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Κικίλιας: «Το τέλος της τουριστικής σεζόν θα 
συμπίπτει με το τέλος της χρονιάς»

Στη στρατηγική για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
που ήδη φέρνει αποτελέσματα αναφέρθηκε ο Υπουργός Του-
ρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ1 
«Με νέα ματιά» και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Καϋμένου. 
«Έχω την αίσθηση ότι φέτος, το 2022, το τέλος της σεζόν 
θα συμπίπτει με το τέλος της χρονιάς» είπε χαρακτηριστικά, 
καθώς τα μηνύματα που έρχονται από τους μεγάλους tour 
operators είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η 

Der Turistik και η Apollo- ο δεύτερος tour operator στη Γερμανία και ο πρώτος στη 
Σκανδιναβία, αντίστοιχα- κλείνουν ήδη ταξιδιωτικά πακέτα για Οκτώβρη, Νοέμβρη 
και Δεκέμβρη με προορισμούς τη Ρόδο, την Κω, την Κέρκυρα και την Αθήνα. Ταυτό-
χρονα, επεκτείνονται μέχρι τις αρχές του χειμώνα οι απευθείας πτήσεις από τις Η-
ΠΑ για τις οποίες τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα και πλέον δύσκολα μπορούν 
να βρεθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

ΤΟ  NEWSLETTER ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
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Γρ. Τάσιος: «Εφικτός ο στόχος των τουριστικών 
εσόδων στα 15 δισ. ευρώ»

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τη φετι-
νή σεζόν, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν 
οι προκλήσεις για τα ξενοδοχεία, σύμφω-
να με τα όσα σημείωσε σε πρόσφατη συ-
νέντευξή του στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος 
της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος. Ο κ. Τάσιος 
αναφέρθηκε στα ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα του Ιουνίου, εκτιμώντας ότι είναι 
εφικτός ο στόχος των τουριστικών εσό-
δων στα 15 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει 
ότι θα έχει επιτευχθεί το 80% των εσόδων 
του 2019. Όσον αφορά τη Β. Ελλάδα, 

που επηρεάζεται σημαντικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της ΠΟΞ 
είπε: "Πλέον οι Βαλκάνιοι απεγκλωβίζονται από το φόβο του πολέμου και οδεύουν 
προς τους ελληνικούς προορισμούς. Σίγουρα δεν είμαστε σε σεζόν 110 ημερών 
γιατί χάθηκε ο Μάιος. Ωστόσο πάμε σε σεζόν 90-100 ημερών, η οποία θα ωφελήσει 
Πιερία, Θάσο, Χαλκιδική". Στο πλαίσιο της συνέντευξης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις 
αφίξεις από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, μια σημαντική εξέλιξη με αντίκτυπο στα τουρι-
στικά έσοδα της χώρας, αφού οι επισκέπτες των εν λόγω αγορών δαπανούν υψηλά 
ποσά κατά την περίοδο των διακοπών τους. Σχετικά με τη λειτουργία των ξενοδο-
χείων, παρά τις ικανοποιητικές κρατήσεις, το 2022 θα αποτελέσει ακόμα μια χρονιά 
επιβίωσης, αφού στα τρία χρόνια πανδημίας, ήρθε να προστεθεί η εκτόξευση του 
κόστους της ενέργειας αλλά και η αύξηση των προϊόντων διατροφής. Ο κ. Τάσιος 
παράλληλα υπογράμμισε ότι από το ταμείο των ξενοδοχείων φεύγουν και χρήματα 
για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, για δάνεια και λοιπές χρόνιες ρυθμίσεις. Σε 
κάθε περίπτωση το ταμείο για τις επιχειρήσεις θα γίνει τον Οκτώβριο. Τέλος, στη 
συνέντευξη ο πρόεδρος της ΠΟΞ αναφέρθηκε και στις επενδύσεις, με αφορμή το ά-
νοιγμα του πρώτου πεντάστερου resort της Brown Hotels στους Αγίους Θεοδώρους 
τονίζοντας, "οι επενδύσεις στην άλλη Ελλάδα είναι πολύ σημαντικές και είναι εξαιρε-
τικά ενθαρρυντικό "επώνυμα Brands" να κοιτάζουν και άλλους προορισμούς πέραν 
των παραδοσιακών. Παράλληλα αποτελεί μια αναγνώριση της δουλειάς που κάνουν 
οι φορείς για την εξωστρέφεια της τουριστικής βιομηχανίας. Συγχρόνως μια τέτοια 
επένδυση δίνει υπεραξία στον υπάρχον ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο."

ΙΝΣΕΤΕ: αναξιοποίητοι 
οι πολιτιστικοί πόροι 
της Αθήνας

Ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα 
για το τουρι-
στικό προϊόν 
της Αθήνας 
αποκαλύπτει 
πρόσφατη 
μελέτη του 

ΙΝΣΕΤΕ, που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την GBR Consulting 
για λογαριασμό του Δήμου Αθηναί-
ων. Όσον αφορά τα μεγέθη Τουρι-
σμού, από το 2016 έως 2019 υπήρξε 
σημαντική αύξηση της τουριστικής 
δραστηριότητας στην πόλη, με ένα 
σημαντικό ποσοστό επισκεπτών να 
διαμένει σε καταλύματα εκτός ξε-
νοδοχείων (π.χ. συγγενείς). Αρκετοί 
είναι οι πολιτιστικοί πόροι της πόλης 
που παραμένουν αναξιοποίητοι, με 
εξαίρεση την Ακρόπολη, ενώ νησιά 
του Αργοσαρωνικού παρουσιάζουν 
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. 
Σχετικά με τον ξενοδοχειακό κλά-
δο, το ξενοδοχειακό δυναμικό της 
πόλης αυξήθηκε σημαντικά μετα-
ξύ 2016 και 2020, ιδιαίτερα στον 
Κεντρικό Τομέα Αθηνών (+19% σε 
μονάδες και +13% σε δωμάτια) και 
ιδιαίτερα στην κατηγορία 4 αστέ-
ρων (+62% / +37% αντίστοιχα). 
Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, το 2019, η 
πληρότητα των ξενοδοχείων στον 
Κεντρικό Τομέα Αθηνών άγγιξε το 
60% σημαντικά ψηλότερα από ότι 
στους άλλους τομείς που -στην κα-
λύτερη περίπτωση- κυμάνθηκαν πε-
ρί το 40%. Την περίοδο 2015 –2019 ο 
κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων 
εκτιμάται ότι αυξήθηκε από τα € 661 
εκατ. στα € 845 εκατ. με πλέον ω-
φελημένα τα ξενοδοχεία 4-αστέρων 
(από € 187 εκατ. σε € 277 εκατ.) που 
είχαν και την μεγαλύτερη αύξηση 
μονάδων και δωματίων. Αναφορικά 
με τους επισκέπτες, το 82% των τα-
ξιδιωτών επισκέφθηκε την Αθήνα για 
διακοπές, ενώ το 67% για αναψυχή, 
ταξιδεύοντας και σε άλλες περιοχές 
εκτός της Αθήνας.

Τετάρτη 15 /6 /2022
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Γ
ια την επιτυχημένη πορεία του Roula Rouva Real 
Estate Agency, τις ιδιαιτερότητες της επένδυσης 
σε μια ξενοδοχειακή μονάδα και την καινοτόμο 
υπηρεσία Infinity, που εξειδικεύεται στις αγοραπω-
λησίες ξενοδοχείων, μίλησε στο Greek Hotelier η 

πρόεδρος του ομίλου Μαρία - Μισέλ Ρουβά.

Εκτός από την επιτυχημένη πορεία του Roula Rouva Real 
Estate Agency, έχετε ιδρύσει και το Infinity, μια καινοτόμο υ-
πηρεσία που εξειδικεύεται στις αγοραπωλησίες ξενοδοχείων 
και elite ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πείτε μας 
λίγα λόγια γι’ αυτό.
Το Infinity αποτελεί το νέο μέλος του Ομίλου Εταιρειών Roula 

Rouva, το οποίο εξειδικεύεται στις αγοραπωλησίες ξενοδο-
χείων και elite ακινήτων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό. Κύριο μέλημα μας είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία 
του επενδυτή/ αγοραστή, προσφέροντας του επιλογές και προ-
τάσεις οι οποίες να πληρούν τις προϋποθέσεις, πάντα με επαγ-
γελματισμό, εχεμύθεια, αξιοπιστία και διαφάνεια. 

Ποιες διαφορές παρουσιάζει η επένδυση σε ένα ξενοδοχείο 
σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη ακινήτων; Τί θα συμβουλεύατε 
κάποιον που σκέφτεται να προχωρήσει σε μια ανάλογη κίνη-
ση και πως θα μπορούσε να τον βοηθήσει το γραφείο σας;
Η επένδυση σε ξενοδοχειακές μονάδες απαιτεί έναν πολύ ιδι-
αίτερο χειρισμό καθώς και γνώσεις του αντικειμένου, αφού η 

Μαρία - Μισέλ Ρουβά

«Η επένδυση σε ξενοδοχειακές μονάδες απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό και γνώσεις 
του αντικειμένου»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 15 /6 /2022
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αγορά ενός ξενοδοχείου αποτελεί έναν συνδυασμό δεδομένων 
και διαφορετικών πραγμάτων. Σίγουρα μια τέτοια επένδυση εί-
ναι πάντα ελκυστική, καθώς τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει 
μπορούν να φτάσουν πολύ μεγάλα μεγέθη και ο τουρισμός είναι 
ένα κομμάτι το οποίο πάντα θα υφίσταται. Άρα είναι ασφαλές να 
πούμε πως η επένδυση σε ξενοδοχείο είναι μια πολύ καλή επι-
λογή. Η ομάδα μας γνωρίζει τις απαιτήσεις ενός τέτοιου project, 
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και το portfolio μας απο-
τελείται από ακίνητα τα οποία αποτελούν πολύ καλές επιλογές 
για επένδυση. Η συμβουλή μου είναι να απευθύνονται πάντα σε 
επαγγελματίες του χώρου μας, οι οποίοι θα μπορούν να αποδεί-
ξουν την ισχύ τους, τις γνώσεις και την αξιοπιστία τους.  

Το Roula Rouva Real Estate Agency έχει βραβευτεί για έξι 
συνεχόμενες χρονιές από τα International Property Awards 
του Λονδίνου ως το καλύτερο μεσιτικό γραφείο, το καλύτε-
ρο Marketing και το καλύτερο website στην Ελλάδα. Τι είναι 
τελικά αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε και γιατί κάποιος 
να σας επιλέξει, προκειμένου να αποκτήσει το ακίνητο των 
ονείρων του;
Ο Όμιλος Εταιριών μας, με ναυαρχίδα το μεσιτικό μας γρα-
φείο Roula Rouva, έχει ιδρυθεί με σκοπό να προσφέρει τις πιο 
εξατομικευμένες και stress free υπηρεσίες στους πελάτες μας. 
Η εταιρεία μας έχει δημιουργηθεί γύρω από τον οικογενειακό 
πυλώνα, καθώς η διοίκηση αποτελείται από την μητέρα μου, η 

οποία είναι η ιδρύτρια και CEO και την αδερφή μου Χριστιάνα, 
η οποία είναι μεσίτρια και CFO της εταιρείας. Το οικογενειακό 
αυτό κλίμα είναι διάχυτο σε όλη την ομάδα καθώς κυριαρχεί το 
αίσθημα της υγιούς άμιλλας και συναδελφικότητας . Αυτό είναι 
το στοιχείο που μας κάνει μοναδικούς αφού αυτή η αίσθηση 
της ασφάλειας και της αγάπης περνάει και στους αγοραστές 
μας μέσω των συνεργατών και συναδέλφων μας και έχουν πά-
ντα την καλύτερη διάθεση να εξυπηρετήσουν το κάθε αίτημα 
με ιδιαίτερη προσοχή. 

Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία ανέτρεψε σημαντικά τα 
δεδομένα, επηρεάζοντας πάσης φύσεως οικονομικές δρα-
στηριότητες. Είναι καλή περίοδος αυτή που διανύουμε για να 
επενδύσει κάποιος σε ένα ακίνητο στην Ελλάδα;
Η πανδημία εκτός από δυσκολίες έφερε και πολλές ευκαιρίες 
εξέλιξης, αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα δεν θα χάσει ποτέ 
την αξία της και πως η επένδυση στην γη αποτελεί μια από τις 
πιο ασφαλείς επιλογές. Σίγουρα το κοινωνικοπολιτικό κομμάτι 
της κάθε χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα- ειδικότερα 
στον χώρο των επενδύσεων- ως προς την προδιάθεση των 
επενδυτών για την τελική επιλογή της χώρας μας ως τον τόπο 
επιλογής τους. Το γεγονός πως διαχειριστήκαμε την πανδημία 
με απόλυτη ψυχραιμία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα 
απέδειξε πως η χώρα μας αξίζει να είναι στις top επιλογές για 
επενδύσεις και τουρισμό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 15 /6 /2022
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ΠΟΞ: κατάργηση υποχρεωτικής συνεργασίας των 
ξενοδοχείων με γιατρό 

Την κατάργηση της υπο-
χρέωσης των ξενοδοχεί-
ων άνω των 50 δωματίων 
να συνεργάζονται με 
γιατρό ζητά με επιστολή 
της προς τους αρμόδιους 
υπουργούς η ΠΟΞ. Η επι-
στολή αναφέρει αναλυ-
τικά: «Από την 1η Ιουνίου 
καταργήθηκε το σύνολο 
σχεδόν των περιορισμών 
που είχαν επιβληθεί 
στη χώρα μας λόγω της 
πανδημίας του Covid-19. 

Ενώ όμως όλη η οικονομία λειτουργεί πλέον χωρίς ουσιαστικά μέτρα (για να μην 
αναφερθούμε στην βραχυχρόνια μίσθωση που καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας 
λειτουργεί χωρίς πρωτόκολλα, όπως άλλωστε και χωρίς κανόνες, προϋποθέσεις 
και επιβαρύνσεις), στα ξενοδοχεία παραμένουν περιορισμοί που δεν συνάδουν με 
το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Αναφερόμαστε στην υποχρέωση των κα-
ταλυμάτων δυναμικότητας άνω των 50 δωματίων να απασχολούν ιατρό για τη δια-
χείριση των περιστατικών Covid-19, υποχρέωση που για λόγους που αγνοούμε και 
ειλικρινά αδυνατούμε να φανταστούμε παραμένει σε ισχύ. Κατά το έτος 2020 όταν 
μας επιβλήθηκε (προσωρινά υποτίθεται) η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν προβά-
λαμε κάποια ένσταση για το πρόσθετο κόστος που θα προκαλείτο στα μέλη μας, 
ασχέτως αν αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπήρχε για άλλο κλάδο της οικονομίας. Με-
τά από δύο χρόνια όμως και με όλη την οικονομία πλέον ανοικτή ποια η χρησιμότη-
τα της υποχρεωτικής συνεργασίας με ιατρό για τη διαχείριση περιστατικών Covid; 
Όταν φέτος τέθηκε το ζήτημα να μη λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της θερινής 
τουριστικής περιόδου τα ξενοδοχεία καραντίνας, ο κλάδος μας συμφώνησε, κα-
θώς βρισκόμαστε σε μια χρονιά επιστροφής στη κανονικότητα. Η επιστροφή όμως 
στη κανονικότητα δεν συνάδει με παρόμοιες υποχρεώσεις που δεν καλύπτουν 
πλέον πραγματικές ανάγκες, αλλά έχουν εξελιχθεί σε ρυθμίσεις συντεχνιακού χα-
ρακτήρα. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά.»

Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της Ελλάδας χρηματοδοτεί 
ο ΟΦΥΠΕΚΑ

Με το ποσό των 120.000 ευρώ χρηματοδοτεί ο Οργα-
νισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής (ΟΦΥΠΕΚΑ), κάθε ένα από τα επτά γεωπάρκα του 
Ελληνικού Δικτύου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της 
UNESCO. Πρόκειται για τα γεωπάρκα Ψηλορείτη, Ση-
τείας, Βίκου-Αώου και Λέσβου, ακολουθεί το γεωπάρκο 
Γρεβενών Κοζάνης, ενώ για την αντίστοιχη χρηματοδό-

τηση των γεωπάρκων Χελμού-Βουραικού και Κεφαλλονιάς-Αίνου δεν απαιτούνται 
συμβάσεις, δεδομένου ότι υπάγονται απευθείας στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση, για πρώτη φορά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με 
όχημα τον ΟΦΥΠΕΚΑ, αναλαμβάνει την προστασία και την οικονομική υποστή-
ριξη των επτά αναγνωρισμένων Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO και η χρημα-
τοδότηση αφορά στην κατασκευή και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων, 
τη δημιουργία θέσεων θέας, την αποκατάσταση και καθαρισμό των μονοπατιών 
εντός των γεωπάρκων, την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων πληροφορικής και 
διαδραστικών εφαρμογών στα Κέντρα Ενημέρωσης των γεωπάρκων καθώς και τη 
δημιουργία εκθέσεων. 

500.000 Αμερικανοί 
τουρίστες αναμένονται 
φέτος στο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος»
Το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων 
μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολι-
τειών, το οποίο αντανακλάται και στον 
κλάδο του τουρισμού, επιβεβαίωσε η 
συνάντηση του Υπουργού Τουρισμού Βα-
σίλη Κικίλια με τον νέο Πρέσβη των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη. Ο κ. Κικί-
λιας επισήμανε τις στοχευμένες δράσεις 
του Υπουργείου, όλο το προηγούμενο 
διάστημα, κάνοντας λόγο για τη στρα-
τηγική συνεργασία που αναπτύχθηκε με 
τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα μέχρι τέλος της 
σεζόν να αναμένονται στο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» περισσότεροι από 500.000 
Αμερικανοί τουρίστες, με απευθείας 
πτήσεις από τα μεγαλύτερα αμερικανικά 
αεροδρόμια, χωρίς στον αριθμό αυτόν 
να συνυπολογίζονται οι αφίξεις στη 
χώρα μας μέσω πτήσεων transit. Όπως 
επανέλαβε ο κ. Κικίλιας, αυτή τη στιγμή 
πραγματοποιούνται απευθείας από Αμε-
ρική 9 πτήσεις την ημέρα, ένας αριθμός 
που αντιστοιχεί δηλαδή σε 63 πτήσεις 
την εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο 
Αμερικανός Πρέσβης στη χώρα μας εξέ-
φρασε το προσωπικό του ενδιαφέρον για 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών 
που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη δυ-
ναμική στην εξαιρετική συνεργασία των 
δύο χωρών στον τομέα τουρισμού, ενώ 
σημείωσε ότι η ζήτηση των αεροπορικών 
εισιτηρίων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα 
είναι πρωτοφανής για την καλοκαιρινή 
σεζόν. Επί τάπητος, βρέθηκαν συγκεκρι-
μένες προτάσεις για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, καθώς και για την 
προσθήκη νέων προορισμών με την καθι-
έρωση περισσότερων απευθείας πτήσε-
ων από τις ΗΠΑ προς τη χώρα μας.

Τετάρτη 15 /6 /2022
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Γ
ια τις κυβερνοεπιθέσεις στον Τουρισμό αλλά και τον 
τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις μίλησε στο Greek Hotelier 
ο Παναγιώτης Πιέρρος, General Manager / Tictac 
Cyber Security.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν πλέον ένα πολύ συχνό φαι-
νόμενο για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα;
Μία έρευνα της Trustwave πριν μερικά χρόνια κατέδειξε ότι ο 
κλάδος του τουρισμού ήταν στην τρίτη θέση των προτιμήσεων 
στις επιθέσεις από τους hackers μετά από τους κλάδους της 
λιανικής πώλησης και των οικονομικών υπηρεσιών. Αυτό δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του 
τουριστικού κλάδου είναι πραγματικός θησαυρός. Αυτά τα προ-
σωπικά δεδομένα, όταν συλλέγονται σε μεγάλους όγκους -όπως 
και γίνεται συνήθως μετά από μία κακόβουλη παρείσδυση- έχουν 
μεγάλη αξία στην μαύρη αγορά των hackers (dark web). Ο τουρι-
στικός κλάδος και στην Ελλάδα δεν έμεινε αλώβητος από το τε-
λευταίο κύμα κυβερνοεπιθέσεων και μάλιστα με ransomware -ένα 
ιδιαίτερα επιθετικό και επιζήμιο τύπο malware- που κρυπτογραφεί 
τα αρχεία των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων (και όχι μόνο) 
έναντι πολύ υψηλών συνήθως λύτρων. Η εξέλιξη του Ελληνικού 
Τουριστικού κλάδου και η χρήση «έξυπνων τεχνολογιών» στον ξε-
νοδοχειακό τομέα συγκεκριμένα έχει δημιουργήσει την επιτακτι-
κή ανάγκη για την εγκατάσταση σύγχρονων και ολοκληρωμένων 
λύσεων κυβερνοασφάλειας που θα προλαμβάνουν και διαχειρί-
ζονται αντίστοιχες κρίσεις. Όσα ξενοδοχεία αναγκάστηκαν να 
ενισχύσουν την προστασία τους στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως 
μετά από περιστατικό κυβερνοασφάλειας, εφάρμοσαν κατάλλη-
λα τεχνικά μέτρα και πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνων και βρέ-
θηκαν μπροστά από τον ανταγωνισμό και σε επίπεδο ετοιμότητας 
αλλά και σε επίπεδο μεγαλύτερης εξασφάλισης της μελλοντικής 
τους επιβίωσης. Οι Διοικήσεις πολλών ξενοδοχειακών μονάδων 
στην Ελλάδα φαίνεται να έχουν ευαισθητοποιηθεί πάνω στο θέμα 

του κινδύνου από κυβερνοεπιθέσεις, αν και οι περισσότερες από 
αυτές δεν έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να θωρακιστούν 
πλήρως. Το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι σαφώς προ των πυλών, 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ολιγωρία.

Γιατί, σε περίπτωση «συναγερμού», ένα ξενοδοχείο πρέπει να 
απευθυνθεί σε εσάς για την ανάκτηση δεδομένων και όχι, για 
παράδειγμα, στον τεχνικό υπολογιστών που συνεργάζεται;
Αυτή η ερώτηση είναι εύκολο να απαντηθεί αν χρησιμοποιήσου-
με μη-τεχνικούς όρους. Όπως συνηθίζουμε να εξηγούμε στους 
πελάτες μας, ένας ασθενής που πάσχει σοβαρά από καρδιά δεν 
θα πάει να διαγνωστεί σε οφθαλμίατρο αλλά μάλλον σε καρδι-
οχειρουργό. Και οι δύο είναι αξιόπιστοι γιατροί, αλλά το άμεσο 
πρόβλημα του ασθενούς δεν είναι η όρασή του! Χωρίς να υπει-
σερχόμαστε στη δουλειά των τεχνικών υπολογιστών - οι οποίοι 
άλλωστε αποτελούν τη βάση της πυραμίδας της υποστήριξης 
της τεχνολογίας στην Ελλάδα και βρίσκονται πολύ κοντά στον 
πελάτη τους - η αλήθεια είναι πως σε ένα σύνθετο περιστατικό 
ασφάλειας σε ένα ξενοδοχείο, όπως επίθεση με ransomware, 
ένας τεχνικός υπολογιστών που δεν έχει τη δική μας εμπειρία 
και εξειδίκευση δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τα κατάλληλα 
βήματα εξουδετέρωσης με κίνδυνο και μεγαλύτερη οικονομική 
ζημιά να υποστεί ο οργανισμός αλλά και τα αρχεία να μην απο-
κρυπτογραφηθούν σωστά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη θέση 
του οργανισμού. Η Κυβερνοασφάλεια είναι ένα διαφορετικό α-
ντικείμενο από την τεχνική υποστήριξη. Πλέον ένα απλό antivirus 
δεν προσφέρει την απαιτούμενη προστασία. Μια κυβερνοεπί-
θεση για να αποφευχθεί θα πρέπει να επιβλέπεται (monitoring) 
η ξενοδοχειακή υποδομή σε βάση 24/7/365 χρησιμοποιώντας 
Managed Security Services (MSS) και Security Operation Center 
(SOC). Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. 
Περιλαμβάνει ανθρώπους και δεδομένα, συστήματα και διαδικα-
σίες, φυσικές υποδομές και εταιρική κουλτούρα. Οι ξενοδοχεια-
κές μονάδες πρέπει να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον 
κυβερνοασφάλειας για τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και 
τους προμηθευτές τους αλλά και να παραμένουν πάντα ανθε-
κτικές έναντι επικείμενων κυβερνοεπιθέσεων. Οι ξενοδοχειακές 
μονάδες πρέπει να μπορούν να απαντούν ανά πάσα στιγμή 
στη βασική ερώτηση ποιος, πότε, που και γιατί, υιοθετώντας 
μία προσέγγιση βάσει του ρίσκου (risk-based approach) στην 
αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων. Σε σοβαρά περιστατικά 
κυβερνοεπίθεσης μπορεί να επικρατήσει εύκολα το χάος, να 
χαθεί η φήμη του οργανισμού (reputation risk), να επέλθει οικο-
νομική καταστροφή (economic risk) και να κινδυνεύσουν ακόμη 
και ανθρώπινες ζωές (human loss). Το διακύβευμα είναι πράγ-
ματι πολύ μεγάλο και πρέπει οι ειδικοί να αναλαμβάνουν δράση 
μόλις γίνει αντιληπτό ότι έχει επέλθει ο κίνδυνος. Η εταιρεία 

Παναγιώτης Πιέρρος, General Manager / Tictac Cyber Security

«Επιτακτική ανάγκη η εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων 
κυβερνοασφάλειας στα ξενοδοχεία»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 15 /6 /2022
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μας εξειδικεύεται στην ανάκτηση δεδομένων από το 1999 με 
πάνω από 30,000 ανακτήσεις από φυσικά αποθηκευτικά μέσα 
αλλά και στην επιτυχή αντιμετώπιση εκατοντάδων επιθέσεων 
ransomware με λύτρα που έφτασαν μέχρι και τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. Η TicTac Cyber Security διαθέτει την τελευταία πενταετία 
και υπηρεσίες MSSP και SOC, αλλά παρέχει και κάλυψη cyber 
insurance, γεγονός που την κάνει τη μοναδική εταιρεία στο χώρο 
με κάθετη παρουσία σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών Cyber 
Security. Οι πελάτες έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην TicTac 
Cyber Security για την προστασία που τους παρέχει και αυτό 
αποτελεί και το μεγαλύτερο κεφάλαιό της.

Τί συμβαίνει όταν ένα ξενοδοχείο πέφτει «θύμα» κυβερνοεπί-
θεσης και πως συνδέονται με αυτό οι «έξυπνες» συσκευές που 
τα τελευταία χρόνια έχουν μπει δυναμικά στα ξενοδοχεία;
Για να μπορέσει ένα ξενοδοχείο να γίνει κερδοφόρο, να μειώσει 
το λειτουργικό του κόστος και να γίνει πιο ελκυστικό στους πε-
λάτες του, στρέφεται σε τεχνολογικές λύσεις, όπως αυτόματο 
check-in, έξυπνο κλιματισμό (smart HVAC), αυτόματη διαχείριση 
ζεστού νερού, έξυπνο φωτισμό, κλπ. με την διασύνδεση ολοέ-
να και περισσότερων συσκευών ΙοΤ στο εσωτερικό της δίκτυο 
(internal network). Αυτή η πρακτική, όμως, ανεβάζει κάθετα και 
τον κίνδυνο από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Ας δούμε, όμως, 
επιγραμματικά τι μπορεί να συμβεί σε μία ξενοδοχειακή μονάδα 
όταν χτυπηθεί από κυβερνοεπίθεση και παραβιαστούν τα πληρο-
φοριακά της συστήματα.

•  Η ξενοδοχειακή μονάδα υπολειτουργεί για αρκετές ημέρες ή 
τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας.

•  Παύουν να λειτουργούν τα συστήματα ERP, Μισθοδοσίας, Λο-
γιστικής, Παραγγελιοληψίας, POS κ.λπ. και επικρατεί χάος.

•  Οι πελάτες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν Check-in ή Check-
out και είναι σε ουρές αναμονής καθώς γίνεται χειροκίνητα η 
διαδικασία - με αντίστοιχο εκνευρισμό πελατών και προσωπι-
κού.

•  Οι επισκέπτες μπορεί να βρεθούν κλειδωμένοι εντός ή εκτός 
των δωματίων τους, εάν τα key cards, που έχουν αντικαταστή-
σει προ πολλού τα παραδοσιακά κλειδιά, «χακαριστούν».

•  Τα συστήματα που δεν λειτουργούν οδηγούν σε απώλεια φο-
ρολογικών στοιχείων.

•  Η διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών -που συχνά είναι 
και ο τελικός στόχος των hackers- μπορεί να οδηγήσει τις αρ-
μόδιες Αρχές στην επιβολή πολύ υψηλών προστίμων βάσει της 
οδηγίας GDPR.

•  Το κατάλυμα δεν έχει εικόνα για το ποιοι επισκέπτες, πόσοι 
και που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του. Προφανώς τίθεται 
θέμα ασφάλειάς τους. Επιτιθέμενοι μπορεί να στοχεύουν τους 
ίδιους του VIP πελάτες του ξενοδοχείου με φυσική επίθεση και 
με προκάλυψη τον πανικό που επικρατεί. Αυτό κάνει ιδιαίτερα 
δύσκολο το έργο των in-house security staff.

•  Κάθε κυβερνοεπίθεση που ανακοινώνεται κατά την οικεία νο-
μοθεσία (public disclosure) έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη 
φήμη του ξενοδοχείου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 15 /6 /2022

https://www.greekhotelier.gr/
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Πείτε μας λίγα λόγια για το πλάνο Cyber H. για ξενοδοχειακές 
μονάδες που προσφέρει η Tictac. Με ποιο τρόπο «θωρακίζει» 
την επιχείρηση από hackers;
H Tictac Cyber Security διαθέτει το ολιστικό πλάνο CyberH. για 
ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, επιτυγχάνο-
ντας εντυπωσιακά επίπεδα ασφάλειας με βάση τα διεθνή πρότυ-
πα. Προσεγγίζει κάθε ξενοδοχειακή υποδομή σαν μία ξεχωριστή 
οντότητα που πρέπει να προστατευτεί ολιστικά και όχι κατά περί-
πτωση και για αυτό το λόγο λαμβάνει πολλαπλά προληπτικά αλλά 
και κατασταλτικά μέτρα ασφάλειας προκειμένου να ελαχιστοποι-
ήσει την έκθεση της ξενοδοχειακής μονάδας σε κακόβουλες πρά-
ξεις μέσω κυβερνοεπιθέσεων. Στόχος της ολιστικής προσέγγισης 
CyberH. είναι να μειώσει τον κίνδυνο που ενέχει η απορρόφηση 
της νέας τεχνολογίας IoT και του «always-on» περιβάλλοντος 
λειτουργίας σε σχετικά αποδεκτά επίπεδα (risk mitigation & risk 
containment) χωρίς να επηρεάζει την «εμπειρία του πελάτη» 
στο χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας (unobtrusive defense 
mechanisms). Η Tictac Cyber Security χρησιμοποιεί προηγμένα 
πρότυπα εξ αποστάσεως διαχείρισης και προστασίας της υποδο-
μής των ξενοδοχειακών μονάδων υλοποιώντας υπηρεσίες MSSP 
(Managed Security Service Provider) & SOC (Security Operation 
Center) σε βάση 24/7/365. Μέσω της υπηρεσίας MSSP & SOC, η 
Tictac Cyber Security διαθέτει μία ομάδα εξειδικευμένων μηχανι-
κών κυβερνοασφάλειας η οποία παρακολουθεί την υποδομή του 
πελάτη και την εξασφαλίζει από κυβερνοεπιθέσεις αναλαμβά-
νοντας να επιλύσει κάθε περιστατικό ασφάλειας που προκύπτει 
κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας και εντός (insider 
threat) και εκτός της περιμέτρου της. Κάθε επίθεση από άγνω-
στο λογισμικό αναγνωρίζεται από τα εργαλεία διαχείρισης του 
MSSP και ανατίθεται αυτόματα στην τεχνολογία auto-containment 
(hybrid sandboxing) η οποία αναλαμβάνει να τρέξει το λογισμικό 
σε προστατευμένο και στεγανό περιβάλλον λειτουργίας χωρίς να 
επιτρέπεται καμία απολύτως πρόσβαση. Προσφέρει εξαιρετικά 
υψηλό επίπεδο προστασίας από επιθέσεις τύπου ransomware. 
Η εξειδικευμένη ομάδα SOC των μηχανικών της Tictac Cyber 
Security αναλαμβάνει την παρακολούθηση των επιθέσεων σε 
κάποιο endpoint της ξενοδοχειακής μονάδας, αναγνωρίζει με 
hash του κάθε άγνωστου αρχείου / πιθανού εισβολέα και απομα-
κρύνει τα αρχεία εισβολείς από τα πληροφοριακά συστήματα της 
ξενοδοχειακής μονάδας (remediation). Η συνολική προσέγγιση 
αναφορικά με τις εκάστοτε εφαρμογές που τρέχουν στα συστή-
ματα του ξενοδοχείου είναι αυτή της μηδενικής εμπιστοσύνης 
(zero trust). Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το μοντέλο παροχής 
ασφάλειας τύπου MSSP & SOC είναι το πιο ολοκληρωμένο και α-
ποτελεί best practice για Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Το μοντέλο 
βασίζεται σε μηνιαία συνδρομή και μειώνει αισθητά το opex της 
ξενοδοχειακής μονάδας καθώς μία αντίστοιχη εσωτερική υποδο-
μή ασφάλειας με dedicated εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
και ειδικό λογισμικό απαιτεί σημαντική αρχική επένδυση capex 
και αλλά και συγκριτικά υψηλότερο τελικό opex. Η Tictac Cyber 
Security βοηθάει επίσης την ξενοδοχειακή μονάδα να καταρτίσει 
μία στρατηγική και πολιτική κυβερνοασφάλειας που θα βοηθήσει 
τη μονάδα να έχει μία σαφέστερη εικόνα του ψηφιακού περιβάλ-

λοντος στο οποίο λειτουργεί, των κινδύνων από κυβερνοεπιθέσεις 
και των εσωτερικών και εξωτερικών μεθόδων αντιμετώπισής τους. 
Ανά τακτά διαστήματα, ή και άνευ προηγούμενου προγραμματι-
σμού, η Tictac Cyber Security καλείται να διενεργήσει μία σειρά 
από ελέγχους παρείσδυσης προκειμένου ο οργανισμός να γνω-
ρίζει αν είναι ευάλωτος σε κυβερνοεπιθέσεις και σε ποιο βαθμό. 
Τα λεγόμενα penetration tests και vulnerability assessments είναι 
οι τρόποι αυτοί με τους οποίος η Tictac Cyber Security «δοκιμά-
ζει» την ανθεκτικότητα (resilience) των ξενοδοχειακών μονάδων 
σε επιθέσεις γνωστού τύπου (known vulnerabilities) και αναφέρει 
απευθείας στη διοίκηση του οργανισμού τυχόν σοβαρά ευρήματα 
και κενά ασφάλειας (security gaps) τα οποία οι hackers θα μπο-
ρέσουν αργά ή γρήγορα να εκμεταλλευτούν για να αποκτήσουν 
πρόσβαση στα συστήματα του οργανισμού και να προκαλέσουν 
βλάβη αποσκοπώντας σε άμεσο και υπέρμετρο οικονομικό όφε-
λος. Οι έλεγχοι παρείσδυσης είναι non-intrusive και δεν προκα-
λούν καμία απολύτως βλάβη στον οργανισμό. Κάθε ξενοδοχειακή 
μονάδα πρέπει να διενεργεί έναν έλεγχο παρείσδυσης τουλάχι-
στον μία φορά ετησίως, καθώς και η εσωτερική τεχνική υποδομή 
αλλάζει αλλά, πολύ περισσότερο, αλλάζει το περιβάλλον του 
διαδικτύου μέσα στο οποίο κινούνται και οι κακόβουλοι χρήστες 
(rogue players). Το ολιστικό πλάνο CyberH. περιλαμβάνει αυτομα-
τοποιημένη λύση backup σε τοπικό χώρο αποθήκευσης αλλά και 
στο cloud. Το backup κρατάει τις διάφορες εκδόσεις των αρχείων 
(versioning), προστατεύει από διαγραφές και προσφέρει δοκιμα-
σμένη προστασία από επιθέσεις τύπου ransomware ενώ αυτομα-
τοποιεί πλήρως τις διαδικασίες disaster recovery DR καθιστώντας 
ιδιαίτερα εύκολα και οικονομικά τα DR tests μίας ξενοδοχειακής 
υποδομής. Παλαιότερα, αντίστοιχα τεστ χρειάζονταν μέρες να 
ολοκληρωθούν αλλά και μία πλειάδα τεχνικών, κόστιζαν μία μικρή 
περιουσία και για αυτό το λόγο «έτρεχαν» μία με δύο φορές το 
πολύ ετησίως. Αυτό πλέον είναι ιστορία με την υπηρεσία backup 
της CyberH. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το 80%-90% των 
κυβερνοεπιθέσεων οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη (human error), 
η Tictac Cyber Security επενδύει στην πρόληψη του ανθρώπινου 
λάθους με την κατάρτιση εκπαιδευτικού πλάνου και την εκπαί-
δευση των εργαζομένων ώστε να αναγνωρίζουν τους κινδύνους 
που ενέχει ο κυβερνοχώρος. Επιπλέον ενημερώνει και εκπαιδεύει 
και τους συνεργάτες ενός ξενοδοχείου/πελάτη της - σε όλα τα 
στάδια της τροφοδοτικής αλυσίδας προκειμένου να αποφευ-
χθεί το φαινόμενο του «αδύναμου κρίκου» σε κάποιο από τα 
σημεία της αλυσίδας. Τέλος η Tictac Cyber Security προσφέρει 
αποκλειστικά στους MSSP πελάτες της τη δυνατότητα κάλυψης 
cyber-insurance με ένα δικό της πρωτοποριακό προϊόν που μόλις 
λανσάρισε στην Ελληνική αγορά και το οποίο μπορεί να καλύψει 
κάθε ζημιά που θα μπορούσε να προκύψει από κυβερνοεπίθεση 
στην ελάχιστη πιθανότητα που μία τέτοια κυβερνοεπίθεση θα 
ξεπερνούσε τα συστήματα ασφάλειας της ξενοδοχειακής μονά-
δας. Παρεμπιπτόντως αυτό δεν έχει συμβεί σε κανέναν από τους 
πελάτες που υποστηρίζονται από την Tictac Cyber Security με το 
ολιστικό πλάνο CyberH. Επομένως η Tictac Cyber Security μπορεί 
να προσφέρει πραγματική 100%, end-to-end προστασία με βάση 
και το μοντέλο MSSP & SOC επί 24/7/365.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη 15 /6 /2022
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Στην Ίο το παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Volley 
Στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού μπαίνει ξανά η Ελλάδα, αφού το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Beach Volley Features θα λάβει χώρα στην παραλία του Μυλοπότα 
στην Ίο από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2022. Πρόκειται για ένα από τα μεγα-
λύτερα τουρνουά παγκοσμίως, στο οποίο θα συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές και 
εθνικές αποστολές. Παράλληλα, το εν λόγω αθλητικό γεγονός θα πλαισιωθεί από 
πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Τη διοργάνωση αναμένεται να παρακολουθήσει 
πλήθος επωνύμων από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο.

ΠΟΤ: ταχύτερη η ανάκαμψη του παγκόσμιου 
τουρισμού

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την ανάκαμψη του παγκόσμιου τουρισμού, σύμ-
φωνα με το τελευταίο Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Τουρισμού (UNWTO). Πιο συγκεκριμένα, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών 
το 2022 υπολογίζεται ότι θα κινηθούν στο 55% με 70% του 2019, με το 48% των 
ειδικών να προβλέπει ότι η οριστική ανάκαμψη θα έρθει το 2023 και το 44% μέσα 
στο 2024. Τα στοιχεία επίσης αναφέρουν ότι ο διεθνής τουρισμός σημείωσε σε 
ετήσια βάση αύξηση 182% από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του 2022 και οι 
προορισμοί υποδέχτηκαν 117 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις σε σύγκριση με 41 ε-
κατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2021. Από τα επιπλέον 76 εκατομμύρια διεθνών 
αφίξεων για το πρώτο τρίμηνο, τον Μάρτιο καταγράφηκαν περίπου τα 47 εκατομ-
μύρια, γεγονός που δείχνει ότι η ανάκαμψη επιταχύνεται, όπως υπογραμμίζει ο 
ΠΟΤ. Παράλληλα, η Καραϊβική και η ευρωπαϊκή Νότια Μεσόγειος συνεχίζουν να 
παρουσιάζουν τους ταχύτερους ρυθμούς ανάκαμψης. Η γηραιά ήπειρος υποδέ-
χθηκε σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες διεθνείς αφίξεις (+280%) από ό,τι 
το 1ο τρίμηνο του 2021, με τα αποτελέσματα να βασίζονται στην ισχυρή ενδοπε-
ριφερειακή ζήτηση. Στην Αμερική οι αφίξεις υπερδιπλασιάστηκαν (+117%) το ίδιο 
τρίμηνο. Ωστόσο, οι αφίξεις στην Ευρώπη και την Αμερική εξακολουθούν να είναι 
43% και 46% χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2019 αντίστοιχα.

Top προορισμός για τους 
Ιταλούς η Ελαφόνησος
Σε κορυφαίο προορισμό για τους Ιτα-
λούς αναδεικνύεται για το καλοκαίρι 
του 2022 η Ελαφόνησος, σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρει η ηλεκτρονική εφη-
μερίδα Investireoggi.it. Η Ελαφόνησος, 
μετά από 3 σχεδόν χρόνια περιορισμών 
στα ταξίδια, βρέθηκε στη λίστα με τους 
καλύτερους προορισμούς διακοπών για 
τους γείτονες Ιταλούς, αφού ξεχωρίζει 
για τη φυσική ομορφιά και τη χαλάρωση 
που μπορεί να προσφέρει. Φυσικά, δεν 
είναι πρώτη φορά που το μέρος κατακτά 
υψηλή θέση στη λίστα με τις προτιμήσεις 
των Ιταλών, καθώς αποτελεί παραδοσια-
κά πόλο έλξης τουριστών, ειδικά το μήνα 
Αύγουστο.

Ειδικό ψηφιακό πάσο για 
Σάμο και Β. Εύβοια
Η Σάμος και η Β. Εύβοια αποτελούν 
περιοχές που επλήγησαν σημαντικά τον 
προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα να 
κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη στήριξης. 
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε από 
τον υπουργό Τουρισμού ένα στοχευμένο 
σχήμα τόνωσης του εγχώριου τουρι-
σμού, με τη χρήση άυλης χρεωστικής 
κάρτας. Πρόκειται για ένα ειδικό ψηφια-
κό “πάσο” έως 150 ευρώ για τη βόρεια 
Εύβοια και έως 300 ευρώ για τη Σάμο, τo 
οποίο οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να 
περάσουν τις διακοπές τους στους δύο 
αυτούς προορισμούς, να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν παντού και χωρίς πε-
ριορισμούς: από τη διαμονή και την εστί-
αση, μέχρι τις τοπικές τους μεταφορές. 
Το ειδικό αυτό πρόγραμμα, συνολικού ύ-
ψους 5 εκατ. ευρώ, είναι ανεξάρτητο από 
το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 
και το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, 
ο προϋπολογισμός του οποίου είναι επί-
σης αυξημένος και ανέρχεται φέτος στα 
35 εκατ. ευρώ. Το νέο voucher θα χορη-
γείται άμεσα, με μία απλή αίτηση, χωρίς 
γραφειοκρατία και χωρίς πρόσθετα 
κριτήρια και θα αφορά σε όλους όσοι ε-
πιλέξουν ως τόπο των φετινών διακοπών 
τους, τους δήμους Μαντουδίου - Λίμνης 
- Αγίας Άννας, Ιστιαίας-Αιδηψού, καθώς 
και τους δήμους ανατολικής και δυτικής 
Σάμου.

Τετάρτη 15 /6 /2022



http://www.warp.ly


14 

Τέλος στην επίδειξη 
αρνητικού τεστ κορονοϊού 
στα αεροδρόμια των ΗΠΑ
Τέλος βάζουν οι ΗΠΑ στην επίδειξη αρ-
νητικού τεστ κορονοϊού για ταξιδιώτες 
που φτάνουν στη χώρα με αεροπλάνο, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λευ-
κού Οίκου. Οι υγειονομικές αρχές είχαν 
αυστηροποιήσει τις διαδικασίες τεστ για 
την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 
Δεκέμβριο του 2021. Όλοι οι ταξιδιώτες 
ηλικίας άνω των 2 ετών, που επιβιβάζονταν 
σε πτήσεις από το εξωτερικό με προο-
ρισμό τις ΗΠΑ έπρεπε να παρουσιάσουν 
αρνητικό τεστ που είχε γίνει λιγότερο από 
μία ημέρα πριν από την απογείωση, ανε-
ξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού 
τους. Η άρση αυτής της απαίτησης ήρθε 
μετά τις έντονες πιέσεις που άσκησαν 
αεροπορικές εταιρείες και ο ταξιδιωτικός 
κλάδος. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (CDC) έκριναν με βάση την 
επιστήμη και τα δεδομένα ότι αυτή η απαί-
τηση δεν είναι πλέον αναγκαία. Τα CDC θα 
επαναξιολογήσουν αυτή την απόφαση σε 
90 ημέρες, είπε ο αξιωματούχος.

Απλοποιημένο το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας 
των τουριστικών λιμένων
Στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση στην εκδήλωση 
«Ποσειδώνια» μίλησε για τους τουριστικούς 
λιμένες η ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανά-
πτυξης, Ολυμπία Αναστασόπουλου. Ειδικό-
τερα, επισήμανε ότι «στη χώρα μας με την 
πλούσια τεχνογνωσία και τους άξιους μελετη-
τές, τεχνικούς, μάνατζερ αλλά και ναυτικούς, 
έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυ-
χθούν περαιτέρω ο θαλάσσιος και παράκτιος 
τουρισμός με τα ανάλογα οικονομικά οφέλη 
για τη χώρα». Η κ. Αναστασοπούλου τόνισε 
ότι «η ψήφιση τον Απρίλιο του σχετικού θε-
σμικού πλαισίου για τους τουριστικούς κι όχι 
μόνον, λιμένες στοχεύει στο να επιταχυνθούν 
σημαντικά οι σχετικές διαδικασίες χωροθέτη-
σης, παραχώρησης και αδειοδότησης με τελι-
κό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
της χώρας μας και αναφέρθηκε στις αλλαγές 
στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και αποτελεί πλέον τον Ν. 4926/22:
•  Απλοποίηση αδειοδότησης (μετάβαση σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας νόμου 

4442/2016)
•  Θέσπιση διαδικασίας νομιμοποίησης για υφιστάμενες τουριστικές λιμενικές ε-

γκαταστάσεις
•  Δυνατότητα αύξησης υπό προϋποθέσεις του συντελεστή δόμησης εντός των 

χωροθετημένων με το Ν. 2160/1993 τουριστικών λιμένων

Τετάρτη 15 /6 /2022
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Γκερέκου: «Πάγιος στόχος η ανάδειξη  
της Αττικής σε γαστρονομικό προορισμό» 

Η δημιουργία Οργανισμού Δι-
αχείρισης Προορισμού (DMO) 
είναι εκ των ων ουκ άνευ για 
μια βιώσιμη, αειφόρα τουρι-
στική ανάπτυξη της Αττικής, 
επισήμανε η Πρόεδρος του 
ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, στην 
τηλεδιάσκεψη εργασίας που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο της διαβούλευσης για τη 

μελέτη ίδρυσης «Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού» στην Περιφέ-
ρεια Αττικής. Η Πρόεδρος του ΕΟΤ σημείωσε ότι «η συζήτηση για τους 
DMO αρχίζει επιτέλους να γίνεται πράξη». Η κα Γκερέκου είπε ακόμα πως 
«η ανάδειξη της Αττικής ως γαστρονομικού προορισμού είναι πάγιος στό-
χος του Οργανισμού και σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε 
μια δράση του ΕΟΤ σε αυτή την κατεύθυνση», ενώ σημείωσε πως η Πε-
ριφέρεια Αττικής θα είναι συνεκθέτης του ΕΟΤ στο National Geographic 
Food Festival, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 16 και 17 Ιουλί-
ου. Τέλος, με αφορμή το project «Τριλογία της Αττικής» (Αθήνα-Λαύριο-Ε-
λευσίνα), πρότεινε την ένταξη της Σαλαμίνας στο πλάνο ως ένα λιγότερο 
προβεβλημένο, όμως εξέχον ιστορικό και πολιτιστικό, τοπόσημο και κατ’ 
επέκταση την αντίστοιχη μετονομασία του project σε «Τετραλογία της 
Αττικής».

Σοφία Ζαχαράκη: «Δυναμική η εξέλιξη του 
ελληνικού τουρισμού φέτος»

Τις προοπτικές ανάκαμψης του ελ-
ληνικού τουρισμού παρουσίασε η 
Υφυπουργός Τουρισμού, Ζοφία Ζα-
χαράκη από το Ερεβάν της Αρμε-
νίας, στο πλαίσιο της 67ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Ευρώπης 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Του-
ρισμού (ΠΟΤ). Κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης, ειδικές αναφορές 
έγιναν στις μεγάλες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο τουρισμός δι-

εθνώς και ιδιαίτερα στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, ενώ αποφα-
σίστηκε ομόφωνα η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής να γίνει στην 
Βουλγαρία. Στη συνεδρίαση μετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του 
ΠΟΤ κ. Zurab Pololikashvili και η διευθύντρια της Eπιτροπής Ευρώπης 
κα Alessandra Priante, οι οποίοι, από την πλευρά τους, προέβησαν σε 
έναν σύντομο απολογισμό των ροών του παγκόσμιου τουρισμού για την 
περασμένη χρονιά, ενώ προλόγησαν τις επικείμενες δράσεις του ΠΟΤ 
για το 2022. Παράλληλα, η Υφυπουργός Τουρισμού μετείχε και στην 
ειδική συνεδρίαση που αφορούσε στην Αγροτική και Περιφερειακή Του-
ριστική Ανάπτυξη, τονίζοντας τις στοχευμένες δράσεις του Υπουργείου 
Τουρισμού και της ελληνική Κυβέρνησης, συνολικά, στο πεδίο αυτό. 
Η Υφυπουργός Τουρισμού συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους του 
κρατικού φορέα προσέλκυσης επενδύσεων “Enterprise Armenia”, καθώς 
και με μεγάλους tour operators της χώρας που οργανώνουν τουριστικά 
πακέτα για πολλούς προορισμούς της Ελλάδας. 

Θεσσαλονίκη: αύξηση 
250% στις αφίξεις των 
κρουαζιερόπλοιων
Το 2022, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, 
είναι μια εξαιρετικά καλή χρονιά για την ελληνική 
κρουαζιέρα, γεγονός που επιβεβαίωσε σε πρόσφατη 
συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Κικί-
λιας στον τηλεοπτικό σταθμό, στη Ρόδο αναμένονται 
450 αφίξεις, στην Καβάλα μέχρι στιγμής οι αφίξεις 
ανέρχονται σε 36, ενώ στο λιμάνι του Πειραιά η 
αύξηση αγγίζει το 130%. Θετικά είναι επίσης τα στοι-
χεία για τη Μύκονο και τη Θεσσαλονίκη. Ο υπουρ-
γός ανέφερε συγκεκριμένα: «Τα στοιχεία που δημο-
σίευσε ο ΟΛΘ είναι αναθεωρημένα προς τα επάνω. 
Από 180% που ήταν η αύξηση στις αφίξεις των 
κρουαζιερόπλοιων πριν από λίγες εβδομάδες, πλέον 
μιλάμε για αύξηση της τάξης του 250%». Εκτός από 
την εξέλιξη της κρουαζιέρας, ο κ. Κικίλιας αναφέρ-
θηκε και στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», 
το οποίο από 1η Ιουλίου θα δώσει τη δυνατότητα σε 
αδύναμα νοικοκυριά να κάνουν τις διακοπές τους, 
σε ταξιδιωτικούς προορισμούς όλης της χώρας.

Στο Grecotel Riviera Olympia  
η ετήσια συνάντηση της TUI 
Η ετήσια συνάντηση της TUI, με 300 συμμετέχο-
ντες, πραγματοποιήθηκε στο Riviera Olympia & 
Aqua Park Grecotel Mega Resort μέσα στο Μάιο, 
όπου 200 ταξιδιωτικά γραφεία από την Κεντρική 
Ευρώπη ενημερώθηκαν από τα ηγετικά στελέχη 
για τις προοπτικές του τουρισμού. Εκτός από την 
επικεφαλής του Franchise κ. Nadine Merzdorf, πα-
ρόντες ήταν επίσης οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της 
TUI Deutschland κ. Stefan Baumert, ο Εμπορικός Δι-
ευθυντής κ. Hubert Kluske και ο Διευθυντής Πωλή-
σεων κ. Peter Wittmann. Ο κ. Baumert τόνισε τη ση-
μασία των πωλήσεων franchise για την TUI: «Με τις 
κρατήσεις στο επίπεδο του καλοκαιριού του 2019, 
οι πωλήσεις των ταξιδιωτικών πρακτορείων είναι 
κορυφαίες λόγω και του εξαιρετικού προιόντος που 
διαθέτουμε.». Ο κ. Kluske προσέθεσε ότι το Group 
διαθέτει το καλύτερο σύστημα franchise στην αγο-
ρά και σύμφωνα με αυτό, επιλέγη το μότο των πω-
λήσεων – με βάση τους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Το 
να είσαι εκεί είναι τα πάντα». Ο κος Merzdorf κατέ-
ληξε συμπληρώνοντας ότι: «Το σύστημα franchise 
της TUI είναι ιδανικά τοποθετημένο για το μέλλον». 
H διοργάνωση έκλεισε με Gala Dinner που οργά-
νωσε ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης και χορηγός 
φιλοξενίας Riviera Olympia & Aqua Park Grecotel 
Mega Resort με τους συμμετέχοντες να απολαμβά-
νουν την ελληνική φιλοξενία στο ύψιστο επίπεδο.

Τετάρτη 15 /6 /2022
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Αύξηση 10,2% στο τζίρο των duty free 
σε σχέση με το 2019 
Για το «άνοιγμα» στις ΗΠΑ, που είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του συναλλάγματος στη χώρα και την ενίσχυση 
του τζίρου των duty free μίλησε ο υπουργός Τουρισμού Β. 
Κικίλιας σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Real FM. Όπως 
αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης, τα στοιχεία των 
αεροδρομίων αποκαλύπτουν ότι ο τζίρος από τα duty free 
αυξήθηκε τον Μάιο κατά 391%, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2021, και κατά 10,2% συγκριτικά με τον Μάιο του 
2019. Ο υπουργός ανέφερε σχετικώς: «Αυτό δείχνει ότι η στό-
χευσή μας και οι προσπάθειες που κάναμε για πιο ποιοτικό 
τουρισμό, που να αφήνει περισσότερο συνάλλαγμα-εισόδη-
μα στον μαγαζάτορα, στον επιχειρηματία, στον έμπορο και 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις, αποδίδουν». Παράλληλα 
υπογράμμισε τις πολυεπίπεδες κρίσεις που χαρακτηρίζουν 
το 2022 και τις προσπάθειες του υπουργείου προκειμένου να 
προστατευτεί ο τουρισμός.

Νέα καλοκαιρινή τουριστική καμπάνια 
με πρωταγωνιστή τον Αυστριακό Όττο
Μια πραγματική ιστορία είναι το storytelling της φετινής 
καμπάνιας του ΕΟΤ, που με επίκεντρο τις ομορφιές της 
χώρας, φιλοδοξεί να δείξει ότι η Ελλάδα δεν είναι τυχαία ο 
αγαπημένος προορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών. Είναι ο 
τόπος που τους επανασυνδέει με όλα όσα είναι σημαντικά 
για εκείνους. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα καμπάνια του Ελληνι-
κού Οργανισμού Τουρισμού έχει πρωταγωνιστή τον Όττο, 
έναν Αυστριακό που επισκέφθηκε πριν χρόνια τη χώρα για 
διακοπές, όμως «αιχμαλωτίστηκε» από το συναίσθημα που 
του δημιούργησε η Ελλάδα και έμεινε για πάντα.

Τεχνολογικές λύσεις ζητούν  
οι επισκέπτες των ξενοδοχείων  
μετά την πανδημία
Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η τεχνολογία στα ξενο-
δοχεία τα επόμενα χρόνια, καθώς μετά από σχεδόν 3 χρόνια 
πανδημίας νέες τάσεις έχουν παγιωθεί. Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα του Skift και της Oracle Hospitality, ένα σημαντικό πο-
σοστό των επισκεπτών δεν επιθυμεί να έρχεται σε επαφή με 
το προσωπικό του ξενοδοχείου και θα προτιμούσε αυτοματο-
ποιημένες τεχνολογικά λύσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί. 
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, περισσότερο από το 70% 
των πελατών προτιμούν ένα ξενοδοχείο με τεχνολογία που θα 
τους επιτρέπει να διαχειρίζονται ολόκληρη την εμπειρία τους 
μέσω των κινητών τους είτε πρόκειται για το check-in είτε για 
πληρωμές, ώστε να έχουν περιορισμένη επαφή όχι μόνο με 
το προσωπικό αλλά και με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι οι ξενοδόχοι καλούνται να προχωρήσουν 
σε σχετικές επενδύσεις που θα αυτοματοποιήσουν κάποιες α-
πό τις διαδικασίες ή οποίες μάλιστα θα δώσουν λύσεις και στο 
πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.

Τοπικά προϊόντα στο mini bar  
του δωματίου
Οι ξενοδόχοι γνωρίζουν ότι τα mini bars στο δωμάτιο αποτε-
λούν ένα επιπλέον έξοδο για την επιχείρηση, αφού συχνά οι ε-
πισκέπτες δεν τα χρησιμοποιούν, ενώ ο επαγγελματίας δαπανά 
χρήματα για τη λειτουργία τους, την καθαριότητα και το συνεχή 
εφοδιασμό τους με προϊόντα. Για να αντισταθμίσουν το κόστος, 
κάποιοι ξενοδόχοι ανεβάζουν τις τιμές, αποτρέποντας ακόμη 
περισσότερο τους επισκέπτες να καταναλώσουν κάτι, από τη 
στιγμή που το θεωρούν υπερτιμημένο. Συχνά ο ξενοδόχος προ-
σπαθεί να βρει μια λύση, ώστε αυτή η παροχή να του αποφέρει 
έσοδα. Αυτό που παρατηρείται στις περισσότερες τουριστικές 
επιχειρήσεις είναι ότι γεμίζουν το mini bar με γνωστά brands, 
τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τον επισκέπτη, αφού πρακτικά μπορεί να τα βρει παντού. Μια 
κίνηση που δύναται να φέρει αποτελέσματα είναι ο εξοπλισμός 
με τοπικά προϊόντα, τα οποία θα μπορεί να δοκιμάσει ο πελά-
της και να αποκομίσει μια καινούρια εμπειρία. Οι περισσότεροι 
πλέον ταξιδιώτες αναζητούν τρόπους ώστε να γίνουν μέρος 
της τοπικής κοινωνίας και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να 
το επιτύχουν αυτό από το να δοκιμάσουν γεύσεις από τον τόπο 
που επισκέπτονται.
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