών 
έτσι ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε κρατήσεις και καλές πληρότητες. Στα 
τέλη Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση για 125.000 δικαιούχους για 
αυτό, ακριβώς το λόγο» είπε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης 
του χειμερινού τουρισμού χρηματοδοτούνται με 100 εκ. ευρώ, μέσω του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ-Επιχειρώ», καταλύματα κάτω των 150 κλινών και όσα 
βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, προκειμένου να μπορέσουν να αναβαθμίσουν 
ενεργειακά τους ξενώνες τους και να δαπανούν λιγότερο ρεύμα, ενώ επιπλέον 
επεκτείνεται και το ΕΣΠΑ για ένα ακόμα έτος δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
προχωρήσουν και σε άλλα βελτιωτικά έργα υποδομής.
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Παρέχουμε ολοκληρωμένες οπτικοακουστικές λύσεις και υπηρεσίες 
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ΕΟΤ: δράσεις προβολής θεματικού τουρισμού  
στην Ελλάδα
Ο γαμήλιος τουρισμός σε Μήλο, Πάρο, Τήνο και Ελαφόνησο, αλλά και τα τουριστικά 
προϊόντα που προσφέρουν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, 
και ιδιαιτέρως η Αττική, που το 2023 φιλοξενεί την Πολιτισμική Πρωτεύουσα Ευρώπης 
στην Ελευσίνα, ήταν τα θέματα δράσεων προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό που 
οργάνωσαν οι Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού σε Αγγλία και Κύπρο το τελευταίο δίμηνο. Η 
Υπηρεσία Εξωτερικού Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας διοργάνωσε εκδήλωση για βρετανούς 
τουριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού που πραγματοποιήθηκε 
στην Πρεσβευτική Κατοικία της Ελλάδας στο Λονδίνο, για την προβολή του γαμήλιου 
τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού πολυτέλειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, στην 
Κύπρο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ο κύκλος των τεσσάρων Ψηφιακών Τουρι-
στικών Συναντήσεων (webinars) Ελλάδας-Κύπρου, που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ 
Κύπρου για το 2022, σε συνέχεια των πέντε webinars του προηγουμένου έτους. Κύριος 
στόχος της δράσης ήταν η αναλυτικότερη γνωριμία των επαγγελματιών της κυπριακής 
τουριστικής αγοράς (t.os, travel agents κ.ά.) με το προσφερόμενο ελληνικό τουριστικό 
προϊόν, με νέους ανερχόμενους προορισμούς, αλλά και τις βιωματικές εμπειρίες που ο 
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει στη χώρα μας.

Αύξηση αεροπορικής κίνησης εξωτερικού  
κατά 4,8% στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας
Στις 27 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η ιδιαίτερα επιτυχημένη θερινή τουριστική περίοδος 
στον αερολιμένα Καλαμάτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, το 2022 ο αριθμός των 
διακινηθέντων επιβατών εξωτερικού ανήλθε σε 324.965. Σε σύγκριση με το 2019, που η 
αεροπορική κίνηση εξωτερικού στον αερολιμένα Καλαμάτας είχε παρουσιάσει το μέγι-
στο της αύξησης ανερχόμενη σε 309.975 επιβάτες, η φετινή χρονιά παρουσίασε αύξη-
ση 4,8%. Με αεροταξί και ιδιωτικά αεροσκάφη, που αποτελούν σημαντικό ποσοστό της 
κίνησης στον αερολιμένα Καλαμάτας, το 2022 διακινήθηκαν 2887 επιβάτες, ενώ το 2019 
είχαν διακινηθεί 1596 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 80%. Σημειώνεται, ωστόσο, 
ότι η αλματώδης αυτή αύξηση επετεύχθη σταδιακά κατά τα έτη 2020 και 2021. Η επιβα-
τική κίνηση εσωτερικού το 2022 ανήλθε σε 23.062 και συγκρινόμενη με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019, που ήταν 22.809, παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%.

562 αιτήσεις 
κατατέθηκαν στις 
«Τουριστικές 
Επενδύσεις» του 
Αναπτυξιακού 
Νόμου
Κατατέθηκαν 562 αιτήσεις επεν-
δυτικών σχεδίων, συνολικού προϋ-
πολογισμού 1,6 δισ. ευρώ στο Κα-
θεστώς Ενίσχυσης «Τουριστικών 
Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξια-
κού Νόμου. Όπως ανακοίνωσε το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής ε-
πενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς 
«Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσε-
ων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
4887/2022. Κατατέθηκαν συνολικά 
562 αιτήσεις επενδυτικών σχε-
δίων προς υπαγωγή, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.618.160.677,83 
ευρώ και το προσεχές διάστημα 
θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των 
αιτήσεων.

Τετάρτη 14 /12 /2022
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Δήμος Αθηναίων: 
τουριστική καμπάνια σε 
Νέα Υόρκη και το Λονδίνο
Δυναμική τουριστική καμπάνια, που υλο-
ποιήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, μέσω 
της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής (ΕΑΤΑ), παρουσιάζει την Αθή-
να, ως μία σύγχρονη και ζωντανή πόλη 
που προσκαλεί τους επισκέπτες της να 
ανακαλύψουν το κέντρο και τις γειτονιές 
της, να χαρούν τον ήλιο, την ιστορία, τον 
πολιτισμό, τη γαστρονομία της, αλλά και 
τη θάλασσα, μόλις λίγα χιλιόμετρα μα-
κριά από το κέντρο. Οι εικόνες της καμπά-
νιας προβλήθηκαν επί περίπου δύο μήνες 
-έως το τέλος Νοεμβρίου- στην "καρδιά" 
της Νέας Υόρκης όλο το 24ωρο (ανά 5-
10') και στο Μετρό του Λονδίνου, σε πέντε 
πολυσύχναστους σταθμούς για τουλάχι-
στον 10 ώρες την ημέρα. Παράλληλα, η 
καμπάνια "έτρεξε" στα ψηφιακά Μέσα και 
άλλων σημαντικών αγορών σε όλο τον 
κόσμο. Μέσω YouTube, το βίντεο προβλή-
θηκε στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Βραζιλία, 
ενώ προωθήθηκε και σε επιλεγμένα κοινά 
στη Γαλλία (Le Figaro), στην Πολωνία, 
στον Καναδά, αλλά και στη χώρα μας.

Τετάρτη 14 /12 /2022

https://www.hoteliernews.gr


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://buychoice.gr
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Αττική: στόχος η ανάδειξη  
σε «ισχυρό» προορισμό  
ιατρικού τουρισμού
Στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η 
Περιφέρεια Αττικής για την ενίσχυση και την ενδυνάμω-
ση της Αττικής ως κορυφαίου προορισμού αναφέρθηκε 
ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του 
στο 4ο Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υ-
πόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές». Μεταξύ άλλων, 
ο Περιφερειάρχης Αττικής εστίασε στην ανάδειξη της 
Αττικής ως κορυφαίου αειφόρου προορισμού στην 
Ευρώπη, καθώς και στις ενέργειες που πραγματοποιεί 
η Περιφέρεια για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου υγει-
ονομικού χωριού, το οποίο θα προσελκύσει ταξιδιώτες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο κ. Πατούλης ανα-
φέρθηκε και στις προοπτικές της Αττικής να αναδει-
χθεί σε έναν «ισχυρό» προορισμό ιατρικού τουρισμού, 
με αιχμή την παροχή υπηρεσιών υγείας, ευεξίας και 
ευζωίας, ενώ εστίασε και στην υπεραξία που μπορεί 
να προσδώσει στο τουριστικό προϊόν ο συνεδριακός 
τουρισμός.

Στους καλύτερους προορισμούς  
του κόσμου η Κάρπαθος
Στην ετήσια λίστα του National Geographic με τους 25 πιο συ-
γκλονιστικούς προορισμούς του κόσμου για το 2023, συγκα-
ταλέγεται η Κάρπαθος, στην υποκατηγορία της διατήρησης 
των τοπικών κοινοτήτων. Το δημοφιλές μέσο αναφέρεται στο 
νησί των Δωδεκανήσων ως ένα καταπληκτικό και πανέμορφο 
μέρος, όπου οι γυναικείες επιχειρήσεις πρωτοστατούν στον 
τουρισμό αειφορίας. Ο εκτενής κατάλογος περιλαμβάνει 
στην ίδια κατηγορία το Μιλγουόκι, την Αμπέρτα του Καναδά, 
το Λάος και τη Γκάνα, ενώ ακολουθούν 20 ακόμη προορισμοί 
από Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία στις επιμέρους κατη-
γορίες φύση, περιπέτεια, οικογένεια και πολιτισμός.

Κομοτηνή: νέο θεματικό πάρκο  
για τα Χριστούγεννα
«Οι Χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του Πινόκιο» είναι 
το πρώτο θεματικό πάρκο που λειτουργεί φέτος στην 
Κομοτηνή, η οποία στρέφεται πλέον δυναμικά στην 
τουριστική ανάπτυξη της πόλης, σε μια προσπάθεια 
να γίνει ενδιαφέροντας και ελκυστικός προορισμός. Η 
δημιουργία του χριστουγεννιάτικου πάρκου εντάσσεται 
μέσα στους στόχους που θέτει ο δήμος για ενίσχυση 
της χειμερινής τουριστικής περιόδου και επέλεξε τους 
επαγγελματίες που δημιούργησαν τον Μύλο των Ξωτι-
κών, την Ονειρούπολη και άλλα θεματικά πάρκα για να 
μετατρέψει την κεντρική πλατεία σε έναν χώρο παρα-
μυθένιο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Όπως 
ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Πέτρος Ζωγράφου, 
η θέση της Κομοτηνής πάνω στον κάθετο άξονας της 
Βουλγαρίας, είναι ιδανική και η πόλη μπορεί να αυξήσει 
των αριθμό των τουριστών τόσο από Βουλγαρία, όσο 
και από Ρουμανία αλλά και Τουρκία. Ειδικά για τους 
Ρουμάνους, που την επιλέγουν ως ενδιάμεσο σταθμό, 
ο κ. Ζωγράφου, τόνισε ότι στόχος είναι να αυξηθούν οι 
διανυκτερεύσεις και να κρατήσουν τον κόσμο περισσό-
τερες μέρες στην πόλη.

Τετάρτη 14 /12 /2022

https://knowcrunch.com/
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Β. Κικίλιας:  
«Η συνεργασία  
με ΗΠΑ και Ισραήλ 
αποτυπώθηκε στην 
τουριστική άνοδο» 
Για τις φετινές επιδόσεις του ελλη-
νικού τουρισμού, για την ενίσχυση 
του εγχώριου και την ανάπτυξη 
του αστικού τουρισμού καθώς 
και για τα έργα υποδομής που 
προωθούνται μίλησε ο Υπουργός 
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου «Ελληνικός 
Τουρισμός: Μια εθνική υπόθεση». 
Αναφερόμενος στις εισηγήσεις 
του Πρέσβη των ΗΠΑ, Τζόρτζ 
Τσούνη, οποίος υπογράμμισε τη 
σημασία της συμφωνιών του Έλ-
ληνα Υπουργού Τουρισμού με τις 
αμερικανικές αερογραμμές για 
απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ 
στο «Ελ. Βενιζέλος» αλλά και του 
Πρέσβη του Ισραήλ, Νόαμ Κατζ, 
που τόνισε ότι το ενδιαφέρον των 
Ισραηλινών για τουρισμό στην 
Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου αποτυπώνεται στον 
μεγάλο αριθμό πτήσεων που 
δρομολογήθηκαν το 2022 προς 
ελληνικούς προορισμούς, ο κ. 
Κικίλιας δήλωσε ότι η μεγαλύτερη 
πηγή ταξιδιωτικών εσόδων είναι οι 
αεροπορικές εταιρείες, υπογραμ-
μίζοντας ότι ο ΕΟΤ συνυπέγραψε 
με 11 αεροπορικές εταιρείες για 
πτήσεις την offseason περίοδο. 
Παράλληλα, μίλησε για τον αστικό 
τουρισμό και ειδικότερα για το 
brand «Αθήνα», επισημαίνοντας ότι 
έρχονται και επενδύουν ισχυροί 
ξενοδοχειακοί κολοσσοί. Αναφερό-
μενος στην αθηναϊκή Ριβιέρα είπε 
ότι η Αθήνα είναι η μοναδική ευ-
ρωπαϊκή πρωτεύουσα της οποίας 
το αστικό κέντρο είναι τόσο κοντά 
στις παραλίες. Μίλησε επίσης για 
την καθοριστική συμφωνία με την 
οποία η Ελλάδα συμπεριλήφθηκε 
στον γαστρονομικό οδηγό Michelin 
καθώς και στις δυνατότητες που 
υπάρχουν για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του συνεδριακού τουρισμού 
στην πρωτεύουσα με την ανέγερ-
ση ενός μεγάλου συνεδριακού 
κέντρου σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων με εκπτώσεις στον τουρισμό
Περισσότεροι από 10.000 νέοι έχουν υποβάλει αίτηση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων που χορηγείται για πρώτη φορά δωρεάν μέσω της συνεργασίας της Δημόσι-
ας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Η νέα δράση δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανέργους ηλικίας έως 
30 ετών, σε όλους τους μαθητές των 50 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητεί-
ας και στους σπουδαστές ηλικίας έως 30 ετών των 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, να υποβάλουν 
αίτηση για τη δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για ένα έτος. Η Ευ-
ρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών και προσφέρει 
στους κατόχους της εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, στην 
Ελλάδα και σε περισσότερες από 37 χώρες της Ευρώπης. Οι κάτοχοι της κάρτας 
απολαμβάνουν εκπτώσεις και προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς ό-
πως εκπαίδευση, τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό, υγεία, αθλητισμό, διασκέδαση, 
εστίαση, τηλεφωνία κ.ά.

Σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αρκετός λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ξενοδοχεία για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, θερμότητας ή ψύξης. Η ενεργειακή κρίση άλλωστε δίνει «μία πρωτοφανή 
ώθηση» στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το παγκόσμιο δυναμικό 
των οποίων αναμένεται σχεδόν να διπλασιασθεί στα επόμενα πέντε χρόνια, επισημαί-
νει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Ο κόσμος θα αναπτύξει την επόμενη πενταετία 
τόσο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο τα προηγούμενα είκοσι χρόνια, 
σύμφωνα με την έκθεση για το 2022 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τις ανα-
νεώσιμες πηγές. Ειδικά η ηλιακή και η αιολική ενέργεια θα γίνουν η πρώτη πηγή ηλε-
κτρικής ενέργειας στον κόσμο μέχρι το 2025, εκθρονίζοντας τον άνθρακα, καθώς οι 
χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ορυκτές πηγές, ιδίως μετά 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τετάρτη 14 /12 /2022



Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα για 

 Επαγγελματίες Καθαρισμού

 Ταπητοκαθαριστήρια

 Στεγνοκαθαριστήρια

 Ξενοδοχεία & Μαζική Εστίαση (Ho.Re.Ca)

www.cleanexpo.eu
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«Χτίζοντας ένα 
θαύμα»: το επετειακό 
βιβλίο από την 
Ένωση Ξενοδόχων 
Ρόδου
Την Παρασκευή 09η Δεκεμβρίου 
2022, ώρα 17.30’, στο ξενοδοχείο 
Rodos Palace πραγματοποιήθηκε η 
παρουσίαση του επετειακού - ιστο-
ρικού βιβλίου «Χτίζοντας ένα θαύ-
μα» της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, 
για τα 73 χρόνια που διαμόρφωσαν 
το τουριστικό προϊόν του νησιού 
και επηρέασαν καθοριστικά το α-
ντίστοιχο ολόκληρης της Ελλάδας. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
της Ένωσης, το «Χτίζοντας ένα 
θαύμα» ξεκινά από την ίδρυση της 
Ε.Ξ.Ρ. το έτος 1949, περιλαμβάνει 
τη μετάβαση από τον εμφύλιο πό-
λεμο προς την εποχή της εκ νέου 
διαμόρφωσης της τουριστικής 
ταυτότητας για τη Ρόδο, το ρόλο 
που διαδραμάτισαν οι Αμερικανοί 
στην τουριστική της προβολή κατά 
την εκπνοή της δεκαετίας του ’40 
και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του ’50, τον τρόπο με τον οποίο 
επένδυσαν οι Ροδίτες μετανάστες, 
τα πρόσωπα που πρωταγωνίστη-
σαν, τις συνεργασίες, τις επιτυχίες 
και τα λάθη τους. Η αρχιτεκτονική 
στροφή, οι υποσχέσεις προσωπικο-
τήτων διεθνούς ακτινοβολίας για ε-
πενδύσεις στο νησί, οι Νόμοι όπως 
αυτοί σχεδιάστηκαν από Ροδίτες 
πολιτικούς και υιοθετήθηκαν ως 
πρότυπα σε ολόκληρη την Ελλάδα, 
η απώλεια της δημόσιας ακίνητης 
περιουσίας των Δωδεκανησίων, 
το τουριστικό θαύμα, ο ρόλος της 
δικτατορίας, οι εθνικές τραγωδίες, 
οι μεγάλες απεργίες, το ρίσκο που 
ανέλαβαν οι επενδυτές του τόπου, 
από το 1949 μέχρι τη διαχείριση 
της πανδημίας στο Σήμερα, παρε-
λαύνουν στις σελίδες του βιβλίου 
«Χτίζοντας ένα θαύμα».

Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια 
Ελένη Σαραντάκη

Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης
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Αρκετές προκρατήσεις στα ξενοδοχεία της Λάρισας
Ανοδική πορεία παρατηρείται στην τουριστική κίνηση της Λάρισας, σύμφωνα με τα 
όσα ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων νομού Λάρισας, 
Ειρήνη Παπαϊωάννου. Η κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι «σε σχέση με τα προηγού-
μενα χρόνια που βρισκόμασταν στην περίοδο της πανδημίας, με τα γνωστά μέτρα, 
φέτος υπάρχουν αρκετές προκρατήσεις στα ξενοδοχεία της Λάρισας, γεγονός 
που δείχνει το ενδιαφέρον των τουριστών να επισκεφθεί την πόλη». «Είναι αλήθεια 
ότι η Λάρισα, έχει ένα κοσμοπολίτικο χαρακτηριστικό που την καθιστά μια σημα-
ντική έδρα για όποιον ενδιαφέρεται να γνωρίσει και να επισκεφθεί την υπόλοιπη 
Θεσσαλία την περίοδο των γιορτών. Φέτος έχουμε μια σημαντική τάση ανόδου 
στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, γεγονός που δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την 
περιοχή μας είναι μεγάλο. Ωστόσο χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στην ε-
ξωστρέφεια ώστε να η Λάρισα, να αναδείξει όλα τα πλεονεκτήματα που έχει». Η κ. 
Παπαϊωάννου σημείωσε παράλληλα ότι η περιοχή της Λάρισας, πρέπει να αναδεί-
ξει με μεγαλύτερη ένταση όλες τις πτυχές της πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας, σημειώνοντας πως η πόλη διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία 
που μπορούν να τα τοποθετήσουν θετικά στον τουριστικό χάρτη. 
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