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Η Ελλάδα στην κορυφή 
των κρατήσεων για 
τους Αυστριακούς το 
2023
Πρώτη και με διαφορά από τους αντα-
γωνιστές της, η Ελλάδα είναι ο προο-
ρισμός που θέλουν να επισκεφτούν οι 
Αυστριακοί για τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές, σύμφωνα με την Υπηρεσία 
ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας και την 
έρευνα του Ταξιδιωτικού βαρόμετρου- 
Reisekompass 2023. Η έρευνα έρχεται 
να ενισχύσει την αισιόδοξη τάση της 
αυστριακής τουριστικής αγοράς προς 
την Ελλάδα, όπως αυτή διαμορφώ-
θηκε ήδη από το 2022. Το διάστημα 
μεταξύ Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 
η τουριστική κίνηση από την Αυστρία 
προς ελληνικούς προορισμούς παρου-
σίασε σημαντική αύξηση + 13,94% σε 
σχέση με το 2019, γεγονός που απο-
τυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Αυστρίας. Έτσι, σε συνέχεια της εξαι-
ρετικά επιτυχημένης τουριστικής χρο-
νιάς 2022, αισιόδοξα παρουσιάζονται 
τα μηνύματα της αγοράς και για την 
προσεχή τουριστική περίοδο, με την 
Ελλάδα να συγκεντρώνει το 21%, της 
τάσης των κρατήσεων για τις κύριες 
καλοκαιρινές διακοπές, ακολουθούμε-
νη από την Ισπανία (9%), την Τουρκία 
(9%) και την Ιταλία(7%). Ανάλογα θε-
τικά είναι και τα μηνύματα από τους 
κύριους διοργανωτές ταξιδίων και τις 
αεροπορικές εταιρείες, με την πρωτα-
γωνίστρια Austrian Airlines να ξεκινά 
ήδη από 26 Μαρτίου απευθείας συνδέ-
σεις με 21 ελληνικούς προορισμούς.

Στο 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης 
συμμετείχε η ΠΟΞ
«Με πολλή χαρά αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση στο 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο 
Θεσσαλονίκης που επιβεβαιώνει την αξία του διαλόγου μεταξύ όλων των δυνάμεων 
που μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο αναπτυξιακό άλμα που αξίζει 
στη Μακεδονία μας. Η καλή συνεργασία είναι αυτή που θα δώσει ώθηση σε αυτό το 
αναπτυξιακό άλμα προς μια νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και το σύνολο της Μακε-
δονίας». Με αυτά τα λόγια άρχισε την ομιλία του στο 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της 
Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος και πρόσθεσε: «Έχουμε κά-
νει όλοι ένα μαραθώνιο αντοχής και θα αδικούσε όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε 
το να μην καταφέρει η Μακεδονία συνολικά να μπει σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης 
που θα δημιουργεί νέο πλούτο και θα διαχέει δίκαια τα οφέλη της στην κοινωνία, 
ενισχύοντας την απασχόληση και ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή. Για αυτό 
και τώρα πρέπει να γίνουμε «σπρίντερς». Να αναπτύξουμε ταχύτητες για να κερδί-
σουμε το χαμένο έδαφος και το χαμένο χρόνο». Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ συμμετείχε 
στο πάνελ για την τουριστική Ανάπτυξη και το brand “Mακεδονία”, όπου ο Υπουργός 
Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας συνδέθηκε διαδικτυακά, μαζί την Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού κ. Βούλα Πατουλίδου, την 
Τομεάρχη Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Δήμαρχο Θερμαϊ-
κού κ. Γιώργο Τσαμασλή, ενώ την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος 
Τσαλικίδης. «Οι κρίσεις μας έκαναν όλους σοφότερους», τόνισε ο κ. Τάσιος. «Υπάρ-
χουν πλέον παραδοχές που θα πρέπει να θεωρούνται αυτονόητες ώστε να δίνονται 
στα προβλήματα οι ορθές λύσεις και όχι να κυνηγάμε την ουρά μας ή να λέγονται 
πράγματα που μπορεί να ηχούν ευχάριστα αλλά δεν έχουν την παραμικρή σημασία», 
πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ. Καταλήγοντας ο κ. Τάσιος υπογράμμισε: «Λέω συ-
χνά πως όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα. Το λέω, το πιστεύω και το εφαρμόζω προ-
σωπικά από κάθε θέση ευθύνης. Με αισιοδοξία και συστηματική δουλειά, τίποτα δεν 
είναι ακατόρθωτο. Το αναπτυξιακό άλμα για τη Θεσσαλονίκη, για τη Χαλκιδική, για τη 
Μακεδονία μας, με βατήρα τον τουρισμό, είναι περισσότερο εφικτό από ποτέ.»

«Φως» στα προβλήματα της Θεσσαλονίκης ρίχνουν οι ξενοδόχοι
Η αυξημένη κίνηση των Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε αφορμή για να 
αναδειχθούν παθογένειες της πόλης, όπως η ηχορύπανση, σύμφωνα με τον αντιπρό-
εδρο της Ένωσης Ξενοδόχων (ΕΞΘ), κ. Κωνσταντίνο Τορνιβούκα. Ο ίδιος συγκεκρι-
μένα ανέφερε ότι οι πελάτες των ξενοδοχείων του κέντρου την περίοδο των εορτών 
δεν μπορούσαν να κοιμηθούν τη νύχτα και υπογράμμισε ότι χρειάζεται συλλογική 
προσπάθεια για την επίλυσή του προβλήματος, ώστε όσοι επισκέπτονται την πόλη 
να μένουν ευχαριστημένοι από την εικόνα της. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης 
κ. Ανδρέας Μανδρίνος αναφέρθηκε στο έντονο πρόβλημα της εύρεσης πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο 
λειτουργεί αποτρεπτικά για τους οδικούς τουρίστες της. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο σοβαρότατο πρόβλημα, που αντιμετω-
πίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς «Sales and Lease back» και κινδυνεύουν με καταγγελία των 
μισθώσεών τους. Ο κ. Μανδρίνος σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει λύση» στο ζήτημα.
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Νέο ρεκόρ για την κίνηση επιβατών στα Χανιά
Ένα ακόμα ρεκόρ έσπασε η Κρήτη και συγκεκριμένα τα Χανιά, το οποίο αφορά 
την κίνηση επιβατών, μέσω του αεροδρομίου Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport κατά το 2022 διακινήθηκαν μέσω 
του αεροδρομίου Χανίων 3.290.802 επιβάτες. Με διεθνείς πτήσεις διακινήθηκαν 
2.611.957 επιβάτες και με πτήσεις εσωτερικού 678.845 επιβάτες. Κατά το 2022 
πραγματοποιήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Χανίων 23.273 πτήσεις. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Fraport το 2021 μέσω του αεροδρομίου Χανίων διακινήθηκαν 
1.795.802 επιβάτες. Το 2020 διακινήθηκαν 703.482 επιβάτες, το 2019, 2.938.542 
επιβάτες, το 2018 είχαν διακινηθεί 3.008.995 επιβάτες και το 2017 είχαν διακινηθεί 
3.042.409 επιβάτες.

Στις 11 Μαρτίου η πρώτη 
απευθείας πτήση από τις 
ΗΠΑ 
“Στις 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί 
η πρώτη απευθείας πτήση από τις ΗΠΑ 
στο “Ελ. Βενιζέλος” ανακοίνωσε ο Υ-
πουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ. 
Την ίδια ημέρα, και νωρίτερα από ποτέ, 
θα πραγματοποιηθεί η πρώτη απευθείας 
πτήση και στο Ν. Αιγαίο- και συγκεκριμέ-
να στο αεροδρόμιο “Διαγόρας” της Ρό-
δου- όπως προανήγγειλε ο Περιφερειάρ-
χης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρ-
κος που ήταν επίσης καλεσμένος στην 
τηλεοπτική εκπομπή και ο οποίος τόνισε 
ότι τα μηνύματα για το 2023 είναι τόσο 
αισιόδοξα σε σημείο που “που φαίνονται 
υπερβολικά καλά για να είναι αληθινά”. Ο 
Υπουργός Τουρισμού ανάφερε ότι έχουν 
ήδη δηλωθεί 56 πτήσεις/εβδομάδα από 
τις ΗΠΑ και τον Καναδά με προορισμό 
την Αθήνα και συνεχίζουν να αυξάνονται, 
επισημαίνοντας ότι η πρώτη απευθείας 
πτήση από τις ΗΠΑ αφορά την αεροπο-
ρική εταιρεία Delta (αεροδρόμιο JFK Ν. 
Υόρκη). “Η εταιρεία αυτή σταμάτησε τις 
πτήσεις της μόλις πριν 4 ημέρες, που 
σημαίνει ότι σύντομα, εκτός από την 
Emirates, και αμερικανικές αεροπορικές 
εταιρείες θα πραγματοποιούν απευθείας 
πτήσεις και τους 12 μήνες του έτους. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό η επέκταση 
της τουριστικής σεζόν να μη μένει στα 
λόγια, αλλά να γίνεται πράξη” είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Κικίλιας. Πρόσθεσε ότι 
έχει ζητήσει από τους φορείς και τους 
επαγγελματίες του κλάδου να είναι έτοι-
μοι από την 1η Μαρτίου προκειμένου να 
υποδεχτούν τους ταξιδιώτες που, και φέ-
τος, θα αρχίσουν να έρχονται από νωρίς 
στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι ξενοδο-
χεία και καταλύματα, καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικοί 
χώροι και μουσεία, ο εμπορικός κόσμος 
και η πρωτογενής παραγωγή στηρίζουν 
και στηρίζονται από τον τουρισμό.

Αύξηση 84,1% στην επιβατική κίνηση του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Στα 22,73 εκατ. ταξιδιωτών ανήλθε η συνολική επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 84,1% σε σύγκριση με 
το 2021 και μείωση κατά 11,1% σε σύγκριση με το 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τα στατιστικά στοιχεία του «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε σύγκριση με το 2021 οι 
επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 60,3% και οι διεθνείς επιβάτες κατά 98,3%, 
αλλά υστέρησαν σε σχέση με το 2019, κατά 4,7% και 13,9% αντίστοιχα. Σε ό,τι 
αφορά την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του 
Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ανήλθε σε 1,6 εκατ., μειωμένη κατά 3% 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2019. Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση 
εσωτερικού ξεπέρασε τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2019 κατά 7,9%, ενώ η διεθνής 
επιβατική κίνηση εμφάνισε μείωση της τάξης του 7,3%. Συνολικά, κατά τη διάρ-
κεια του 2022, ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε 
σε περίπου 213 χιλιάδες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 34,2% σε σχέση με το 2021 
και πτώση της τάξης του 5,4% σε σχέση με το 2019. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού 
όσο και οι διεθνείς πτήσεις ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2021 κατά 30,9% και 37,1% 
αντίστοιχα. Οι εγχώριες πτήσεις ξεπέρασαν επίσης και τα επίπεδα του 2019 κατά 
2,9%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις παρέμειναν μειωμένες σε σύγκριση με το 2019, κα-
τά 11,4%.
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Le Monde: τα Μετέωρα στο top 20 των παγκόσμιων προορισμών
Ανάμεσα στους 20 κορυφαίους προορισμούς σε όλον τον κόσμο που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί μέσα στο 2023 περιλαμβά-
νονται τα Μετέωρα, σύμφωνα με μεγάλο αφιέρωμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Το δημοσίευμα με τίτλο «Μετέωρα: Τα 
νησιά που κρέμονται από τον ουρανό» υπογράφει η δημοσιογράφος Bénédicte Bocays, που επισκέφθηκε πρόσφατα την περιοχή 
με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας. Η συντάκτρια της εφημερίδας επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «στην Ελλάδα, στην 
κορυφή εντυπωσιακών βράχων, αυτά τα μοναστήρια που χτίστηκαν μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα μοιάζουν να ίπτανται 
στον αέρα».

Επεκτείνεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χίου
Με προϋπολογισμό 16.960.000 ευρώ και χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού προχωρά στην επέκταση και αναβάθμιση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου. Τον περασμένο Αύγουστο, 
κατά την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνας Μενδώνη στη Χίο, σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Σταμάτη 
Καρμάντζη, ανακοινώθηκε η παραχώρηση έκτασης 8,5 στρεμ-
μάτων, από τον Δήμο Χίου στο ΥΠΠΟΑ, για την επέκταση του 
μουσείου. Με την ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, 
μπαίνει σε πορεία υλοποίησης η επέκταση και ο εκσυγχρονι-
σμός του αρχαιολογικού μουσείου, καθώς και η προετοιμασία 
της επανέκθεσης, με χρόνο ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.

Ξεχωρίζει η Κρήτη στον τουρισμό 
περιπέτειας και ευεξίας
Η Κρήτη συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους προορι-
σμούς, που το 2023 θα καθορίσουν τις τάσεις στον τουρισμό 
περιπέτειας, φύσης και ευεξίας σε ολόκληρο τον κόσμο, 
σύμφωνα με το ισπανικό κλαδικό περιοδικό Hosteltur, που 
επικαλείται ευρήματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε 
η ισπανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών travel intelligence, 
Mabrian Technologies. Το ελληνικό νησί καταλαμβάνει τη 
δεύτερη θέση, πίσω από το Μπαλί της Ινδονησίας και πάνω 
από Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Η Κρήτη «κατέρριψε το 
2022 όλα τα ρεκόρ τουρισμού, παρά την απουσία Ρώσων 
τουριστών, που αποτελούν μια από τις κύριες αγορές της 
και παρά το γεγονός ότι είναι ένας κυρίως καλοκαιρινός προ-
ορισμός. Επιπλέον, παρουσιάζει αύξηση των αεροπορικών 
θέσεων κατά 17% σε σχέση με πέρυσι, τόσο για τα δρομο-
λόγια εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Όσον αφορά τη δια-
μονή, είναι ο προορισμός με τη δεύτερη πιο ανταγωνιστική 
προσφορά μέσης τιμής στα ξενοδοχεία για τους επόμενους 
μήνες. Τέλος, η Κρήτη συγκεντρώνει το 57% των σχολίων για 
ενεργό (active) τουρισμό, για δραστηριότητες στη φύση και 
για τουρισμό ευεξίας». Σε ό,τι αφορά τους Ισπανούς τουρί-
στες, ειδικότερα, το ενδιαφέρον τους για την Κρήτη έχει το-
νωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, αποτέλεσμα και της 
προβολής του νησιού ως προορισμού για θεματικό τουρισμό 
σε συνέχεια δημοσιογραφικών ταξιδίων που διοργάνωσε η 
Υπηρεσία ΕΟΤ Ισπανίας.
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Επιχειρηματική θωράκιση με χάραξη επιχειρηματικών 
και στρατηγικών προτεραιοτήτων για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Τα δικηγορικά γραφεία «Lekkakou & Associates - Law Firm» - Λεκκάκου Κωνσταντίνα & Συνεργάτες παρέχουν 
νομικές, και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες Διαμεσολάβησης / Διαπραγμάτευσης. 

Έχοντας πολύχρονη εμπειρία στα Τραπεζικά θέματα η ομάδα μας καταγράφει με λεπτομέρεια την υφιστάμενη 
κατάσταση και είναι σε θέση να προτείνει σχεδιασμένες λύσεις ειδικά για κάθε περίπτωση.

ΤΟΜΕΊΣ ΕΞΕΊΔΊΚΕΥΣΗΣ
● Τραπεζικό Δίκαιο  

● Διαμεσολάβηση-Διαπραγμάτευση  

● Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο 

● Συμβουλευτική Νομική υποστήριξη

● Προστασία προσωπικών δεδομένων / συμμόρφωση με τον G.D.P.R. 

● Εργατικό Δίκαιο 

● Φορολογικό Δίκαιο

● Πτωχευτικό Δίκαιο 

● Δημόσιο Δίκαιο

● Διεθνείς Συμβάσεις και Συναλλαγές 

● Ακίνητη περιουσία 

● Αστικό Δίκαιο

● Οικογενειακό Δίκαιο

● Πνευματική Ίδιοκτησία 

● Διεθνείς Μεταφορές και Αποζημίωση

Βάσει των κείμενων διατάξεων ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της νομικής πρακτικής, δρώντας αποτελεσματικά, αξιόπιστα και με 
συνέπεια. Η έγκυρη νομική καθοδήγηση και η έγκυρη δράση είναι η μοναδική Λύση, σας τονίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρές πρακτικές άμυνας και 
στρατηγικής για το πώς μπορεί κάποιος δανειολήπτης να αμυνθεί και να διαπραγματευτεί με τις τράπεζες και τα funds. Η άμεση ανάθεση της υπόθεσης του 
σε εξειδικευμένους νομικούς είναι το πρώτο και το σωστό βήμα.

        ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση / Διαπραγμάτευση
     Τα γραφεία μας σας παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη στον νέο θεσμό της Διαμεσολάβησης με πιστοποιημένους και έμπειρους 

Διαμεσολαβητές από το Υπ. Δικαιοσύνης και πιστοποιημένους  Συντονιστές Διαμεσολαβητών από το Υπ. Ανάπτυξης

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑΚΟΥ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αθήνα: Υμηττού 5 & Αποστόλου Παύλου | 16777 Ελληνικό Ν. Αττικής | Τηλ. 210 384 2614 | Fax: 210 382 8444 | info@lekkakou.gr |  www.lekkakou.gr

Κρήτη: Νέο Γραφείο Μυλωνογιάννη 25 73135 Χανιά | Τηλ. 2821 074203

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ:
● Διαπραγμάτευση Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών 

● Διαμεσολάβηση (ελεύθερη διαπραγμάτευση με διαμεσολαβητή)  
● Ακύρωση Διαταγών Πληρωμής, Αναστολή Πλειστηριασμών, 

Απαγόρευση επιβολής προσημείωσης 

● Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, Προστασία εγγυητών 
● Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε δάνεια με ελβετικό φράγκο     

  (CHF) 
● Προστασία Α΄ κατοικίας

ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

https://lekkakou.gr
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Με μεγάλη επιτυχία έριξε αυλαία η κορυφαία διεθνής έκ-
θεση υφασμάτων κατοικίας κι επαγγελματικού εξοπλισμού 
Heimtextil, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο της Φρανκφούρτης από τις 10 έως τις 13 Ιανουαρίου 
2023.
Το περιοδικό Greek Hotelier βρέθηκε στη φετινή έκθεση, η 
οποία παρουσίασε μια ευρεία γκάμα καινοτομικών προϊόντων 
και πλαισιώθηκε από ένα μοναδικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, 
διαλέξεων, παρουσιάσεων, διαγωνισμών, events δικτύωσης και 
ξεναγήσεων, με μεγάλο ενδιαφέρον και για τους επαγγελματί-
ες της φιλοξενίας. Με 44.000 επισκέπτες και 2.400 εκθέτες από 
129 χώρες, η παγκόσμια βιομηχανία υφασμάτων κατοικίας κι 
επαγγελματικού εξοπλισμού φιλοξενήθηκε στη Φρανκφούρτη 
για τέσσερις μέρες, στο πλαίσιο της Heimtextil 2023, και γέμι-
σε τα εκθεσιακά halls. Ξεχωριστά προϊόντα και σχέδια, νέες 
επιχειρηματικές επαφές και συνεργάτες απ’ όλο τον κόσμο: με 
αυτά κι ακόμη περισσότερα η Heimtextil σηματοδότησε ένα α-

Heimtextil 2023
44.000 επισκέπτες στην κορυφαία διεθνή έκθεση υφασμάτων κατοικίας  

κι επαγγελματικού εξοπλισμού

Τετάρτη 25 /1 /2023
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πόλυτα επιτυχημένο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Οι διακοσμη-
τές εσωτερικών χώρων και οι επαγγελματίες από το χώρο του 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού και της εστίασης είχαν την ευκαι-
ρία να έρθουν σε επαφή με κορυφαίες τάσεις, όπως η βιωσι-
μότητα και ο υγιής ύπνος και να δουν ίνες, νήματα, υφαντά και 
πλεκτά υφάσματα, νήματα ραπτικής, δέρματα επιπλώσεων κι 
επαγγελματικού εξοπλισμού, υφάσματα για λευκά είδη,  κουρ-
τίνες, χαλιά, συστήματα σκίασης, παπλώματα και μαξιλάρια, 
στρώματα, συστήματα ύπνου κ.α.
Η top δεκάδα των εκθετών-χωρών ήταν η Κίνα, η Ινδία, η Τουρ-
κία, το Πακιστάν, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογα-
λία, η Γαλλία και η Μ. Βρετανία. Οι περισσότεροι επισκέπτες 
προήλθαν από τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Η.Π.Α., ενώ αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην 8η θέση με 1.154 
επισκέψεις στην Heimtextil 2023. Ταυτόχρονα, 14 ελληνικές 
εταιρείες αξιοποίησαν την έκθεση για να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα τους στην παγκόσμια αγορά, να έρθουν σε επαφή με 
πελάτες τους και να συνάψουν νέες επιχειρηματικές επαφές. 

Οι βασικότερες τάσεις για το 2023
Οι βασικότερες τάσεις για το 2023 και το 2024, που παρουσι-
άστηκαν στο Hall 9.0, έδειξαν ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
πράγματα που μπορεί να κάνει ο κλάδος για να επιτύχει ση-
μαντική, ουσιαστική αλλαγή είναι να κάνει τη στροφή προς 
την κυκλικότητα. Έτσι, οι δύο τάσεις Make and Remake & 
Continuous έχουν αναφορά στον τεχνικό κύκλο, ο οποίος ισχύ-
ει για ανόργανα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
πολλές φορές όταν ανακυκλωθούν βέλτιστα, ενώ οι τάσεις 
From earth & Nature engineered αναφέρονται στον βιολογικό 
κύκλο για οργανικά υλικά που προέρχονται από τη φύση και 
μπορούν να επιστρέψουν στη γη στο τέλος της ωφέλιμης ζω-
ής τους.
Η έκθεση Heimtextil έκλεισε τις πύλες της, ανανεώνοντας το 
ραντεβού της με το κοινό για τις 9 έως 12 Ιανουαρίου 2024.

Τετάρτη 25 /1 /2023
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Βασίλης Κικίλιας: άνοιγμα 
γραφείου ΕΟΤ στη Μελβούρνη
Ο υπουργός Τουρισμού κ. Κικίλιας ανακοίνωσε 
τη σύσταση γραφείου του ΕΟΤ στη Μελβούρνη, 
μια στρατηγική κίνηση που θα συμβάλλει ση-
μαντικά στην προσέλκυση ταξιδιωτών από την 
Αυστραλία. Ο υπουργός ανέφερε: “Είναι πολύ 
σημαντικό για μας να προσθέτουμε κι άλλες 
αγορές, παραπάνω δυναμική στη χώρα, έτσι 
ώστε να έχουμε ταξιδιώτες και τουρίστες 12 
μήνες το χρόνο. Αυτή είναι η στόχευση, αυτή η 
προσπάθεια γίνεται. Είναι κομβικό, γιατί όπως κα-
ταλαβαίνετε είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη, 
είναι μια άλλη ήπειρος. Έχει σημαντικό ελληνικό 
στοιχείο- 300.000 Ελληνοαυστραλοί ζουν στη 
Μελβούρνη-, και είναι μια αγορά που άνοιξε επι-
τέλους μετά από δύο χρόνια περιοριστικών μέ-
τρων λόγω της πανδημίας” είπε χαρακτηριστικά.

Ανανεωμένο λογότυπο προώθησης και προβολής 
για την Καστοριά
Το νέο λογότυπο προώθησης και προβολής της Καστοριάς ως προορισμού τεσσάρων 
εποχών, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που οργάνωσε η αντιδημαρχία Πολιτισμού και 
Τουρισμού του ακριτικού δήμου της Δυτικής Μακεδονίας. Τα στελέχη της εταιρείας Wise 
Ram που ανέλαβαν το δημιουργικό μέρος του τουριστικού λογότυπου, ανέφεραν ότι 
«την αίσθηση της ηρεμίας, της χαλάρωσης καθώς και το ενδιαφέρον για την επίσκεψη 
χώρων που παρουσιάζουν την πολυ-πολιτισμική κληρονομιά της Καστοριάς» προσπάθη-
σαν να την ενσωματώσουν στο εικαστικό μέρος του λογότυπου, που στην κεντρική του 
ιδέα αναδεικνύει τη λίμνη, ως ένα βασικό στοιχείο στην τουριστική εμπειρία που μπορεί 
να νοιώσει ο επισκέπτης. Το λογότυπο διατηρεί το όνομα «Καστοριά» και χρησιμοποιεί το 
«Κ», ως χαρακτήρα αναγνωρισμένου διεθνώς σε διάφορες εφαρμογές ενώ ένα στοιχείο 
που ξεχωρίζει είναι ο κυματισμός που είναι ενσωματωμένος στο εικαστικό μέρος της 
γραμματοσειράς, θέμα που παραπέμπει άμεσα στα στοιχεία της λίμνης που είναι το σή-
μα κατατεθέν της πόλης.

Ως ο Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός 
του 2023 (Best Tourism Destination 2023) 
αναδείχθηκε η Ελλάδα στην ετήσια τελετή 
των βραβείων «Grand Travel Awards» (GTA), 
που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 
στο Όσλο της Νορβηγίας. Είναι η δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά που η χώρα μας απο-
σπά μια κορυφαία διάκριση στα συγκεκρι-
μένα βραβεία, αφού το 2022 η Υπηρεσία 
ΕΟΤ Σκανδιναβίας είχε αναδειχθεί ως ο Κα-
λύτερος Ξένος Οργανισμός Τουρισμού (The 
Best Foreign Tourist Office of the year 2022). 
Τα GTA διοργανώνονται ανελλιπώς επί 25 
χρόνια από τo επαγγελματικό περιοδικό 
Reis και την ιστοσελίδα της ίδιας εταιρείας, 
Travel News, στην Νορβηγία και την Σουη-
δία, αποτελώντας την πιο σημαντική ετήσια 
συνάντηση του κλάδου σε όλους τους το-
μείς της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.

Δ. Φραγκάκης:  
«Η Ελλάδα 
στον τουρισμό 
διαμορφώνει τις 
εξελίξεις»
Στο Νταβός βρέθηκε ο ΓΓ του 
ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, 
στο πλαίσιο του Παγκόσμι-
ου Οικονομικού Φόρουμ που 
διεξάγεται κάθε χρόνο στην 
γραφική πόλη της Ελβετίας. 
Στην ομιλία του τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Η Ελλάδα ήρ-
θε αντιμέτωπη με πολλαπλές 
κρίσεις τα τελευταία 3,5 χρό-
νια οι οποίες επηρέασαν και 
τον τουρισμό της: πανδημία, 
προσφυγική κρίση, πόλεμο 
στην Ουκρανία, ενεργειακή 
κρίση. Παρόλα αυτά με ένα 
πολύ συνεκτικό σχέδιο της 
κυβέρνησης του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη καταφέραμε όχι απλά 
να κρατήσουμε όρθιο τον του-
ρισμό μας αλλά να τον κατα-
στήσουμε πρωταγωνιστή των 
εξελίξεων σε ένα εξαιρετικά 
αβέβαιο περιβάλλον. Το 2022 
ήταν η νέα χρονιά ορόσημο 
καθώς σήμανε την ολική επα-
ναφορά της σημαντικότερης 
παραγωγικής δραστηριότητας 
της χώρας και άνοιξε τον δρό-
μο για το μέλλον. Ειδικά στον 
ΕΟΤ καταφέραμε να συμβάλ-
λουμε με τις δικές μας δυνά-
μεις στη βελτίωση της εικόνας 
της χώρας στο εξωτερικό και 
στην προβολή των πλεονεκτη-
μάτων μας έναντι του ανταγω-
νισμού: με καμπάνιες, δράσεις, 
στοχευμένες ενέργειες και 
συνεργασία με αεροπορικές ε-
ταιρείες και tour operators. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο γεγονός 
ότι η χώρα μας κατατάσσεται 
πλέον μεταξύ των ελκυστικό-
τερων προορισμών διεθνώς, 
ότι είναι στις πρώτες θέσεις 
προτίμησης των επισκεπτών 
από Ευρώπη και Αμερική, ότι 
έχει κερδίσει δεκάδες βραβεία 
και διακρίσεις στο εξωτερικό. 
Η Ελλάδα και στον τουρισμό 
ανοίγει νέους δρόμους, πρω-
τοπορεί και μπορεί και διαμορ-
φώνει τις εξελίξεις.» 

Grand Travel Awards Νορβηγίας: η Ελλάδα 
Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός για το 2023

Τετάρτη 25 /1 /2023
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Αύξηση τζίρου σε καταλύματα και εστίαση το Νοέμβριο
«Παρά τις πολλαπλές δυσκολίες του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΕΛ.
ΣΤΑΤ., η εστίαση και τα καταλύματα κατέγραψαν αύξηση στους τζίρους τους και τον Νοέμβρι-
ο-κατά 25,78% και 9,11% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019- αποδεικνύοντας 
ότι η επέκταση της τουριστικής σεζόν έγινε πράξη», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης 
Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ Action. Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι η προβο-
λή των χειμερινών προορισμών έχει ως στόχο η Ελλάδα να έχει ταξιδιωτική δραστηριότητα και 
τους 12 μήνες του έτους και πρόσθεσε ότι σε λίγες ημέρες θα βγουν οι προσκλήσεις ενδιαφέ-
ροντος για προγράμματα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, 
τα χιονοδρομικά κέντρα, τους ορεινούς και περιπατητικούς προορισμούς, τη γαστρονομία 
κ.α. Τόνισε επίσης ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, στηρίζει ισομερώς 
την ελληνική οικογένεια, ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι ενώ παλαιότερα οι νέοι έφευγαν από την περιφέρεια για τα αστικά κέντρα, τώρα 
επιστρέφουν για να ασχοληθούν με επιχειρήσεις που εφάπτονται στον τουρισμό.

Νέος φορέας για 
την προώθηση 
και προβολή της 
Κρήτης
Νέος ιδιωτικός φορέας 
δημιουργήθηκε στις αρχές 
του 2023 στη Κρήτη, με 
στόχο την τουριστική προ-
ώθηση και προβολή του 
νησιού σε βασικές αγορές, 
κυρίως της Ευρώπης, αλλά 
και παγκοσμίως. H Choose 
Crete, όπως ονομάστηκε ο 
νέος φορέας, θα δουλέψει 
σε στενή συνεργασία με 
την Περιφέρεια Κρήτης, τα 
επιμελητήρια του νησιού, και 
τους υπεύθυνους τουρισμού 
των δήμων, αλλά και με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις της 
Κρήτης, ώστε να βελτιστο-
ποιηθεί το αποτέλεσμα της 
προβολής του νησιού, και να 
παρουσιάζεται στις κύριες 
αγορές του μια ολοκληρω-
μένη εμπειρία από το ταξίδι 
στο νησί.

Τετάρτη 25 /1 /2023
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Ξενοδοχειακή OLED 
τηλεόραση από την 
LG
Η LG Electronics παρουσίασε τη 
νέα ξενοδοχειακή τηλεόραση Smart 
TV 4K UHD OLED AN960H, με λύ-
σεις Pro:Centric, για μια ιδιαίτερη 
εμπειρία διαμονής. Το νέο μοντέλο 
της LG κυκλοφορεί σε τρεις διαστά-
σεις, 48’’, 55’’ και 65’’ και διαθέτει 
τεχνολογία Self-lit, προσφέροντας 
βαθύ μαύρο, πλούσια χρώματα και 
ζωντανή εικόνα σε κάθε περιεχό-
μενο, χάρη στα εκατομμύρια αυτο-
φωτιζόμενα pixels. Επιπλέον, με το 
Pro:Centric Cloud, μια προηγμένη 
λύση που βασίζεται σε τεχνολογία 
cloud για ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση, η νέα ξενοδοχειακή OLED 
τηλεόραση βοηθά τις επιχειρήσεις 
να προσαρμόσουν το περιεχόμενό 
τους και να προσφέρουν έξυπνες, 
διαδραστικές υπηρεσίες στους 
πελάτες. Οι επισκέπτες μπορούν να 
εξερευνήσουν και να επιμεληθούν 
το δικό τους περιεχόμενο, ενώ οι 
υπεύθυνοι ξενοδοχείων μπορούν να 
συντονίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια 
του δωματίου ώστε να ταιριάζουν 
στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών 
τους. Ακόμη, με το Pro:Centric 
Cloud, τα ξενοδοχεία μπορούν να 
συλλέγουν και να αναλύουν χρή-
σιμα δεδομένα όπως: πόσο χρόνο 
περνούν οι επισκέπτες στα δωμάτιά 
τους, ποια κανάλια προτιμούν ή 
ποια είναι τα ενδιαφέροντα και τα 
δρομολόγια τους. Η πιο πρόσφατη 
έκδοση του PCD παρέχει έλεγχο 
δωματίου βάσει IoT, που θα αποτε-
λέσει το σημείο εκκίνησης για να 
προετοιμαστείτε για τις σουίτες 
της επόμενης γενιάς μέσω της τε-
χνητής νοημοσύνης. Η νέα σειρά 
τηλεοράσεων AN960H ενσωματώνει 
την πιο σύγχρονη εκδοχή της πλατ-
φόρμας webOS22, που παρέχει 
γρήγορη και εύκολη μετάβαση σε 
μια ποικιλία υπηρεσιών.

Επεκτείνει το στόλο της η Sky express
Συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο και το 2023 η Sky express, παραλαμβάνοντας το 
Μάρτιο και τον Απρίλιο τα δύο πρώτα της Α321neo αεροσκάφη. Η προσθήκη των δύο 
πρώτων AIRBUS A321 neo, όπως ανέφερε ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial 
Officer της SKY express, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία με τον Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών, αποδεικνύει τη σταθερά ανοδική πορεία της Sky express, «η οποία 
θωρακίζεται συνεχώς με νέες ιδέες, νέα προϊόντα και κατηρτισμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό, ώστε να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μας». Με τις 
δύο νέες αυτές προσθήκες στο στόλο της, η εταιρεία επισφραγίζει την ψήφο εμπιστο-
σύνης στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και ενισχύει το επίπεδο κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας του πτητικού της έργου, σημειώνεται σε σχετική 
ανακοίνωση.

Στις 30 Ιανουαρίου η 3η κλήρωση του προγράμματος 
«Τουρισμός για Όλους»
Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2023 θα γίνει η 3η κλήρωση του Προγράμματος «Τουρι-
σμός για Όλους» που αφορά 125.000 νέους δικαιούχους, φτάνοντας έτσι τους 400.000 
συνολικά μόνο για εφέτος. Αυτό ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ η υφυπουργός Τουρισμού 
Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζοντας ότι οι ψηφιακές κάρτες μπορούν να εξαργυρωθούν 
μέχρι το τέλος Ιουνίου, οπότε καλό θα ήταν οι δικαιούχοι να σπεύσουν να τις αξιοποι-
ήσουν, όπως σημειώνει. Εστιάζοντας στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», η κυρία 
Ζαχαράκη επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 20-21 ως ένα 
μέτρο στήριξης του τουρισμού μέσα στην πανδημία, και μέσω αυτού εξαργυρώθηκαν 
19 εκατ. ευρώ από 200.000 δικαιούχους. Μάλιστα το πρόγραμμα “Τουρισμός για Ό-
λους” του Υπουργείου Τουρισμού έχει διπλό στόχο: πρώτον, την στήριξη -σε εποχές 
παγκόσμιων κρίσεων- των συμπολιτών μας, και δεύτερον την επέκταση της τουριστι-
κής κίνησης σε όλη τη χώρα και σε όλο το έτος, είπε η κυρία Ζαχαράκη.

Τετάρτη 25 /1 /2023
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Το ορόσημο των 
100 προορισμών 
έφτασε  
η Welcome 
Pickups
Η Welcome Pickups έφτα-
σε το ορόσημο των 100 
προορισμών. Έχοντας 
χρειαστεί τέσσερα χρόνια 
για να ανοίξει τους πρώ-
τους 33 προορισμούς και 
άλλα δύο για τους επόμε-
νους 34 κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, άνοιξε 33 
νέα σημεία επιχειρησια-
κής λειτουργίας σε μόλις 
έναν χρόνο, το 2022. 
Πλέον, έχοντας καταφέ-
ρει να διπλασιάσει την 
ταχύτητα του ρυθμού ε-
πέκτασής της χρόνο με το 
χρόνο, η διεθνής startup 
ταξιδιωτικών μεταφορών 
εστιάζει στην επέκτασή 
της κυρίως στη Βόρεια 
(ΗΠΑ), Κεντρική και Λατι-
νική Αμερική. Η πλειοψη-
φία των προορισμών που 
έχουν προγραμματιστεί 
για το 2023 έχουν παρό-
μοια ισχυρά ταξιδιωτικά 
χαρακτηριστικά, εκθετική 
αύξηση αφίξεων και στα-
θερές συνθήκες λειτουρ-
γίας. 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, 
η Welcome Pickups δρα-
στηριοποιείται σε 10 τοπο-
θεσίες, στοχεύοντας μέσα 
στα επόμενα χρόνια να 
είναι παρούσα σε όλους 
τους βασικούς ταξιδιωτι-
κούς προορισμούς. Στο δί-
κτυο των συνεργατών της 
περιλαμβάνονται περισσό-
τερα από 300 ξενοδοχεία 
και σημαντικοί ταξιδιωτι-
κοί οργανισμοί.

Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια 
Ελένη Σαραντάκη

Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,  

Dieter Hoenig (Γερμανία)

Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη  

Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστρομανώλη

Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη

Dtp: Γιάννης Ζούμπας, Νίκος Χαλκιαδάκης

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Smart Press

Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 5201500, 5230000

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΕΚΟΜΕ και ΕΟΤ
Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέ-
σων και Επικοινωνίας - (ΕΚΟΜΕ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - (ΕΟΤ). Σκοπός της 
συνέργειας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών δράσεων προβολής του έργου των 
δύο φορέων, η ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και του εγχώριου οπτικοακου-
στικού κλάδου μέσω στοχευμένων δράσεων σε διεθνείς εκθέσεις και αγορές, και η ανάπτυξη 
συγκεκριμένου πλαισίου προώθησης της χώρας ως ελκυστικού προορισμού για την ανάπτυξη 
επενδυτικών σχεδίων στον οπτικοακουστικό κλάδο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΕΚΟΜΕ κ. Παναγιώτης Κουάνης, χαιρετίζοντας την σύναψη του μνημονίου, τόνισε ότι «η ένωση 
δυνάμεων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεταξύ των δύο κατεξοχήν εξωστρεφών φορέων 
θα δώσει περαιτέρω δυναμική στο brand Ελλάδα, προωθώντας το ελληνικό τουριστικό προϊόν 
στις κορυφαίες θέσεις διεθνώς μέσα και από την διαδικασία της οπτικοακουστικής παραγω-
γής». Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου, κατά την υπογραφή του μνημονίου δήλωσε: 
«Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά ο ΕΟΤ και το ΕΚΟΜΕ συνυπογράφουμε Μνημόνιο Συνεργασίας με 
στόχο την ακόμη δυναμικότερη και ποιοτικότερη προβολή της χώρας μας. Ενώνουμε δυνάμεις 
για την προώθηση του τουρισμού, του πολιτισμού και του εγχώριου τομέα οπτικοακουστικών 
παραγωγών. Είναι γεγονός ότι ο κινηματογράφος και δη οι διεθνείς παραγωγές μπορούν να 
αποτελέσουν ένα σύγχρονο, δυναμικό εργαλείο ανάδειξης της πατρίδας μας. Η Κυβέρνηση, το 
Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ και το ΕΚΟΜΕ αποδεικνύουμε έμπρακτα πως μένουμε σταθεροί 
στις αρχικές μας δεσμεύσεις. Προχωράμε…»
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