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Ιστορική στιγμή για τους 
ξενοδόχους η υπογραφή της 
Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας
Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό Τουρισμό αποτέλεσε 
η υπογραφή της νέας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας (ΕΚΣΣΕ) που διέπει τις εργασιακές σχέσεις 
στον ξενοδοχειακό κλάδο. Τη σύμβαση συνυπέγραψαν η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό 
(ΠΟΕΕΤ). Η συμφωνία έχει διετή διάρκεια και προβλέπει 
αύξηση των βασικών μισθών κατά 5,5% για το πρώτο έτος 
(2023) και επιπλέον αύξηση κατά 5% για το δεύτερο έτος 
(2024). Μεταξύ άλλων, επιλύει μισθολογικά ζητήματα ειδι-
κοτήτων και λειτουργίας των ξενοδοχείων, με έμφαση στις 
μονάδες χαμηλότερης κατηγορίας και δυναμικότητας που 
αντιμετωπίζουν οξύτερα προβλήματα επιβίωσης εξαιτίας 
της πανδημίας και της αύξησης του ενεργειακού κόστους 
και του πληθωρισμού. Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γ. Τάσιος 
δήλωσε σχετικά, «την ώρα που στη βουλή συζητείται ο 
κρατικός προϋπολογισμός, έχοντας μπροστά μας μια χρο-
νιά αβεβαιότητας και μεγάλων οικονομικών δυσκολιών, οι 
ξενοδόχοι δίνουμε ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης κι ελπίδας. 
Eίναι μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό. Μετά 
από πολύ κόπο, μεγάλες θυσίες και τεράστια προσπάθεια 
καταφέραμε επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να φτάσουμε 
ξανά εκεί που κόπηκε το νήμα το 2012, εξαιτίας των μνη-
μονίων. Με τις αυξήσεις που συμφωνήθηκαν όχι απλά κα-
λύπτουμε τον τρέχοντα πληθωρισμό αλλά αποκαθιστούμε 
πλέον τις μισθολογικές σχέσεις στα προ μνημονίων επίπε-
δα. Οι Έλληνες ξενοδόχοι, παρά τις πελώριες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε στο λειτουργικό κόστος των επιχειρή-
σεών μας, ανταποδίδουμε με ευθύνη στην κοινωνία, πιστεύ-
οντας ακράδαντα πως ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση.»

Στους 5 κορυφαίους προορισμούς 
παγκοσμίως η Ελλάδα
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Υπουργείο Τουρισμού «2022 - Η 
μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού», που πραγματοποι-
ήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε 
ο απολογισμός του 2022. Σε μια χρονιά με πόλεμο, πανδημία, 
ενεργειακή κρίση και κλειστές τις αγορές της Ρωσίας και της 
Κίνας, ο ελληνικός τουρισμός πέτυχε τη μεγάλη επιστροφή του, 
καθώς ξεπέρασε κατά 2,5 με 3 δισ. ευρώ το στόχο του προϋπο-
λογισμού και τα έσοδα ήδη φτάνουν τα 18 δισ. ευρώ. Οι τρεις 
βασικές αγορές ξεπέρασαν σε έσοδα το 2019 (Γερμανία +7,2 %, 
Γαλλία +17,6%, Ηνωμένο Βασίλειο +21,3%), τη στιγμή που η επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου ενισχύει σημαντικούς κλά-
δους της οικονομίας που καταγράφουν άνοδο τον Οκτώβριο (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) σε σχέση με το 2019. Οι τζίροι σε καταλύματα και εστίαση 
αυξήθηκαν κατά 34,13% και κατά 18,01% αντίστοιχα σε σύγκριση 
με τον Οκτώβριο του 2019. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν φορείς 
του Τουρισμού, το στοίχημα της κρουαζιέρας κερδήθηκε, με 
5000 calls και αύξηση του homeporting σε ελληνικά λιμάνια, ενώ 
αναδείχθηκαν νέοι, μη δημοφιλείς προορισμοί σε όλη τη χώρα, 
μέσω του ΕΟΤ. Στον εσωτερικό τουρισμό δόθηκαν πάνω από 100 
εκατ. ευρώ στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, το North 
Evia-Samos Pass και το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» και 
υλοποιείται ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τον προσβάσιμο του-
ρισμό, τις προσβάσιμες παραλίες για όλους. Η Ελλάδα συγκατα-
λέγεται πλέον στους κορυφαίους 5 προορισμούς παγκοσμίως, 
με στόχο να πρωταγωνιστήσει στην μπλε και πράσινη οικονομία 
και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ  
τα τουριστικά έσοδα Οκτωβρίου
Μια εξαιρετική χρονιά ήταν το 2022 για τον ελληνικό Τουρισμό, 
αφού μετά τα δεκάδες προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία, 
οι επιχειρήσεις πήραν μια «ανάσα» ρευστότητας τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Αυτό που φαίνεται να κάνει όμως τη… διαφορά 
είναι η αυξημένη τουριστική κίνηση του φθινοπώρου, καθώς, 
σύμφωνα με τα στοιχεία ισοζυγίου ταξιδιωτικών πληρωμών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, τα ταξιδιωτικά έσοδα τον Οκτώβριο σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σημείωσαν αύξηση 
κατά 3,3%. Ο υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, σχο-
λίασε τα θετικά στοιχεία Οκτωβρίου με σχετική ανάρτηση στα 
social media η οποία αναφέρει: «Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων 
των εποχών για τον τουρισμό, με έσοδα πάνω από 1,5 δις ευρώ. 
Αύξηση +3,3% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που 
ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.»
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Μεγάλο το ενδιαφέρον των Αμερικανών  
για την Κεντρική Μακεδονία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας ως στόχο την προσέγγιση της 
τουριστικής αγοράς της Βόρειας Αμερικής, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτε-
ρες του κόσμου, συμμετείχε στο «GREEK LUXURY TOURISM & GASTRONOMY 
WORKSHOP», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Στις εκδηλώσεις, στις 
οποίες συμμετείχαν πάνω από 30 τουριστικά γραφεία και δημοσιογράφοι από 
την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, σε συνεργασία 
με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
μαζί τους και να τους παρουσιάσουν τον προορισμό και τα θεματικά τουριστικά 
του προϊόντα σε προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις. Στη συνέχεια έγινε δεκά-
λεπτη παρουσίαση του προορισμού της Κεντρικής Μακεδονίας σε όλους τους 
παρευρισκομένους και ακολούθησαν συζητήσεις με τους δημοσιογράφους. Το 
ενδιαφέρον των Αμερικανών επαγγελματιών ήταν πολύ μεγάλο για την Κεντρική 
Μακεδονία. Έδειξαν μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μακραίωνη ιστορία και 
τον πολιτισμό του τόπου, καθώς και για την ιδιαίτερη γαστρονομία της περιοχής 
που δεν περιορίζεται μόνο στα προϊόντα της Μεσογειακής Κουζίνας, αλλά περι-
λαμβάνει τις πάμπολλες αυθεντικές γεύσεις της Μακεδονικής Κουζίνας και τα 
πιάτα της Θεσσαλονίκης με την ιδιαίτερη φήμη, της πρώτης πόλης της Ελλάδας 
που έγινε μέλος του δικτύου Creative Cities of Gastronomy της UNESCO. Οι εκ-
πρόσωποι της Περιφέρειας και του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, μαζί με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργο συμμετείχαν σε εθιμοτυπική 
συνάντηση στο Γραφείο του ΕΟΤ στη Νέα Υόρκη, όπου τους υποδέχθηκε ο Προ-
ϊστάμενος του Γραφείου Κωνσταντίνος Χαροκόπος. Στις εκδηλώσεις αυτές συμ-
μετείχαν εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, ο Δήμος Ρεθύμνου, ο Διεθνής Αερολιμένας των Αθηνών, η εταιρία 
κρουαζιέρας Celestyal Group, καθώς και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες από τη 
Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Ρόδο.

Εργασίες αναμόρφωσης ξεκινά η Fraport  
στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας
Σε εργασίες αναμόρφωσης και ανακατασκευής του διαδρόμου του αεροδρομίου 
«Ιωάννης Καποδίστριας» στην Κέρκυρα, προχωρά η Fraport Greece, στο πλαίσιο 
αναβάθμισης των περιφερειακών αεροδρομίων. Συγκεκριμένα, θα ανασταλεί η 
λειτουργία του διαδρόμου για την περίοδο από 10 Ιανουαρίου 2023 έως και 24 Ια-
νουαρίου 2023 και από 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και 22 Φεβρουαρίου 2023. Κατά 
τη διάρκεια των ανωτέρω περιόδων, θα πραγματοποιούνται, εφόσον απαιτηθεί, 
μόνο αεροδιακομιδές από ασθενοφόρα ελικόπτερα, ενώ όλες οι υπηρεσίες του 
αεροδρομίου θα λειτουργούν κανονικά για το κοινό. Οι παραπάνω εργασίες α-
φορούν στην πλήρη αναδιαμόρφωση του διαδρόμου του αεροδρομίου «Ιωάννης 
Καποδίστριας» με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας του 
αεροδρομίου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το συγκεκριμένο έργο θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όχι μόνο μεγαλύτερων αεροσκαφών, 
αλλά και αυξημένου αριθμού πτήσεων.

Στρατηγική Συνεργασία 
ΕΟΤ - Marketing Greece 
για την υποστήριξη του 
τουριστικού προϊόντος
Με απαραίτητη συνθήκη την ένωση δυ-
νάμεων και τη δημιουργία συνεργειών 
για την επόμενη ημέρα του τουρισμού 
στην Ελλάδα, ο ΕΟΤ και η Marketing 
Greece επενδύουν στην τεχνογνωσία 
τους, συμπράττουν και υλοποιούν στο-
χευμένες καμπάνιες προβολής για την 
Αθήνα, Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλο-
νίκη, Χαλκιδική, Όλυμπος), Χανιά και Κα-
βάλα-Θάσο. Με όχημα τα Social Media, 
δίνοντας έμφαση στο Instagram και το 
Tik Tok, έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιη-
θεί ένα διαφημιστικό πλάνο προβολής, 
σε στοχευμένες αγορές των προορι-
σμών. Για τις ανάγκες της καμπάνιας θα 
δημιουργηθεί ταξιδιωτικό περιεχόμενο, 
το οποίο θα εστιάζει στις εμπειρίες και 
στο local culture των προορισμών, «χτίζο-
ντας» στις αρχές και της αξίες της βιώσι-
μης ανάπτυξης.
O Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμ-
ματέας ΕΟΤ, δήλωσε: «Ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας με την Marketing Greece 
και τον ιδιωτικό τομέα που στηρίζει τις 
δράσεις της όλα αυτά τα χρόνια στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και 
τα Χανιά, συμβάλλοντας ενεργά στην 
κοινή προσπάθεια προβολής της χώρας 
μας στο εξωτερικό. Η επόμενη μέρα του 
τουρισμού μας χρειάζεται όλους στην 
πρώτη γραμμή.»
Η CEO της Marketing Greece, Ιωάννα 
Δρέττα συμπλήρωσε: «Είναι βέβαιο πως 
ο ελληνικός τουρισμός έχει μόνο να ω-
φεληθεί από τη στρατηγική συνεργασία 
του ΕΟΤ και της Marketing Greece. Μέσα 
από μια σειρά στοχευμένων και κοινών 
δράσεων, δημιουργούν ένα νέο, δυναμι-
κό και πολλά υποσχόμενο μοντέλο συ-
νεργασίας, όπου η πολύχρονη εμπειρία 
του ΕΟΤ συναντά το πολυεπίπεδο έργο 
της Marketing Greece, δίνοντας προστι-
θέμενη αξία στη χώρα.»

Τετάρτη 28 /12 /2022
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Παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των Πολωνών η Ελλάδα
Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη θέση της προτίμησης για τους Πολωνούς, οι οποίοι αγαπούν ιδιαίτερα τον 
ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και την ελληνική κουζίνα. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την αφιερωμένη στον ελληνικό 
τουρισμό επαγγελματική εκδήλωση B2B Greek-Polish Tourism Workshop, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Βαρσοβίας με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 
40 εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας, 
τον Δήμο Ρεθύμνου, τους Τουριστικούς Οργανισμούς Θεσσαλονίκης, Λουτρακίου και Ρόδου, καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις. 
Από πολωνικής πλευράς παραβρέθηκαν 70 στελέχη των κορυφαίων τουριστικών ομίλων (TUI, Nekera, Ecco Hlidays) και των ση-
μαντικότερων τουριστικών πλατφορμών πωλήσεων της χώρας. Κατά τη διάρκεια του workshop, που χαιρέτισε ο Πρέσβης της Ελ-
λάδας στην Πολωνία Μιχαήλ-Ευστράτιος Δαρατζίκης, έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις των προορισμών από τους εκπροσώπους 
των Περιφερειών, ενώ διανεμήθηκε διαφημιστικό υλικό του ΕΟΤ και προβλήθηκαν προωθητικά βίντεο των περιοχών αυτών και τα 
σποτ του ΕΟΤ «Greece - You Will Want To Stay Forever», «Greekend» και «Greece has a winter». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελ-
ληνικό μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

Β. Κικίλιας: ενίσχυση ορεινών 
προορισμών μετά την εορταστική 
περίοδο
Στην τουριστική κίνηση της εορταστικής περιόδου 
αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού, Β. Κικίλιας, σημει-
ώνοντας ότι οι πληρότητες κινούνται σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, φτάνοντας ακόμα και το 100% στους δημοφι-
λείς προορισμούς. Μετά τις γιορτές, όπως σημείωσε, θα 
πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση του προγράμματος «Του-
ρισμός για Όλους» για 125.000 άυλες ψηφιακές κάρτες, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο εγχώριος τουρισμός και να 
στηριχθούν οι χειμερινοί/ορεινών προορισμοί μετά την 
εορταστική περίοδο.

Με το βλέμμα στο 2030 η Χίος
Στο παρελθόν αφήνει τις κρίσεις των τελευταίων ετών η Χίος, 
η οποία μπήκε δυναμικά το 2022 στον τουριστικό χάρτη, με 
στόχο να μεταμορφωθεί σε premium προορισμό. Με την ανα-
βάθμιση του αεροδρομίου που δρομολογείται, το νησί μπαίνει 
σε «νέα» τροχιά, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η πρόεδρος 
της Ε.Ξ. Χίου Αντιγόνη Μαϊστράλη. Η ίδια είπε: «Από εδώ και 
πέρα κοιτάζουμε με το βλέμμα στο 2030. Βλέπουμε μακριά και 
θέλουμε να μετατρέψουμε τη Χίο σε premium προορισμό. Το 
2022 ήταν μια πολύ ικανοποιητική χρονιά, με το νησί να έχει 
τουρισμό μέχρι και τον Νοέμβριο. Ως τον Σεπτέμβριο ήταν κυ-
ρίως τουρίστες από Ελλάδα και διάφορα μέρη του εξωτερικού 
που επέλεξαν το νησί για τις διακοπές τους, όμως συνεχίσαμε 
να έχουμε κόσμο από Τουρκία.»

Τετάρτη 28 /12 /2022
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Νέα επένδυση ύψους 140 εκατ. ευρώ  
από την Aegean
Η AEGEAN προχωρά σε μια νέα επένδυση ύψους 140 εκατ. ευρώ για τη 
δημιουργία του πρώτου Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων, 
καθώς και του πρώτου Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης 
Πληρωμάτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η επένδυση 
αυτή δημιουργεί νέα δυναμική προστιθεμένης αξίας, εξωστρέφειας και 
ανταγωνιστικότητας στην AEGEAN, αλλά και ευρύτερα στον κλάδο αερο-
μεταφορών της χώρας. Με το μέγεθος της επένδυσης και τη χωρητικότητα 
που δημιουργείται, η εξυπηρέτηση των αναγκών υποστήριξης τρίτων εται-
ρειών αποτελεί πλέον κύριο επιχειρηματικό στόχο. Στην ωρίμανσή της (5-7 χρόνια) η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργή-
σει 500 νέες άμεσες και συνολικά περισσότερες από 1.100 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων, ενώ 
παράλληλα, σημαντικά εκτιμώνται ότι θα είναι και τα δημοσιονομικά οφέλη, καθώς αναμένονται φορολογικά έσοδα και εισφορές 
άνω των 400-450 εκατ. ευρώ κατά την διάρκεια της παραχώρησης.»

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάδειξη 
της Αρχαίας Κορίνθου
Την ολιστική και ενιαία ανάδειξη και διαχείριση της Αρχαίας 
Κορίνθου δρομολογεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας του 
οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, τη βελτίωση της επισκε-
ψιμότητάς του, αλλά και τη λειτουργική σύνδεση του με το 
τουριστικό προϊόν της περιοχής και την τοπική οικονομία. Βα-
σικοί άξονες του Διαχειριστικού Σχεδίου είναι η σύνδεση των 
διάσπαρτων μνημείων με στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας 
και της πολιτισμικής συνέχειας του τόπου, η ενοποίηση των 
αρχαιολογικών χώρων μέσω της διασφάλισης της προσβασι-
μότητας, η οργάνωση αναγκαίων χώρων στάθμευσης, ο επα-
νακαθορισμός των εισόδων του πυρήνα του αρχαιολογικού χώ-
ρου και η αναδιοργάνωση του δημόσιου χώρου στο κέντρο του 
οικισμού. Ανάμεσα στις προτάσεις παρέμβασης είναι η ενοποί-
ηση του αρχαιολογικού χώρου του Ωδείου και του Θεάτρου με 
κατάργηση της ενδιάμεσης οδού, η απελευθέρωση του σημε-
ρινού χώρου στάθμευσης και η διαμόρφωση, στο λόφο Ξενία, 
υπαίθριου χώρου συνάθροισης κοινού, η δημιουργία «Βόρειου 
Αρχαιολογικού Πάρκου» με το Ασκληπιείο, το Γυμνάσιο και την 
Αυλή της Λέρνας και σύνδεση με τα Λουτρά Αφροδίτης και του 
χαμάμ του Κιαμήλ Μπέη. Προτείνονται μέτρα λειτουργικής και 
αισθητικής αναβάθμισης της πλατείας και των οδών σε επαφή 
με τον αρχαιολογικό χώρο.

Έριξε αυλαία η κρουαζιέρα  
στη Θεσσαλονίκη
Με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Viking Venus» έριξε 
«αυλαία» η κρουαζιέρα στη Θεσσαλονίκη, που φέτος ξεκί-
νησε στο λιμάνι της πόλης νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, 
στις 5 Φεβρουαρίου με κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας 
Viking. Οι συνολικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης 
και της τελευταίας έφτασαν τις 61, δηλαδή περισσότερες κα-
τά 260% σε σχέση με τις 17 το 2021 και δεκαπλάσιες από τις 
έξι του 2019. Το 2020 μόλις ένα κρουαζιερόπλοιο προσέγγισε 
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γεγονός που οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στο ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. 
Για το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε., τα οποία όμως δεν είναι ορι-
στικά, οι προσεγγίσεις των κρουαζιερόπλοιων αναμένονται 
σε 70, με σχεδόν 50% εξ αυτών να είναι home port, δηλαδή 
επιβίβασης ή/και αποβίβασης επιβατών. Βάσει των αναρτημέ-
νων στοιχείων, η πρώτη προσέγγιση για το 2023 αναμένεται 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από το κρουαζιερόπλοιο Viking 
Sky στις 10/2/2023 και η τελευταία από το Celestyal Crystal 
στις 17/12/2023.

Τετάρτη 28 /12 /2022
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Υψηλές οι πληρότητες 
στο ιστορικό κέντρο  
της Αθήνας
Αυτή την περίοδο η κίνηση στην Αθήνα 
είναι πιο έντονη τα Σαββατοκύριακα, σύμ-
φωνα με τα όσα ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο 
γενικός γραμματέας της ΕΞΑΑ κ. Ευγένιος 
Βασιλικός, και αφορά κυρίως Έλληνες που 
έρχονται από την επαρχία, αλλά και εισερ-
χόμενο τουριστικό ρεύμα από το Ισραήλ, 
που θέλουν να ζήσουν την νυχτερινή ζωή 
της πόλης. Σε ό,τι αφορά στην εορταστική 
περίοδο υψηλές πληρότητες φαίνεται να 
έχουν τα ξενοδοχεία του ιστορικού κέ-
ντρου, εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα που θα 
κινηθούν σε χαμηλή πληρότητα. Για το σύ-
νολο του 2022, η χρονιά θα κλείσει για τα 
ξενοδοχεία της πόλης οριακά χαμηλότερα 
από το 2019, σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό.

ΙΝΣΕΤΕ: μνημόνιο συνεργασίας 
με το WSPC
To WSPC, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το 
Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στα πλαίσια στήριξης της δια βίου 
εκπαίδευσης προς όφελος του κλάδου HO.RE.CA. 
και κατ’ επέκταση, του ευρύτερου τουριστικού τομέα. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα από αυτή τη 
στρατηγική συνεργασία, το ΙΝΣΕΤΕ ως φορέας έρευ-
νας, κατάρτισης και ανάπτυξης της ελληνικής τουρι-
στικής αγοράς, δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες 
του τουρισμού να λάβουν τα απαραίτητα εχέγγυα για 
την ανέλιξή τους μέσα από την σπουδαστική εμπειρία 
του WSPC, συμμετέχοντας στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα του WSPC με μειωμένα δίδακτρα. Οι επαγ-
γελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν στα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα του WSPC (με μειωμένα δίδακτρα), 
επιλέγοντας δια ζώσης ή online τμήματα, ανάμεσα 
στις ενότητες του Κρασιού, των Αποσταγμάτων και 
του “Καφέ-Τσάι-Κακάο”, κατόπιν σχετικής αίτησης μέ-
χρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Σε πρώτο «πλάνο» η προβολή του 
γαστρονομικού πλούτου στη Σπάρτη
Στην ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου της περιοχής, μέσω του 
τουρισμού στοχεύει ο Δήμος Σπάρτης προσπαθώντας να συνδέσει 
τις δυο «βαριές» βιομηχανίες της Ελλάδας.
«Ο γαστρονομικός τουρισμός συνιστά -παγκοσμίως- μια από τις πλέ-
ον δυναμικές και ανερχόμενες μορφές τουρισμού» δήλωσε στο ΑΠΕ 
ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Τουρισμού και Δημοσίων Έργων του Δήμου 
Σπάρτης, Γεωργία Ζαχαράκη σημειώνοντας ότι «στόχος μας είναι 
η ανάδειξη της γαστρονομικής εμπειρίας που προσφέρει ο Δήμος 
Σπάρτης και η ενσωμάτωση της γαστρονομίας στον σχεδιασμό του 
τουριστικού μάρκετινγκ». Η περιοχή της Σπάρτης και της Λακωνίας 
αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες καθώς προσφέρει πληθώ-
ρα επιλογών, τόσο σε θαλάσσιο όσο και σε ορεινό τουρισμό, με τους 
υπεύθυνους της περιοχής να κάνουν προσπάθειες να εμπλουτίσουν 
περαιτέρω την εμπειρία του επισκέπτη. «Θέλουμε να εμπλουτίσουμε 
την εμπειρία του επισκέπτη της Σπάρτης με την τοπική γαστρονομία 
και τα τοπικά μας προϊόντα που είναι άριστης ποιότητας. Φύση, πο-
λιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία και πρωτογενής παραγωγή απο-
τελούν το μίγμα για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας» 
είπε η κ. Ζαχαράκη. Επόμενο βήμα σε αυτή την προσπάθεια, είναι η 
κατάρτιση ενός μητρώου όπου θα καταγραφούν όλοι οι τοπικοί παρα-
γωγοί καθώς και τα προϊόντα που καλλιεργούν.

Τετάρτη 28 /12 /2022
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Οι φορολογικές υποχρεώσεις  
μέχρι το τέλος του 2022
Το 2022 φεύγει και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κλεί-
σουν μια σειρά από εκκρεμότητες απέναντι στην φορολο-
γική αρχή, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρε-
στες συνέπειες, όπως για παράδειγμα οι επιπλέον φόροι, 
τα πρόστιμα, αλλά και η επιστροφή ενισχύσεων. Μερικές 
από τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να κλείσουν εγκαίρως 
έως την τελευταία ημέρα του χρόνου οι φορολογούμενοι, 
είναι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, των 
δόσεων στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, των δόσεων της 
επιστρεπτέας καθώς και των δικαιολογητικών προκειμένου 
να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έλα-
βαν και μάλιστα εντόκως. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν 
δηλώσεις για αναδρομικά και δεδουλευμένες αποδοχές 
που καταβλήθηκαν το 2021, να τακτοποιήσουν έσοδα, 
έξοδα και αποκλίσεις στα myDATA, να υποβάλουν τα δικαι-
ολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Στις υποχρε-
ώσεις των φορολογούμενων συγκαταλέγονται και εκείνοι 
που απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, 
αυτοκίνητα κ.λπ.) και κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα 
των τεκμηρίων, αφού έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν 
την πληρωμή έξτρα φόρου υποβάλλοντας μέχρι την Παρα-
σκευή 30 Δεκεμβρίου δηλώσεις για χρηματικές γονικές πα-
ροχές και δωρεές. Στο πιεστικό χρονικό διάστημα, υπάρχει 
και η σημαντική διευκόλυνση για τους φορολογούμενους, 
με την παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έως 
το τέλος Φεβρουαρίου.

Τετάρτη 28 /12 /2022
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Μέσα στο 2023 
οι πρώτοι όροφοι 
του πράσινου 
ουρανοξύστη  
στο Ελληνικό
Σε ένα χρόνο από σήμερα 
οι πρώτοι όροφοι του υψη-
λότερου παράκτιου πρά-
σινου ουρανοξύστη στην 
Μεσόγειο, του Riviera Tower 
στο Ελληνικό θα έχουν 
αρχίσει να υψώνονται στο 
εργοτάξιο που είναι ήδη σε 
πλήρη λειτουργία, σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση. 
Μετά την έκδοση της σχετι-
κής οικοδομικής άδειας τον 
Αύγουστο του 2022, για την 
οποία απαιτήθηκε μεγάλος 
αριθμός εγκρίσεων και χρει-
άστηκαν παραπάνω από 
1.900 σχέδια, οριοθετήθηκε 
άμεσα ο χώρος του εργο-
ταξίου, ξεκίνησαν τα έργα 
και η θεμελίωση ολοκλη-
ρώνεται το Μάιο του 2023. 
Χαρακτηριστικό του ενδια-
φέροντος για την οικιστική 
αυτή ανάπλαση αποτελεί 
το γεγονός ότι έχουν ήδη 
κατατεθεί προκαταβολές 
πελατών, οι οποίες αντι-
στοιχούν σε περίπου 95% 
της πωλούμενης επιφάνει-
ας. Στο τέλος του 2023 θα 
έχει ολοκληρωθεί επίσης 
το σύνολο σχεδόν των κα-
τεδαφίσεων παλαιών κτη-
ρίων, μετά από προσεκτικό 
σχεδιασμό που βασίζεται 
στις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας (ανακύκλωση 
και αξιοποίηση υλικών με 
στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος). 
Όπως έχει πει ο διευθύνων 
σύμβουλος της Lamda 
Development Οδυσσέας 
Αθανασίου για την πιστή τή-
ρηση των περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων κάθε έργου, σε 
κάθε στάδιο έχει συσταθεί 
ειδική ομάδα. Όπως έχει 
ανακοινωθεί το 70% της 
έκτασης του Ελληνικού θα 
είναι πράσινο, από μόλις 
25% που ήταν πριν.

Θερμή ανταπόκριση του ευρωπαϊκού κοινού  
στην προβολή της Κρήτης
Μεγάλη ανταπόκριση καταγράφει το ευρωπαϊκό κοινό στην προβολή της Κρήτης από το 
National Geographic μέσα από το έργο με τίτλο «Branding Περιοχών UNESCO Κρήτης», 
στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Κρήτης με 
το βραβευμένο διεθνές δίκτυο προβολής, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται οι τέσ-
σερις περιοχές UNESCO (Σαμαριά, Ψηλορείτη, Αστερούσια Σητεία). Το Φαράγγι της 
Σαμαριάς και τα Αστερούσια Όρη είναι αναγνωρισμένα ως Αποθέματα της Βιόσφαιρας 
της UNESCO ενώ ο Ψηλορείτης και η Σητεία είναι αναγνωρισμένες περιοχές ως Πα-
γκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το National 
Geographic περιλαμβάνει σειρά καταχωρήσεων στο ιστορικό περιοδικό, την διαδικτυακή 
προβολή δύο αναλυτικών αφιερωμάτων στην αυθεντική Κρήτη μέσα από την διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Nat Geo καθώς και την προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού πάντα για τις 4 περιοχές πρεσβευτές στο σύνολό της της εν-
δοχώρας της Κρήτης στο τηλεοπτικό κανάλι του Nat Geo. Η προβολή πραγματοποιείται 
από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης, έργο με τίτλο Branding Περιοχών UNESCO Κρή-
της, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Περιοχών UNESCO Κρήτης 
και υλοποιείται μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Οι δράσεις προβο-
λής και ανάδειξης των περιοχών UNESCO της Κρήτης σε συνεργασία με τους εκπροσώ-
πους των 4 περιοχών θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια του 2023.

Δημοπρατείται τον Ιανουάριο ο Προαστιακός 
Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής
Δημοπρατείται τον Ιανουάριο του 2023 ένα από τα σημαντικότερα έργα του σιδηροδρό-
μου, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής. Ένα έργο που με την ολοκλήρωση 
του θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη στη Δυτική Αττική διευκολύνοντας τις μετακι-
νήσεις των πολιτών της περιοχής. Η νέα αυτή γραμμή του προαστιακού θα ξεκινά από 
τα Άνω Λιόσια, θα διασχίζει τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέ-
γαρα, με επτά νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετεί και τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπρο-
πύργου και Ελευσίνας, ενώ θα διευκολύνει, ευρύτερα, τη μετάβαση των εργαζομένων 
στον μεγάλο αριθμό εταιρειών διανομής, αποθήκευσης και διαμεταφοράς προϊόντων 
που έχουν την έδρα τους δυτικά της Αθήνας. Το έργο θα εκτελεστεί στον υφιστάμενο 
κλάδο γραμμής και αφορά την αναβάθμιση της υπάρχουσας Σιδηροδρομικής Γραμμής 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα: Άνω Λιόσια - Νέος Σ.Σ. Μεγάρων 
έως τον Π.Σ. Μεγάρων (τμήμα έργου με δικαίωμα προαίρεσης). Το κόστος του έργου έχει 
εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 132, 61 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 106,95 εκατ. ευρώ). Η 
δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου 2023 και δύο μέρες 
αργότερα θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
σιδηροδρομικό έργο που έχει δημοπρατήσει ο ΟΣΕ εδώ και δύο δεκαετίες.

Τετάρτη 28 /12 /2022
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Θεσσαλονίκη- 
Λήμνος στο 
επίκεντρο του 
τουριστικού 
ενδιαφέροντος  
στη Γερμανία
Η Θεσσαλονίκη και η Λήμνος 
είχαν την τιμητική τους στην 
τελευταία -για το 2022- εκδή-
λωση προβολής ελληνικών 
προορισμών στην Γερμανία. 
Η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Γερμανίας 
διοργάνωσε ενημερωτική εκ-
δήλωση στην Φρανκφούρτη 
με προσκεκλημένους εκπρο-
σώπους επιλεγμένων διοργα-
νωτών ταξιδίων, τουριστικών 
γραφείων καθώς και δημο-
σιογράφους της ευρύτερης 
περιοχής του κρατιδίου της 
Έσσης. Σκοπός της εκδήλω-
σης ήταν η παρουσίαση στο-
χευμένων προορισμών από 
την Ελλάδα και συγκεκριμένα 
προορισμούς που υποστη-
ρίζουν το συνδυαστικό μο-
ντέλο city break/νησιωτικές 
διακοπές. Στην πρόσκληση 
ανταποκρίθηκαν θετικά ο Ορ-
γανισμός Τουρισμού Θεσσα-
λονίκης και η Ένωση Ξενοδό-
χων Λήμνου. Στην έναρξη της 
εκδήλωσης η Προϊσταμένη 
της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Γερμα-
νίας κα Νικολέττα Λεκανίδη 
καλωσόρισε τους προσκε-
κλημένους και παρουσίασε 
τους φιλοξενούμενους από 
την Ελλάδα, την Αντιπεριφε-
ρειάρχη ΜΕ Θεσσαλονίκης 
και Πρόεδρο του Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης, 
κα Π. Πατουλίδου και τη συ-
νεργάτη της Μ. Πουλουκτσή 
καθώς και τον Πρόεδρο της 
Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνου, 
κο Στέλιο Μάντζαρη. 

Τετάρτη 28 /12 /2022
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