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Τα τελευταία 5 χρόνια ο τουρισμός 
έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στην 
χώρα μας και όπως είναι γνωστό 
αποτελεί πλέον την βαριά βιομηχανία 
της ελληνικής οικονομίας. Ο προβλη-
ματισμός που αναπτύσσεται όμως 
είναι μήπως η αύξηση αυτή είναι κυ-
ρίως πρόσκαιρη  λόγω των γεωπο-
λιτικών συνθηκών που επικρατούν σε 
σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς 
τουριστικούς προορισμούς .

Το σίγουρο είναι ότι έχουνε πραγ-
ματοποιηθεί σειρά από σοβαρότα-
τες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές υπο-
δομές καθώς επίσης έχει αναπτυχθεί 
κατά πολύ η υποδομή στο οδικό 
δίκτυο, έχει εκσυγχρονιστεί το ακτο-
πλοϊκό δίκτυο και οι ελληνικές εται-
ρείες Aegean Airlines και Olympic 
Air μας κάνουν περήφανους με το 
επανειλημμένα βραβευμένο επίπεδο 
υπηρεσιών τους.

Αλήθεια όμως πόσοι έχουμε ανα-
λογιστεί ότι ενώ έχουν επισκεφτεί την 
χώρα μας πάνω από 150 εκατομμύ-
ρια τουρίστες-καταναλωτές τα ελλη-
νικά προϊόντα βρίσκονται σε νηπιακό 
επίπεδο τοποθέτησης και διείσδυσης 
σε ξένες αγορές; Οι λόγοι είναι πολ-
λοί με κυριότερο την έλλειψη σοβα-
ρής και συστηματικής προσέγγισης 
του brand name Ελλάδα και ότι αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται τόσο σε επί-
πεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε 
επίπεδο καταναλωτικών προϊόντων. 

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου 
Τουρισμού υπό τον υπουργό κύριο 
Χάρη Θεοχάρη, η δημιουργία Υφυ-
πουργείου Όικονομικής Διπλωματί-
ας και Εξωστρέφειας υπό την ηγεσία 
του κυρίου Κώστα Φραγκογιάννη, 
σε συνεργασία με τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης υπό την ηγε-
σία του κυρίου Μάκη Βορίδη και του 

Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον κύ-
ριο Άδωνη Γεωργιάδη, δημιουργούν 
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
ώστε το τουριστικό προιόν να απο-
τελέσει μια ισχυρή βάση όπου θα 
αναπτυχθούν σε όλη την ελληνική 
επικράτεια σοβαρές υποδομές και 
υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού, γα-
στρονομικού και αγροδιατροφικού 
τουρισμού, περιπατητικού και  πολι-
τιστικού τουρισμού.

Μέσα από την ανάπτυξη των πα-
ραπάνω ειδικών μορφών τουρισμού 
μπορούν να αναδειχθούν τοπικά 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα τα-
ξιδέψουν σε χώρες του εξωτερικού 
μέσα από τους πρεσβευτές της κα-
τανάλωσης που είναι οι ίδιοι οι ξένοι 
επισκέπτες στην χώρα μας.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως 
σύντομα όλοι οι συντελεστές του 
brand name Ελλάδα και του Made 
In Greece που είμαστε όλοι εμείς, 
θα αντιληφθούμε ότι έχουμε την ίδια 
ευθύνη πολιτικοί και πολίτες. Την ευ-
θύνη την έχουμε όλοι μας και είναι 
ίδιας αξίας από την καμαριέρα ενός 
μικρού καταλύματος, τον παραγω-
γό αγροτικών προϊόντων, τον ταξι-
τζή μέχρι τον γιατρό, τον οικονομικό 
διπλωμάτη και τον Πρωθυπουργό. 

Όλοι μας πρέπει να εκπροσωπή-
σουμε πάνω από όλα επάξια την 
πατρίδα μας και να υπηρετήσουμε 
με κάθε τρόπο την ποιότητα και στον 
λόγο και στις πράξεις μας ώστε η Ελ-
λάδα ως τόπος και τα Ελληνικά προ-
ϊόντα να κατακτήσουν την θέση που 
τους αξίζει στην παγκόσμια αγορά .

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder 
της DK marketing consultants. 

EDITORIAL
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Νέος Γενικός Γραμματέας
Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων & Εξωστρέφειας
ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Ό Γρηγόρης Δημητριάδης ανέλαβε 
Γενικός Γραμματέας του νεοϊδρυθέ-
ντος Υφυπουργείου Εξωστρέφειας 
ο οποίος διατελούσε μέχρι πρότινος 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ολλανδικής εται-
ρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για αγροτική ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες 
χώρες. Προηγουμένως ήταν Διευθύνων Σύμ-
βουλος εταιρείας παραγωγής προϊόντων για 
την προστασία ηλεκτρονικών συστημάτων με 
έδρα τη Σλοβενία, μέλος ελληνικού πολυεθνι-
κού ομίλου.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοι-
νωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και νωρίτερα Ειδικός 
Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας για την εξωστρέφεια, παραμέ-
νοντας σε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια της 
θητείας τεσσάρων διαφορετικών υπουργών, 
και θέτοντας τις βάσεις για την ενοποίηση των 

δομών εξωστρέφειας. Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος και συντονιστής think-tank και εργάστηκε 
στο Λονδίνο για μία πολυεθνική τηλεπικοινωνι-
ών, όπως και για μία εταιρεία προώθησης ως 
υπεύθυνος πωλήσεων και μάρκετινγκ. Σπού-
δασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Είναι 
κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού 
μηχανικού (Manchester Metropolitan Universi-
ty) και δύο μεταπτυχιακών, στις τηλεπικοινωνίες 
(University College London) και στις διεθνείς επι-
χειρηματικές σχέσεις και διαπραγματεύσεις (The 
Fletcher School, Tufts University).

Η μεγάλη εμπειρία του σε θέματα διαμόρ-
φωσης της εξαγωγικής πολιτικής σε συνδυ-
ασμό με την τοποθέτηση ως Υφυπουργού 
Εξωστρέφειας τον διακεκριμένο επαγγελμα-
τία και γνώστη των εξαγωγικών ζητημάτων κ. 
Φραγκογιάννη Κώστα, δημιουργεί τις βασι-
κές προϋποθέσεις για την διαμόρφωση μίας 
ενιαίας και βιώσιμης εξαγωγικής πολιτικής.

Υφυπουργός για την Οικονομική 
Διπλωματία & την Εξωστρέφεια

Ό Κώστας Φραγκογιάννης γεννή-
θηκε το 1959 στην Καβάλα όπου 
και ολοκλήρωσε την βασική 
του εκπαίδευση. Μετά την απο-

φοίτηση του από το Βρετανικό Ινστιτούτο 
Marketing (HND), συνέχισε τις σπουδές του 
στην Αμερική αποκτώντας BS στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, και MBA στο International 
Management & στα Συστήματα Πληροφο-
ρικής, από το University of San Francisco.

Έχει διατελέσει για πάνω από 30 χρόνια 
υψηλόβαθμο στέλεχος σε σημαντικές επι-
χειρήσεις και ομίλους όπως η Εμπορική 
Τράπεζα, η Interbank, η Δέλτα, ο Όμιλος 
Βασιλάκη, ο Ant1, o Όμιλος Βιοχάλκο, η 
Vivartia και o Όμιλος Chipita του οποίου 
υπήρξε και ιδρυτικό μέλος των Διεθνών του 
δραστηριοτήτων πριν από 24 χρόνια.Μέχρι 
την ανάληψη των καθηκόντων του ως αρ-
μόδιος Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα 
Όικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφει-
ας ήταν Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου 
Chipita συνεισφέροντας σημαντικά στην πε-

ραιτέρω διεθνή του πορεία και εξέλιξη.

Έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία αναπτυξι-
ακά έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ 
σε όλο τον κόσμο, έχει αποκτήσει πολύτιμη 
εμπειρία στη διαπραγμάτευση με φορείς της 
εκάστοτε χώρας επένδυσης.  Μέσα δε από  
τον ρόλο του στην ανάπτυξη και εξωστρέ-
φεια των επιχειρήσεων έχει συνεισφέρει στη 
δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και 
ταυτόχρονα δημιουργήσει σημαντική υπε-
ραξία σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης Έχει 
ηγηθεί συνολικά 18 επενδύσεων παραγωγι-
κού χαρακτήρα σε 16 χώρες, 9 κοινοπρακτι-
κών επενδύσεων, 5 εξαγορών και τέλος, της 
ίδρυσης πολλαπλών εταιρειών εμπορικού 
χαρακτήρα σε δεκάδες χώρες.

Μέσω της πολυετούς και διεθνούς δρα-
στηριότητάς του, έχει αποκτήσει πλήρη και 
σύγχρονη αντίληψη όσων απαιτούνται για 
την αποτελεσματική προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, προώθηση των εξαγωγών και 
ανάπτυξη στη διεθνή οικονομία.
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Αφρική: σίγουρα βήματα
για ελληνικές εξαγωγές
Η ‘μαύρη’ ήπειρος ελκυστικός επενδυτικός στίβος

Ό ι δυνατότητες των ελληνικών 
επιχειρήσεων να δραστηριοποι-
ηθούν σε χώρες της Αφρικής, 
αλλά και τα προβλήματα ή οι πε-

ριορισμοί  που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι 
Έλληνες επιχειρηματίες που θα τολμήσουν το 
συγκεκριμένο βήμα, αποτέλεσαν ένα από τα 
θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια του πρό-
σφατου 7ο Εξαγωγικού Φόρουμ, το οποίο 
παρακολούθησαν δεκάδες επιχειρηματικά 
στελέχη και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων.

Ο οικονομολόγος Άλκης Ήλιάδης, αντι-
πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επι-
μελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, πα-
ρουσίασε εισήγηση με τίτλο: «Η Αφρικανική 
Ήπειρος, ένας ελκυστικός επιχειρηματικός 
προορισμός». Ο Αλ. Ηλιάδης συνόψισε σε 

μερικές φράσεις/ συμβουλές, τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να κινούνται αλλά και τη 
στάση που θα πρέπει να κρατούν οι επίδοξοι 
Έλληνες που επιθυμούν να δραστηριοποι-
ηθούν σε χώρες της Αφρικής. Φράσεις και 
συμβουλές οι οποίες –σε γενικές γραμμές και 
τηρουμένων των αναλογιών- θα μπορού-
σαν να ισχύουν γενικότερα σε κάθε εξαγωγι-
κή δραστηριότητα πέρα από την Ε.Ε.

Το στέλεχος του Ελληνο-Αφρικανικού Επι-
μελητηρίου θεωρεί ότι τα βασικά κριτήρια 
έρευνας αγορά για προσέγγιση της Αφρικής 
θα πρέπει να είναι η πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική σταθερότητα της περιοχής, η προ-
σβασιμότητα στην περιοχή που θα επιχειρή-
σουν, ο ρυθμός ανάπτυξης που παρουσιά-
ζει αλλά και το μέγεθος της αγοράς.

Αφρική: προσεκτική πορεία σε δύ-
σκολους δρόμους
Όι επιχειρηματίες που σκοπεύουν να δρα-
στηριοποιηθούν στην Αφρική:

 Πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά την αγορά 
που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν. Η 
Αφρική είναι τεράστια περιοχή· αδύνατη η δρα-
στηριοποίηση σε όλη την ήπειρο με μιας.

 Θα βρουν πολλούς πρόθυμους να συνερ-
γαστούν αλλά πολύ λιγότερους ικανούς να 
φέρουν αποτέλεσμα. Πρέπει να επιλέξουν προ-
σεκτικά τα τοπικά στελέχη τους. Η κλασική κα-
θησυχαστική φράση «Don't worry my friend» 
δεν είναι διόλου …καθησυχαστική.

 Να μην ελπίζουν ότι μπορούν να δραστη-
ριοποιηθούν στην περιοχή από απόσταση.   
Πρέπει να είναι εκεί, κοντά στην αγορά και 
τους πιθανούς πελάτες τους.

 Να καταλάβουν την διαφορετικότητα της 
νοοτροπίας και της συμπεριφοράς.

 Να κινούνται γρήγορα διότι οι εξελίξεις είναι 
γρήγορες και ο ανταγωνισμός είναι αμείλικτος.

 Τα διάφορα εμπόδια λόγω διαφορετικών 
συμφερόντων χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση.

 Να επιλέξουν σωστά τα προϊόντα / υπηρε-
σίες που θα προωθήσουν, γιατί η αγορά δεν  
έχει τις ίδιες ανάγκες με τις γνώριμες ευρωπα-
ϊκές αγορές.

 Να μη θεωρούν τα πράγματα εύκολα αλλά 
ούτε και ανέφικτα. Δεν είναι εύκολο να προωθή-
σεις ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία, αλλά μπο-
ρεί να είναι πολύ εύκολο να κάνεις κάποιες επα-
φές με αξιωματούχους υψηλού επιπέδου ή  καλά 
εγκαταστημένους λευκούς ή μαύρους επιχειρη-
ματίες. Τότε τα πράγματα ρέουν ευκολότερα.

 Να έχουν ένα σοβαρό προϋπολογισμό που 
να τους επιτρέψει κάποια λάθη που σίγουρα 
θα κάνουν στην αρχή.

 Στην περίπτωση της εισαγωγής αγαθών 
από την Αφρική στην Ελλάδα, χρειάζεται με-
γάλη οργάνωση, έλεγχος των δυνατοτήτων 
των προμηθευτών, τοπική παρουσία για την 
παραλαβή των αγαθών πριν φορτωθούν και 
έρευνα στη μεταφορική δια-συνδεσιμότητα με 
τη χώρα.

Airbnb: έσοδα 100 δισ. $ σε 30 
εθνικές οικονομίες
‘Αιμοδοτεί’ με 1,4 δισ. $την ελληνική οικονομία

Μ πορεί να προκαλεί τη δυσφορία 
του οργανωμένου ξενοδοχειακού 
κλάδου κι ενίοτε την αντίδραση 
των οργανώσεων πολιτών σε 

μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το Airbnb 
όμως εξελίσσεται προς το παρόν τουλάχιστον 
σε ‘αιμοδότη’ πολλών εθνικών βιομηχανιών. 
Η ίδια η πλατφόρμα εκτιμάει ότι τα έσοδα των 
ιδιοκτητών καταλυμάτων  και οι δαπάνες των 
φιλοξενούμενων έφεραν περισσότερα από 100 
δισ. δολάρια σε εκτιμώμενο άμεσο οικονομικό 
όφελος σε 30 χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα περίπου 65 δισ. δολάρια 
είναι τα οφέλη των ιδιοκτητών ενώ τα υπόλοι-
πα είναι κέρδη από την παραμονή τουριστών 
στις χώρες προορισμού, ειδικά από τις δαπά-
νες που πραγματοποιούν εξαιτίας των χρημά-
των που εξοικονομούν από την επιλογή του 
Airbnb. Στην Ελλάδα η πλατφόρμα γνωρίζει 
εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σύμ-
φωνα με την ίδια πηγή τα άμεσα οφέλη από 
την ανάπτυξη της πλατφόρμας στην ελληνική 
αγορά εκτιμώνται συνολικά σε  περίπου 1,4 
δισ. δολάρια.

Ή έρευνα που πραγματοποίησε 
η πλατφόρμα Airbnb αφορού-
σε περίπου 230.000 ιδιοκτήτες 
καταλυμάτων που κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε ερωτηματολό-
γιο σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με
τα αποτελέσματα:
 Το 84% των ιδιοκτητών Airbnb αναφέρει ότι 
προτείνει στους φιλοξενούμενους εστιατόρια 
και καφέ.
 Το 69% προτείνει στους φιλοξενούμενους 
πολιτιστικές δραστηριότητες όπως επισκέψεις 
σε μουσεία, φεστιβάλ και ιστορικά μέρη.
 Το 51% αναφέρει ότι η ενασχόλησή του με 
την πλατφόρμα έχει βοηθήσει να ανταποκρι-
θούν στα έξοδα των σπιτιών τους.

Από την πλευρά του
οι φιλοξενούμενοι: 
 Το 50% δηλώνει  ότι ξοδεύει τα χρήματα που 
έχει εξοικονομήσει από τη διαμονή σε Airbnb 
στις πόλεις και γειτονιές που επισκέφθηκε. 
 Το 70% συνδέει την ‘ανακάλυψη’ μιας  συ-
γκεκριμένης γειτονιάς, με την  απόφασή του 
να χρησιμοποιήσει την Airbnb.
 Το 86% αναφέρει ότι η τοποθεσία διαμονής 
είναι πιο βολική από τα ξενοδοχεία.
 Η επιμήκυνση του ταξιδιού εξαιτίας της χρή-
σης πλατφόρμας ανέρχεται – κατά μέσο όρο- 
σε 4,3 μέρες/ χρήστη. 

Εκτιμώμενο Άμεσο
Όικονομικό Όφελος

1. ΗΠΑ: 33,8 
2. Γαλλία: 10,8 
3. Ισπανία: 6,9 
4. Ιταλία: 6,4 
5. Ηνωμένο Βασίλειο: 5,6 
6. Αυστραλία: 4,4 
7. Καναδάς: 4,3 
8. Ιαπωνία: 3,5 
9. Μεξικό: 2,7 
10. Πορτογαλία: 2,3 
11. Γερμανία: 2,3 
12. Κίνα: 2,3 
13. Βραζιλία:  2,1 
14. Ελλάδα: 1,4 
15. Ολλανδία: 1,3 
16. Κορέα: 1,2 
17. Ταϊλάνδη: 1,1 
18. Νέα Ζηλανδία: 0,912 

19. Κροατία: 0, 910 
20. Ιρλανδία: 0, 832 
21. Μαλαισία: 0, 734 
22. Νότια Αφρική: 0, 685 
23. Αργεντινή: 0, 664 
24. Δανία: 0, 654 
25. Ελβετία: 0, 651 
26. Αυστρία: 0, 625 
27. Ινδονησία: 0, 593 
28. Φιλιππίνες: 0, 586 
29. Κολομβία: 0, 560 
30. Τσεχία: 0, 555 

*Βασίζεται στο εισόδη-
μα των ιδιοκτητών + την 
εκτιμώμενη δαπάνη των 
φιλοξενούμενων κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού.
Ποσά: δισ. δολάρια.
Πηγή: Airbnb
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Grecotel:
62 εκατ. ευρώ τονώνουν
τοπικές κοινωνίες
Επενδυτικό πλάνο ανακαινίσεων, επεκτάσεων και ανάπτυξης

Ν έες επενδύσεις οι οποίες ανα-
μένεται πως θα ενισχύσουν τις 
υποδομές του Ομίλου  Ν. Δασκα-
λαντωνάκη - Grecotel σε Κρήτη, 

Κέρκυρα, Ρόδο, Χαλκιδική και Πελοπόννησο 
υλοποιούνται εδώ και μερικούς μήνες από τη 
μεγάλη ξενοδοχειακή εταιρεία. Το ύψος τους 
ξεπερνάει τα 60 εκατ. ευρώ κι εντάσσονται σε 
ένα, εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα, 
επενδυτικό πλάνο  ύψους άνω των 475 εκατ. 
που υλοποιείται με υπομονή κι επιμονή εδώ 
και μιάμιση δεκαετία.

Το πλάνο, το οποίο θα συνεχιστεί και τα 
επόμενα χρόνια,  περιλαμβάνει ανεγέρσεις 
νέων μονάδων, ανακαινίσεις, επεκτάσεις και 
αναβαθμίσεις υφιστάμενων ξενοδοχείων. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός από τη 
σημαντική αλλαγή της γενικότερης εικόνας 
του ομίλου, αναμένεται πως θα ωφελήσει – 
ήδη ωφελεί- τις τοπικές οικονομίες μέσα στις 
οποίες δραστηριοποιείται η μεγάλη αυτή 
επιχείρηση. Επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
του Ομίλου αυτό το διάστημα είναι το συ-
γκρότημα το Riviera Olympia & Aqua Park, 

στην Κυλλήνη, στη Δυτική Πελοπόννησο, 
σημαντικές παρεμβάσεις όμως θα γίνουν 
ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και σε άλλες 
μονάδες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οικονομικών 
Μέσων, το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομί-
λου, ύψους 62 εκατ. περιλαμβάνει ριζικές 
ανακαινίσεις μονάδων και  λανσάρισμα 
νέων ξενοδοχειακών προϊόντων, ενώ σημα-
ντική παράμετρος είναι οι επεκτάσεις σε πο-
λυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Ο όμιλος Grecotel συμπλήρωσε φέτος 45  
χρόνια λειτουργίας  και διαχειρίζεται 32 ξενο-
δοχειακές μονάδες σε Κρήτη, Κέρκυρα, Μύ-
κονο, Ρόδο, Κω, Αθήνα, Σούνιο, Πελοπόννη-
σο, Χαλκιδική, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. 
Απασχολεί περίπου 6.700 εργαζόμενους (εί-
ναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του κλάδου), 
φιλοξενεί  περίπου 350.000 επισκέπτες και κα-
ταγράφει  πάνω από 2 εκατ. διανυκτερεύσεις 
τουριστών ετησίως. Σύμφωνα μάλιστα με 
στοιχεία της ICAP η Grecotel ηγείται της ελ-
ληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας κατέχο-
ντας περίπου το 4% της ελληνικής αγοράς. 

Νίκος ΔασκαλαντωνΆκης - NDF
Είναι το πιο πρόσφατο από τα σχέδια που έχει θέσει σε εφαρμογή ο χαλκέντερος Κρητικός 
επιχειρηματίας που φέτος κλείνει τα 83 χρόνια του.

Όπως αναφέρεται σχετικά στο επίσημο site http://www.ndf.org.gr, η Φιλανθρωπική και Πο-
λιτιστική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νίκος Δασκαλαντωνάκης - NDF, «δημιουργήθηκε 
για να συνεισφέρει μέσα από τη συνδρομή του στην παιδεία, στον πολιτισμό και στη σύγχρο-
νη ποιοτική παραγωγή στο να μην ξεχνάμε ποτέ ότι στην Ελλάδα το κέντρο είναι το φως, το 
μέτρο και ο άνθρωπος....».

Με σεβασμό στην παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και με 
αφετηρία τη γενέθλια γη, το Ρέθυμνο, ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης, μέσω του φορέα και αξιο-
ποιώντας την εμπειρία 50 χρόνων στο χώρο του τουρισμού, υλοποίησε το όραμά του για τη 
σύσταση ενός οργανισμού που θα ενισχύσει και θα αναδείξει το ρόλο της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και του πρωτογενούς τομέα για το μέλλον της ελληνικής ανάπτυξης. 

Το Ίδρυμα προσφέρει υποτροφίες, χορηγεί πολιτιστικές εκδηλώσεις,  χρηματοδοτεί  μουσεία, 
αποκαταστάσεις μνημείων και αρχαιολογικές ανασκαφές ενώ θα ασχοληθεί και με την τοπική 
αγροτική παραγωγή και την προώθηση ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Riviera Olympia & Aqua Park
Είναι το πιο πολύτιμο πετράδι του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη. Στο πιο όμορφο σημείο της Πε-

λοποννήσου, με μοναδικό design και αξεπέραστη πολυτέλεια, το Riviera Olympia, ένα mega 
resort μοναδικής αρχιτεκτονικής σύλληψης,  προσφέρει αμέτρητες επιλογές που μετατρέπουν 
τις διακοπές σε μια αξέχαστη εμπειρία. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που αριθμεί 4 ξενοδο-
χεία, διαθέτει μεγάλη παραλία, 20 εστιατόρια και μπαρ, καταπράσινους κήπους, Aqua Park 
20.000 τ.μ., πισίνες με συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ., Κέντρο Θαλασσοθεραπείας 4.500 τ.μ., 
αθλητικές ακαδημίες και δεκάδες άλλες μορφές ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες.

Το Riviera Olympia & Aqua Park στην Κυλλήνη, αποτελεί επένδυση η οποία έχει απορρο-
φήσει κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων της λειτουργίας της πάνω από 100 εκατ. ευρώ, ενώ 
επενδύσεις για την αναβάθμισή του πραγματοποιούνται ακόμα και σήμερα.  

Περισσότερο από ξενοδοχειακός 
όμιλος
Αν κάτι όμως έχει διαφοροποιήσει το συγκε-
κριμένο όμιλο από άλλους ανταγωνιστικούς 
του στη ελληνική αγορά είναι το γεγονός ότι 
η Grecotel σταθερά εδώ και πολλά χρόνια, 
οικοδομεί και αναπτύσσει ένα νέο ξενοδοχει-
ακό/ τουριστικό μοντέλο στο επίκεντρο του 
οποίου είναι η αρμονική σύνδεση των ξενο-
δοχειακών μονάδων της και της εν γένει επι-
χειρηματικής δραστηριότητάς της με το φυ-
σικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται 
αλλά και το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Έτσι, η Grecotel, η οποία  ίδρυσε και λειτουρ-
γεί ήδη από το 1992 Τμήμα Περιβάλλοντος, 
λανσάρει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, 
εφαρμόζει αειφόρες πολιτικές και καινοτομεί 
σε μια σειρά τομείς της δραστηριότητάς της. 
Κλασικό παράδειγμα η γαστρονομία όπου ο 
Όμιλος  προσφέρει εδώ και δεκαετίες ‘Ελληνι-
κό Πρωινό’, που περιλαμβάνει  παραδοσιακά 
τοπικά προϊόντα. Το πιο πρόσφατο από τα φι-
λόδοξα σχέδιά της, το οποίο μάλιστα υλοποι-
είται με ξεχωριστή φροντίδα, είναι η σύνδεση 
του ξενοδοχείου με την τοπική αγροτική πα-
ραγωγή και η παραγωγή μεγάλης ποικιλίας 
αγροτικών προϊόντων τα οποία καταναλώνο-
νται στα ξενοδοχεία του Ομίλου.
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Ξενοδοχεία:
Πεσμένη πανελλαδικά η ζήτηση
Στην Αθήνα η τιμή δωματίου είναι κάτω 9% από το 2018

Π τωτικό πρώτο τρίμηνο κατέγραψε ο 
ξενοδοχειακός κλάδος το 2019, με 
μείωση στην πληρότητα, τις τιμές 
και τις προκρατήσεις, όπως αναφέ-

ρει η Έρευνα Συγκυρίας του Ινστιτούτου Τουρι-
στικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Την 
ίδια στιγμή έρευνες φορέων όπως η Trivago, 
επιβεβαιώνοντας το ΙΤΕΠ,  αποκαλύπτουν ότι 
η μέση τιμή δωματίου των ξενοδοχείων της 
Αθήνας είναι χαμηλότερη κατά 9% σε σχέση 
με το 2018, ενώ οι ξενοδόχοι της πρωτεύου-
σας προσπαθούν με προσφορές κι εκπτώ-
σεις να τονώσουν την υποτονική ζήτηση. 
Ερωτηματικό το αν και πότε θα ανακάμψει η 
αγγλική αγορά. Προς όφελός μας φυσικά. 

Α ς ξεκινήσουμε από τα επίσημα 
στοιχεία του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ).
Συμπερασματικά όπως αποτυπώνεται στην 
Έρευνα Συγκυρίας και ειδικότερα στον απολο-
γισμό α’ τριμήνου 2019, στα ξενοδοχεία συνε-
χούς λειτουργίας :

 Το 45% των μονάδων κατέγραψε μειωμένη 
πληρότητα κατά το α’ τρίμηνο του 2019 σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. 
Κατά μέσο όρο η μείωση  άγγιξε το  24%. 

 Μεσοσταθμικά, σε επίπεδο επικράτειας, η 
μείωση της πληρότητας ανήλθε ποσοστιαία 
στο 7,4%.

 Κατά το ίδιο διάστημα 1 στα 4 ξενοδοχεία 
(25%) μείωσαν τις τιμές τους, με τη μέση 
μείωση να κυμαίνεται γύρω στο 15%, ενώ το 
64% των ξενοδοχείων διατήρησε σταθερές τις 
τιμές του.

Αντίστοιχα για τα ξενοδοχεία
εποχικής λειτουργίας η Έρευνα
διαπιστώνει ότι:  

 Στο 46% των ξενοδοχείων οι προκρατήσεις, 
που αποτελούν το δείκτη για την πορεία της 
τουριστικής κίνησης, παρουσίασαν μείωση, 
η οποία κατά μέσο όρο ήταν 21%. 

 Όσον αφορά στις εκπτώσεις που δίνουν οι 
ξενοδόχοι για τα λεγόμενα Early Bookings, το 
75% δήλωσε ότι διατήρησε τις τιμές του σταθε-
ρές, ενώ το 23% αναγκάστηκε να προσφέρει 
αυξημένες εκπτώσεις προκειμένου να προ-
σελκύσει νέα πελατεία.

Προβλέψεις του ΙΤΕΠ
Την ίδια ώρα η Έρευνα Συγκυρίας για τις προ-
βλέψεις της τουριστικής περιόδου 2019 για τα 
ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας καταγράφει 
ότι :
 Το 31% ξενοδόχων εκτιμά ότι η πληρότητα 
των ξενοδοχείων τους για το 2019 θα είναι 
μειωμένη σε σχέση με το 2018. Η μέση μείωση 
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 20%.
 Αντίστοιχα, το 21% των ξενοδόχων προ-
βλέπουν πτώση στις τιμές τους. Κατά μέσο 
όρο η μείωση υπολογίζεται στο 13%. Τέλος, 
το 65% εξ αυτών θα διατηρήσει σταθερές τις 
τιμές τους κατά το 2019.

Ακολούθως για τα ξενοδοχεία εποχι-
κής λειτουργίας η Έρευνα συμπεραί-
νει ότι:  
 Μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα ξενοδο-
χεία εποχικής λειτουργίας. Έτσι το 43% των 
ξενοδόχων εκτιμά ότι η πληρότητά τους κατά 
τη θερινή σεζόν του 2019, με τη μέση μείωση 
να κυμαίνεται γύρω στο 16%.

 Το 16% των ξενοδόχων προβλέπει μείωση 
στις τιμές των ξενοδοχείων τους σε σχέση 
με την αντίστοιχη σεζόν του 2018. Σε επίπεδο 
επικράτειας η μέση μείωση εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί στο 13%. Το 60% αυτών θα 
διατηρήσει σταθερές τις τιμές τους. 
 Τέλος, από τη μελέτη προκύπτει ότι υπάρ-
χει αφενός μια ανομοιομορφία ως προς τις 
επιδόσεις ανάλογα με την περιφέρεια και ότι 

υπάρχει ανάγκη στήριξης των ξενοδοχείων 
χαμηλότερων κατηγοριών, καθώς αυτά δέ-
χονται τις μεγαλύτερες πιέσεις στους δείκτες 
τιμής και πληρότητας πανελλαδικά.

Σχολιάζοντας τη μελέτη του ΙΤΕΠ ο πρόε-
δρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός υπο-
γράμμισε ότι : «Tα ευρήματα της έρευνας 
είναι σαφές πως επιβεβαιώνουν το ‘καμπα-
νάκι’ της ανησυχίας που καιρό τώρα κρού-
ουμε. Σε μια σειρά από δείκτες αποτυπώνο-
νται ανάγλυφα οι μεγάλες  προκλήσεις και 
οι απειλές για τα ξενοδοχεία , τα οποία είναι 
η σπονδυλική στήλη του ελληνικού τουρι-
σμού. Εμείς, ως ΞΕΕ,  στο πλαίσιο του θε-
σμικού ρόλου μας, είμαστε έτοιμοι να συμ-
βάλλουμε με θέσεις και προτάσεις ώστε το 
ελληνικό ξενοδοχείο να μπορέσει να συνεχί-
σει τη μεγάλη προσφορά του στην οικονο-
μία και την κοινωνία».

Τι βλέπει η Trivago
Σύμφωνα με την Trivago η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση 

για δίκλινο δωμάτιο στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2019 διαμορ-
φώνεται στα 111 ευρώ, από 122 ευρώ τον Ιούνιο του 2018. Η 
ελληνική πρωτεύουσα να κατατάσσεται στη μέση της λίστας 
των ευρωπαϊκών πόλεων που περιλαμβάνει η πλατφόρμα, 
αφήνοντας πίσω της την Κωνσταντινούπολη, τη Μόσχα, τη 
Βαρσοβία και με μικρή διαφορά τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, τη 
Ρώμη και τη Λισαβόνα.
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“Φορτωμένη”
βραβεία η Aegean 
Άλλο ένα στα Skytrax World Airline Awards

Γ ια ένατη συνεχή χρονιά και 10η  
φορά τα τελευταία 11 χρόνια η 
AEGEAN ανακηρύσσεται ως η 
καλύτερη περιφερειακή αεροπο-

ρική εταιρεία στην Ευρώπη, από τα 2019 
Skytrax World Airline Awards, τα «Όσκαρ 
του κλάδου των αερομεταφορών».
Η  απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε 
στις 18 Ιουνίου 2019 κατά τη διάρκεια του Paris 
Air Show στο αεροδρόμιο Le Bourget στο Παρί-
σι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Skytrax καλύπτει 
ολόκληρο το κόστος της Έρευνας και τα έξοδα 
της Εκδήλωσης Απονομής των Βραβείων. 

Σχολιάζοντας τη βράβευση της AEGEAN, ο  
Edward Plaisted, διευθύνων σύμβουλος της 
Skytrax, δήλωσε: «Πρόκειται για σημαντική 
αναγνώριση για την AEGEAN και το προ-
σωπικό πρώτης γραμμής της, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την επίτευξη, της τόσο υψη-
λής ικανοποίησης των επιβατών. Η επίτευξη 
αυτής της συνέπειας, που έχει οδηγήσει την 
AEGEAN να ψηφιστεί Καλύτερη Περιφερειακή 
Εταιρεία για εννιά συνεχόμενες χρονιές, δεν 

είναι εύκολη υπόθεση και αποτελεί τεράστιο 
θρίαμβο για την AEGEAN το γεγονός ότι έχει 
επιτύχει αυτή τη σημαντική αναγνώριση από 
τους επιβάτες της».

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμ-
βουλος της AEGEAN, δήλωσε: «Είμαστε εξαι-
ρετικά υπερήφανοι, τόσο για την AEGEAN 
όσο και για την Ελλάδα, που κερδίσαμε ακό-
μα μια φορά, αυτό το σημαντικό βραβείο. 
Το 2019 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για 
εμάς, καθώς σηματοδοτεί την 20η  επέτειό 
μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο 
μέλλον και να εργαζόμαστε σκληρά για να 
αξίζουμε την επιλογή και την εμπιστοσύνη 
των επιβατών μας».

Προκειμένου να απονεμηθούν τα World 
Airline Awards διεξήχθη παγκόσμια έρευνα  
η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σε-
πτεμβρίου 2018 - Μαΐου 2019 (στα αγγλικά, 
στα γαλλικά, στα ισπανικά, στα ρωσικά, στα 
γιαπωνέζικα και στα κινέζικα). Καταμετρήθη-
καν 21,65 εκατ. συμμετοχές και στην έρευνα 
συμμετείχαν επιβάτες από 100 εθνικότητες.

Περισσότερα ζυμαρικά
τρώνε οι Έλληνες

Έλληνες του ΑΠΘ σε παγκόσμια, 
διαστημική έρευνα

Ό μαλοποίηση της αγοράς ζυμα-
ρικών στην Ελλάδα και ανοδική 
κίνηση,  έπειτα από μια μικρή πε-
ρίοδο πτώσης στην κατανάλω-

ση (που αποδίδεται στις ανακατατάξεις στο 
χώρο του μεγάλου λιανεμπορίου) διαπιστώ-
νει μελέτη της Infobank Hellastat A.E. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας με-
λετών, η πρόσφατη μείωση του συντελεστή 
ΦΠΑ από 24% σε 13%, θα τονώσει σημαντικά 
την αγορά των ζυμαρικών τα επόμενα χρό-
νια. Πάντως το 2017,  ο συνολικός κύκλος 
εργασιών των εταιρειών που μελέτησε η In-
fobank Hellastat αυξήθηκε κατά 1,7% έναντι 
του προηγούμενου έτους.  Σύμφωνα με το 
Διεθνή Οργανισμό Ζυμαρικών, η Ελλάδα κα-

τατάσσεται στην τέταρτη θέση της διεθνούς 
κατάταξης που αφορά την κατανάλωση ζυ-
μαρικών μετά την Ιταλία, την Τυνησία και τη 
Βενεζουέλα. H μέση κατά κεφαλή κατανάλω-
ση ζυμαρικών στη χώρα υπολογίστηκε περί-
που στα 11,1 κιλά/ άτομο.

Τ ο Απομακρυσμένο Κέντρο Τηλεμετρί-
ας (Remote Telemetry Station) στο 
Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ θα εκτελέσει 
ένα σημαντικό πείραμα στο διάστη-

μα αξιοποιώντας την πειραματική συσκευή 
RUBI (Referencem Ultiscale experiment for 
Boiling Investigation) που θα μεταφερθεί 
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με το σκά-
φος DragonC20 επάνω σε πύραυλο Falcon 
9, στο πλαίσιο της αποστολής Space X 
CRS-18. Η εκτόξευση του Falcon 9 επρόκειτο 
να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 
2019, από τον Kennedy Space Center στο 
Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Η ομάδα από το Αριστοτέλειο, μαζί με άλ-
λες, θα μελετήσει σε πραγματικές συνθήκες 
διαστήματος τον βρασμό ψυκτικών υγρών 
σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.  Στην πο-
λυεθνική ομάδα RUBI του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Διαστήματος συμμετέχουν Πανε-
πιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα από τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ, τη 
Ρωσία, την Ιαπωνία και την Ελλάδα.  Έπειτα 
από μια μικρή αρχική περίοδο δοκιμών και 
ρυθμίσεων, η συσκευή RUBI θα λειτουργεί 
αδιαλείπτως έως τον Ιανουάριο του 2020 και 

θα εφοδιάζει τους μελετητές στο Αριστοτέ-
λειο με διάφορες πληροφορίες  

Η μελέτη του βρασμού θεωρείται πολύ 
σημαντική από τους Έλληνες επιστήμονες 
μιας και έχει εφαρμογές σε βιομηχανίες πα-
ραγωγής και μετατροπής ενέργειας, σε πε-
ριβαλλοντικές εφαρμογές, σε βιομηχανίες 
τροφίμων και χημικών προϊόντων καθώς 
επίσης και σε άλλες διαστημικές εφαρμογές.  
Σύμφωνα με το ΑΠΘ, «Η διερεύνησή  του 
βρασμού θα συμβάλει στην καλύτερη κατα-
νόηση των μηχανισμών μεταφοράς θερμό-
τητας κατά τον βρασμό και θα οδηγήσει σε 
νέα δεδομένα, τα οποία θα συμβάλουν στην 
αξιολόγηση θεωρητικών μοντέλων».
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Γαλλία: μέλι γλυκύτατο & …ελληνικό
Αυξήθηκαν 42% οι εξαγωγές  μας στη Γαλλία το 2018.

Τ ο δύσκολο στοίχημα της εξαγωγής 
ελληνικού μελιού στην απαιτητική 
αγορά της Γαλλίας φαίνεται πως 
κερδίζει σιγά- σιγά η χώρα μας. Σύμ-

φωνα  έρευνα που πραγματοποίησε το Γρα-
φείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε-
ων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, το 
2018 καταγράφτηκε αύξηση των εξαγωγών 
ελληνικού μελιού στη Γαλλία· αύξηση της τά-
ξης του 37% σε όγκο και 25,6% σε αξία. Αξί-
ζει να προσεχτεί ότι το 2018 έρχεται μετά από 
ένα επίσης πολύ καλό (εξαγωγικό) 2017, με 
αποτέλεσμα η αύξηση εξαγωγών ελληνικού 
μελιού τη διετία να ανέρχεται σε 50% σε όγκο 
και 42% σε αξία.

Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε περί-
που 600 τόνους η αξία των οποίων ανέρχεται 
σε περίπου 2 εκατ. ευρώ. Η χώρα μας βρίσκε-
ται στη 10η θέση των εξαγωγέων μελιού στη 
Γαλλία αποσπώντας περίπου το 1,8% της 
σχετικής αγοράς.

Την πρώτη θέση στις εξαγωγές μελιού στη 
Γαλλία καταλαμβάνει η (γειτονική) Ισπανία η 
οποία όμως κινείται καθοδικά όσο αφορά το 
μερίδιό της στη γαλλική αγορά, μερίδιο που 
βρίσκεται πάντως κοντά στο 23%. Στη δεύτε-
ρη θέση βρίσκεται το Βέλγιο το οποίο απο-
σπά περίπου το 18% της αγοράς και κινείται κι 
αυτό καθοδικά, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται  
η Γερμανία το μερίδιο της οποίας στην αγορά 
μελιού της Γαλλίας ανέρχεται σε 17% και πα-
ρουσιάζει ανοδικές τάσεις. 

Αν κάτι αξίζει να αναδειχθεί από τα στοιχεία 
αυτά και διέλαθε της προσοχής των media 
που αναπαρήγαγαν τα στοιχεία της ελληνικής 
πρεσβείας, είναι το γεγονός ότι παρά την ανο-
δική τάση των εξαγωγών μας, ως χώρα εξα-
κολουθούμε να πουλάμε εξαιρετικό προϊόν σε 
φθηνή τιμή. Η Ελλάδα πουλάει στη Γαλλία με 
μέση τιμή κιλού περίπου 3,3 ευρώ, όταν η Ισπα-
νία πουλάει με μέση τιμή περίπου 4,2 ευρώ/
κιλό και η Γερμανία με 4,21 ευρώ/κιλό.
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Ένα από τα βασικά προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση εί-
ναι αυτό της υπερφορολόγησης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο λόγος των κρατικών 
εσόδων προς το ΑΕΠ από 39% το 2009 έχει ανέλθει στο 48% το 2018. Για το θέμα της 
υπερφορολόγησης είχαν γίνει αρκετές εξαγγελίες οι οποίες φανέρωναν τις προθέ-
σεις της σημερινής κυβέρνησης, οι οποίες πήραν πιο επίσημο χαρακτήρα μέσω των 
προγραμματικών δηλώσεων.

Προγραμματικές δηλώσεις και 
μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΣ ΕΡΚΕΚΌΓΛΌΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner - tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Σ τις προγραμματικές δηλώσεις που 
ανακοινώθηκαν στη Βουλή, συμπε-
ριλαμβάνονται οι ακόλουθες φορο-
λογικές ελαφρύνσεις:

 Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% σε μέσο 
όρο. Για τις μικρές ιδιοκτησίες 0%, για τη με-
σαία τάξη 20% και 10% για τη μεγάλη ακίνη-
τη περιουσία. Μένει να διευκρινιστεί το εύρος 
της μικρής, μεσαίας και μεγάλης ακίνητης 
περιουσίας.

 Μείωση του εταιρικού φόρου στις επιχειρή-
σεις αρχικά από 28% στο 24% και στη συνέ-
χεια στο 20%. Ο εταιρικός φόρος για τα εισο-
δήματα του 2018 ανέρχεται σε 29%.

 Μείωση φόρου στα μερίσματα από 10% 
στο 5%. Ο φόρος επί των μερισμάτων για τα 
εισοδήματα του 2018 ανέρχεται σε 15%.

 Αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομή. Σήμερα 
επιβάλλεται ΦΠΑ 24% στους αγοραστές δευ-
τερεύουσας κατοικίας (εξοχική ή κύρια, η 

Μείωση του εταιρικού 
φόρου στις επιχειρήσεις 
αρχικά από 28% στο 
24% και στη συνέχεια στο 
20%. Ό εταιρικός φόρος 
για τα εισοδήματα του 
2018 ανέρχεται σε 29%

πρώτη κατοικία απαλλάσσεται) και ειδικότε-
ρα σε ακίνητα των οποίων η άδεια οικοδομής 
έχει εκδοθεί μετά τις 1/1/2006.

 Αναστολή φόρου υπεραξίας σε αγορές 
και πωλήσεις ακινήτων. Ο συγκεκριμένος φό-
ρος θεσπίστηκε με τον Ν. 4172/2013 και είναι 
σε αναστολή συνολικά μέχρι 31/12/2019.

 Μείωση φορολογικού συντελεστή για ει-
σοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ από 22% στο 
9%. Το συγκεκριμένο μέτρο αναφέρεται στα 
εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντά-
ξεις καθώς και στα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα φυσικού προσώπου. Η μείω-
ση θα συνοδεύσει πιθανότατα και την ανά-
λογη τροποποίηση της μείωσης του φόρου 
εισοδήματος (άρθρο 16 του Ν. 4172/2013) 
και αναμένεται να καταλήξει σε αφορολόγη-
το εισόδημα παραπλήσιο με το υπάρχον.

 Σταδιακή κατάργηση του Φόρου Αλληλεγ-
γύης και του Τέλους Επιτηδεύματος. Ο Φόρος 
Αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό εισό-
δημα των φυσικών προσώπων, εφόσον αυτό 
ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ. Υπολογίζεται βάσει 
κλίμακας η οποία ξεκινάει με συντελεστή 2,2% 
για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως 20.000 
ευρώ και καταλήγει σε συντελεστές 7,5%, 9% 
και 10% για εισοδήματα πάνω από 40.000 
ευρώ. Το Τέλος Επιτηδεύματος επιβάλλεται ετη-
σίως σε ατομικές επιχειρήσεις (650 ευρώ) και 
σε νομικά πρόσωπα (800 ευρώ ή 1.000 ευρώ 
στις μεγάλες πόλεις) καθώς και σε κάθε υπο-
κατάστημα αυτών (600 ευρώ).

 Μείωση ΦΠΑ από το 13% στο 11% και από 
το 24% στο 22%. Πιθανότατα, ο υπερ-χαμη-
λός συντελεστής 6% θα παραμείνει ως έχει.

 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 20% 
στο 15%. Το συγκεκριμένο μέτρο, φαίνεται ότι 

θα εφαρμοστεί σταδιακά μειώνοντας κάθε 
έτος ισόποσα, τόσο τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές που αντιστοιχούν στον εργαζόμενο όσο 
και αυτές που αντιστοιχούν στον εργοδότη.

 Έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες ενερ-
γειακής, λειτουργικής και αισθητικής ανα-
βάθμισης κτιρίων. Αναλυτικότερα, το συγκε-
κριμένο μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει 
προσκομίζοντας τα παραστατικά που αντι-
στοιχούν στις σχετικές δαπάνες και στη συ-
νέχεια θα υπολογίζεται η έκπτωση φόρου η 
οποία θα πιστώνεται στον λογαριασμό του 
φορολογούμενου στη ΓΓΠΣ. Με το ποσό αυτό 
θα μπορεί ο φορολογούμενος να εξοφλεί τις 
μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝ-
ΦΙΑ, φόρος εισοδήματος κτλ).

 Τροποποιείται η υπάρχουσα ρύθμιση των 
120 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο. Μει-
ώνεται η ελάχιστη μηνιαία δόση από τα 30 
ευρώ στα 20 ευρώ. Το επιτόκιο μειώνεται από 
5% σε 3% και ανοίγει η ρύθμιση για όλες τις 
επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα με βα-
σική οφειλή μέχρι 1.000.000 ευρώ.Αναστέλ-
λονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκα-
στικής είσπραξης για όσους εντάσσονται και 
παραμένουν στη ρύθμιση και θεσπίζεται νέα 
πάγια ρύθμιση από 12 έως 24 δόσεις, για 
όσους έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
προς το δημόσιο.

Όλα τα ανωτέρω μέτρα φορολογικών ελα-
φρύνσεων αναμένονται να κατατεθούν στην 
Βουλή σε σχετικά νομοσχέδια και να ισχύσουν 
είτε από το 2019 είτε από τα επόμενα χρόνια.

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες 
για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας 
απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.

Μείωση φόρου στα με-
ρίσματα από 10% στο 
5%. Ό φόρος επί των 
μερισμάτων για τα εισο-
δήματα του 2018 ανέρ-
χεται σε 15%

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 
22% σε μέσο όρο. Για τις 
μικρές ιδιοκτησίες 0%, για 
τη μεσαία τάξη 20% και 
10% για τη μεγάλη ακίνητη 
περιουσία. Μένει να διευ-
κρινιστεί το εύρος της μι-
κρής, μεσαίας και μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας
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Αύξηση 56,0% σημείωσε
το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας 
το Μάιο 2019

Σ ημαντική διεύρυνση κατά 56,0% πα-
ρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα της 
Ελλάδας το Μάιο 2019, καθώς η 
υπέρμετρη αύξηση των εισαγόμενων 

προϊόντων κατά 20,1% επικάλυψε την άνοδο 
των εξαγωγών η οποία διαμορφώθηκε σε 
μόλις 3,0%. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σή-
μερα 08.07.19 η Ελληνική Στατιστική Αρχήκαι 
επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών 
Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελ-
ληνικές εξαγωγές αγαθών το Μάιο 2019ανήλ-
θαν σε €3.044,6 εκατ. έναντι €2.955,0 εκατ. το 

Μάιο 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται 
σε €89,6 εκατ. Παράλληλα, οι ελληνικές εισα-
γωγές ανήλθαν σε €5.230,9 εκατ. αυξημένες 
κατά €874,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το 
εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάσει έλλειμ-
μα €2.186,3 εκατομμυρίων, έναντι έλλειμμα 
€1.401,6 εκατομμυρίων το Μάιο 2018. Αντί-
στοιχη είναι και η εικόνα των εμπορευματικών 
μας συναλλαγών αν εξαιρέσουμε τα πετρε-
λαιοειδή με το εμπορικό ισοζύγιο να παρου-
σιάζει έλλειμμα €1.719,5 εκατομμυρίων, αυ-
ξημένο κατά €344,4 εκατ., δηλαδή 25,0% εν 
συγκρίσει με το Μάιο του 2018. 

Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν οι μεταβολές 
των εισαγόμενων και των εξαγόμενων ελληνι-
κών προϊόντων στο α’ πεντάμηνο 2019 με τις 
εξαγωγές να διαμορφώνονται σε €14.019,2 
εκατ. έναντι €13.429,4 εκατ. το αντίστοιχο δι-
άστημα 2018, ήτοι αύξηση 4,4% και τις εισα-
γωγές να διαμορφώνονται σε €23.440,2 εκατ. 

έναντι €21.515,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 
8,9%. Το εμπορικό ισοζύγιο για το διάστημα 
Ιανουάριος-Μάιος 2019 παρουσίασε έλλειμ-
μα το οποίο ανήλθε σε €9.421,0 εκατ., αυ-
ξημένο κατά €1.334,8 εκατ., δηλαδή 16,5% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2018, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Μάιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΜΑΪ 19 ΜΑΪ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 3.044,6 2.955,0 89,6 3,0%

Εισαγωγές 5.230,9 4.356,6 874,3 20,1%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-2.186,3 -1.401,6 784,7 56,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, σημαντική συνεισφο-
ρά στην ανοδική πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών είχαν οι εξαγωγές χημικών και 
διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (αύξη-
ση κατά €263,9 εκατ., ήτοι 18,8% και €224,1 
εκατ., ήτοι 25,2% αντίστοιχα), ενώ και οι 
εξαγωγές πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά 
€125,0 στο α’ πεντάμηνο 2019, συμβάλλο-
ντας στην ενίσχυση των εξαγωγικών μας 

επιδόσεων. Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν 
οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€92,4 
εκατ., ήτοι 4,3%), τροφίμων (€28,4 εκατ., ήτοι 
1,5%), μηχανημάτων-οχημάτων (€45,4 εκατ., 
ήτοι 3,8%) και ποτών-καπνών (€33,8 εκατ., 
ήτοι 12,2%). Αντίθετα, οι εξαγωγές λιπών και 
ελαίων μειώθηκαν κατά €184,4 εκατ., ήτοι 
50,4% συνεχίζονταςτην έντονα καθοδική 
τους πορεία.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, , Ιανουάριος-Μάιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΜΑΪ 19 ΙΑΝ-ΜΑΪ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 14.019,2 13.429,4 589,8 4,4%

Εισαγωγές 23.440,2 21.515,6 1.924,6 8,9%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-9.421,0 -8.086,2 1.334,8 16,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, 
ανουάριος-Μάιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΜΑΪ 19 ΙΑΝ-ΜΑΪ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά 2.236,9 2.144,5 92,4 4,3%

Τρόφιμα 1.920,9 1.892,5 28,4 1,5%

Χημικά 1.668,7 1.404,8 263,9 18,8%

Μηχ/τα-
Όχήματα

1.253,7 1.208,3 45,4 3,8%

Διάφ.
Βιομηχανικά

1.112,2 888,1 224,1 25,2%

Πρώτες Ύλες 667,2 542,2 125,0 23,1%

Ποτά-Καπνά 311,6 277,8 33,8 12,2%

Λίπη-Έλαια 181,4 365,8 -184,4 -50,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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οι αριθμοί μιλούν...

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή,
Ιανουάριος-Μάρτιος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν 
ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος για 
το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2019 σε ποσο-
στό 54,9%, ενώ το 45,1% των ελληνικών εξαγωγών 
προορίζεται για Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα 
πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 
67,8% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 32,2% για Τρί-
τες Χώρες.

HELEXPO CENTER - MAROUSI
30/11 - 1/12 2019

ATHENS - GREECE

Sponsors Media

 3dprintingshow.com | dronestechexpo.com  +30 2103602919,  +30  2310417111

Organizer
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Μελέτη- Έρευνα
για τον ελληνικό Τουρισμό

Ό ελληνικός τουρισμός αποτελεί την 
αιχμή του δόρατος για την ελληνική 
οικονομία. Μεγάλο μέρος του ΑΕΠ 
της χώρας προέρχεται από τον 

τουρισμό, ενώ η χώρα προβάλλεται ανά την 
υφήλιο ως ιδανικός προορισμός για διακοπές 
και χαλάρωση. Σε συνδυασμό με το ελληνικό 
φαγητό και την ελληνική πολιτιστική κληρονο-
μιά παρέχουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε 
ταξιδιώτες ή τουρίστες. Η παρακάτω έρευνα 
αποσκοπεί στο να σημειώσει τα δυνατά και 
αδύναμα σημεία του ελληνικού τουρισμού, 
να αξιολογήσει τις παροχές του ελληνικού 
τουρισμού και τέλος να αναδείξει το αντίκτυπο 
που έχει στην συνολική ελληνική οικονομία και 
αγορά εργασίας.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
του ελληνικού τουρισμού

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της του-
ριστικής εμπειρίας στην Ελλάδα συνιστά ο 
ανθρώπινος παράγοντας. Η προσωποποι-
ημένη αντιμετώπιση και η εμπειρία που προ-
σφέρει η αλληλεπίδραση με τους ντόπιους 
είναι χαρακτηριστικά που κάνουν την Ελλάδα 
να ξεχωρίζει. 

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ,
τα χαρακτηριστικά της Ελλάδος είναι:

 Η φιλικότητα των κατοίκων: Οι θετικές επι-
δόσεις στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
από το ανθρώπινο δυναμικό στα καταλύμα-
τα, τα καταστήματα εστίασης, τα μουσεία, 
στις μεταφορές αλλά και η αίσθηση ασφά-
λειας και η σχέση ποιότητας τιμής παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της 
εμπειρίας των επισκεπτών.

 Η  διαμονή και η  ποιότητα του φαγητού 
καθιστούν την χώρα μας εξαιρετικά ανταγω-
νιστική ως τουριστικό προορισμό. Οι τουρί-
στες που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην 

γαστρονομία, που είναι γνωστοί ως foodies, 
θεωρούν την Ελλάδα μια χώρα με άκρως 
ανταγωνιστικές εμπειρίες σε επίπεδο ποικιλί-
ας και επιλογής φαγητού όσο και σε επίπεδο 
ψυχαγωγίας, μετακίνησης και ασφάλειας.

 Η εμπειρία που προσφέρουν οι ελληνικές 
παραλίες αναφέρεται ως εξαιρετική, με το 
μόνο ψεγάδι να εντοπίζεται στην καθαριό-
τητα σε σχέση με άλλες χώρες της Νοτίου 
Μεσογείου.

 Τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ελλάδας 
βρίσκονται σε αποδεκτά επίπεδα με το δυνα-
τό τους σημείο να εντοπίζεται στις τιμές.

Ή καθαριότητα, η πληροφόρηση και η 
άναρχη πολεοδομία συνιστούν στοιχεία 
προς βελτίωση για τον Ελληνικό τουρισμό.

 Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά έναντι των 
ανταγωνιστριών χωρών σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την καθαριότητα, την άναρχη 
πολεοδομία & ευκολία περιήγησης, τις οδικές 
υποδομές και τη σηματοδότηση στους του-
ριστικούς προορισμούς.

 Όσον αφορά στους πολιτιστικούς πόρους, 
η Ελλάδα βαθμολογείται θετικά στο κλασσικό 
προϊόν (ιστορικά μνημεία, αξιοθέατα, κλπ.), 
ωστόσο καταγράφεται η αναγκαιότητα για 
ανάπτυξη μιας ευρύτερης ποικιλομορφίας 
(σε επίπεδο προϊόντος, όχι πόρων)- πχ. Βυ-
ζαντινός, νεότερος και σύγχρονος ελληνικός 
πολιτισμός - αλλά και αναβάθμιση της πα-
ρουσίασης των πολιτιστικών πόρων με πε-
ρισσότερο ενδιαφέροντες τρόπους για τον 
επισκέπτη (story telling) πέρα από τη βασική 
τεκμηρίωση που προσφέρεται. Αρνητική είναι 
και η εικόνα για άλλους παράγοντες που είναι 
εξίσου σημαντικοί για τους τουρίστες με ενδι-
αφέρον στον πολιτισμό, όπως είναι η κατά-

Ιστορική Κληρονομιά και Μουσεία

σταση και η καθαριότητα εντός και εκτός των 
αρχαιολογικών χώρων, η εικόνα των πόλεων, 
αλλά και το φάσμα αγοραστικών επιλογών 
(shopping), οι επιλογές για ψυχαγωγικές δρα-
στηριότητες κλπ.

 Αντίστοιχα φαίνεται ότι η χώρα μειονεκτεί 
σημαντικά στην παροχή επαρκούς πληρο-
φόρησης τόσο μέσω των κέντρων πληρο-
φόρησης (info-centers) όσο και της ποιό-
τητας των διαθέσιμων εφαρμογών κινητής 
τηλεφωνίας (mobile apps).

 Οι περιορισμένες επιλογές και η χαμη-
λή σχέση ποιότητας-τιμής ως προς το 
shopping καταγράφεται επίσης ως παράγο-
ντας που χρήζει βελτίωσης ειδικά στους city 
break προορισμούς.

 Τέλος, παρά την υψηλή βαθμολογία της 
χώρας ως προς την ικανοποίηση των επισκε-
πτών και τη σχέση ποιότητας–τιμής, η Ελλάδα 
μειονεκτεί έναντι των ανταγωνιστριών χωρών 

ως προς τη διάθεση των επισκεπτών να επα-
ναλάβουν το ταξίδι τους. Η πρόθεση των του-
ριστών να επανέλθουν στη χώρα μας, μπορεί 
να ενισχυθεί με την παροχή περισσότερων 
συνδυαστικών και καινοτόμων εμπειριών, 
ισχυροποιώντας τα υπάρχοντα ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν.

Αξιολόγηση των παραγόντων ικανοποίησης 
του επισκέπτη

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλά-
δα, επιλέγουν μια χώρα με ιστορία, με καλό 
φαγητό, όμορφες και γραφικές παραλίες 
και πάνω από όλα μια χώρα που ταυτίζει το 
όνομα της με την φιλοξενία. Αυτοί άλλωστε 
είναι και οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτί-
ζεται η προβολή της χώρας  μας και ο τρό-
πος που συντηρείται και εξελίσσεται το brand 
«Ελλάδα». Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια 
χαρακτηριστικά φέρεται να παρουσιάζουν 
και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως 
η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία. Παρακάτω 
αναλύεται η δυναμικότητα της Ελλάδας σε 
σύγκριση με χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

Από την DK Marketing
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

Εμπειρία Διαμονής

Εμπειρία Διατροφής

Η εμπειρία διαμονής είναι ένα χαρακτηρι-
στικό που η Ελλάδα υπερτερεί σε σχέση με 
τους ανταγωνιστές της. Η ανώτατη βαθμολο-

γία σημειώνεται στο φιλόξενο προσωπικό το 
οποίο συμβάλει στην δημιουργία μιας ευνοϊ-
κής αντίληψης για την σχέση ποιότητας- τιμής. 

Η Ελλάδα είναι γνωστή για τα παγκοσμίου 
φήμης και εμβληματικά ιστορικά αξιοθέατα 
που διαθέτει. Η γενική βαθμολογία που συ-
γκεντρώνει σε σχέση με τον μέσο όρο αντα-
γωνισμού για την ποικιλομορφία και την συ-

ντήρηση των αρχαιολογικών της χώρων είναι 
λιγότερο ευνοϊκή. 

Οι ανταγωνιστικές βαθμολογίες εντοπίζονται 
στην τιμή, την φιλοξενία από το προσωπικό 
και την ευκολία της επίσκεψης. 

Βασικά μεγέθη του Ελληνικού
Τουρισμού 2018
 Συνολική Συμμετοχή στο ΑΕΠ: 30,9%
 Συνολική Συμμετοχή στην απασχόληση:

25,9% της συνολικής απασχόλησης
 Συνολική απασχόληση 988.600
 Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό: 15,6 δις €
 Αφίξεις μη κατοίκων: 30,1 εκατ.
 Μέση κατά κεφαλήν δαπάνη: 520 €
 Εποχικότητα: 54,8 % των αφίξεων πραγμ

τοποιούνται Ιούλιο και Αύγουστο.
 Συγκέντρωση προσφοράς: 70% των ξενο-

δοχείων συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές 
της Ελλάδας

 Ξενοδοχειακή υποδομή: 10.121 ξενοδο-
    χεία/798.650 κλίνες.

Η τουριστική αγορά αναμένεται να συνεχί-
σει να συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στην 
διαμόρφωση του ΑΕΠ.  Η συνέχιση των μεγά-
λων εσόδων στον κλάδο είναι συνδεδεμένη 
με την ύπαρξη και την βελτίωση του brand 
της χώρας, της ικανοποίησης των επισκε-
πτών και της θετικής προβολής της χώρας.   

Η ανάδειξη των κριτηρίων για την ικανοποί-
ηση των τουριστών συνιστά προταιρεότητα 
για την διατήρηση του ανταγωνιστικού πλε-
ονεκτήματος της Ελλάδας έναντι των άλλων 
χωρών που διεκδικούν επισκέπτες. Ο εκσυγ-
χρονισμός των εγκαταστάσεων, η εισαγωγή 
επιχειρήσεων στον κλάδο και η συμπόρευση 
κράτους και επιχειρήσεων σε κοινή πορεία με 
κοινούς στόχους κρίνονται απαραίτητοι προ-
κειμένου να αναπτυχθεί ο κλάδος και να εξελι-
χθεί η εικόνα της Ελλάδος προς τα έξω. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

Η τοπική κουζίνα αποτελεί σαφές ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα για την χώρα μας. Όλοι οι 
παράγοντες που συνθέτουν την εμπειρία της 
διατροφής, όπως η ποιότητα, η ποικιλομορ-

φία, η τιμή και η φιλοξενία ξεπερνούν τον μέσο 
όρο του ανταγωνισμού και καθιστώντας την 
χώρα μας πρώτη και δίνοντας έναν σαφή 
λόγο να επισκεφθούν την χώρα μας. 

Εμπειρία παραλίας

Η Ελλάδα σημειώνει υψηλές βαθμολογίες και στην εμπειρία παραλίας. Η εξαιρε-
τικά υψηλή βαθμολογία που σημειώνει στην ομορφιά των παραλιών αλλά και οι 
ευνοϊκές, άνω του μέσου όρου που σημειώνει στην ποικιλία των παραλιών αλλά 
και στην ασφαλή κολύμβηση καθιστούν την εμπειρία παραλίας ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για την χώρα μας και πόλο έλξης για τους απανταχού τουρίστες.  
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Ο Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας
& ο Τουρισμός Υγείας στην Ελλάδα

Ό  τουρισμός τρίτης ηλικίας και ο του-
ρισμός υγείας αποτελούν πλέον 
σημαντικό κομμάτι της παγκόσμι-
ας τουριστικής βιομηχανίας. Πώς 

θα μπορούσε η χώρα μας να διεκδικήσει έσο-
δα δεκάδων δισ. ετησίως από την ανάπτυξη 
των συγκεκριμένων κατηγοριών τουρισμού;

Η έρευνα της διαΝΕΟσις, που εκπονήθηκε 
από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτι-
κής Ιατρικής και ομάδα ερευνητών υπό τον 
συντονισμό του καθηγητή κοινωνικής και 
προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ Γιάννη Τού-
ντα, απαντά σε αυτή την ερώτηση.

 Ο μέσος Ευρωπαίος εκτιμάται ότι θα πα-
ραμείνει υγιής και δραστήριος για 8,3 έτη μετά 
την ηλικία των 65 ετών

 Οι ηλικιωμένοι ταξιδεύουν όλο και περισ-

σότερο (η μόνη πληθυσμιακή ομάδα στην 
Ευρώπη που αυξάνει και τον αριθμό των τα-
ξιδιών της και την ταξιδιωτική δαπάνη είναι οι 
ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών)

  Είναι πιο υγιείς σε σχέση με το παρελθόν, 
πιο ευκατάστατοι από ό,τι οι νεότεροι, ταξι-
δεύουν πιο συχνά, επιλέγουν πιο μακρινούς 
προορισμούς στους οποίους διαμένουν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

 Το 46% όσων είναι ηλικίας άνω των 60 ανα-
φέρουν μια μορφή ανικανότητας

 Η πλειοψηφία των ατόμων άνω των 65 πά-
σχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα

 Απαιτούν υπηρεσίες καλής ποιότητας λόγω 
προγενέστερων ταξιδιωτικών εμπειριών

Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία

15%
2010 2050

32% 
2050

Το 15% των
τουριστών στην
Ευρώπη το 2010
ήταν άνω των 65
ετών

Το 2050 οι
τουρίστες άνω
των 65 ετών θα
αποτελούν το 32% 
των τουριστών

Μέχρι το 2050, το 1/3 της 
συνολικής τουριστικής 
δαπάνης στην Ευρώπη θα 
προέρχεται από άτομα
άνω των 65 ετών

Όι τουρίστες μακράς διαρκείας
 7,3% των ενηλίκων στην Ευρώπη δηλώνουν 
ότι θα ήθελαν να διαμείνουν μετά τη συνταξιο-
δότησή τους στη Ν. Ευρώπη

 120.000 Βρετανοί ηλικίας άνω των 65 ζουν 
σήμερα στην Ισπανία (διπλασιάστηκαν μέσα 
σε 10 χρόνια)

Τι μπορούμε να κερδίσουμε
 13,6 δισ. ευρώ, και 173.000 νέες θέσεις ερ-
γασίας σε πέντε χρόνια από τον τουρισμό 
τρίτης ηλικίας, την πώληση κατοικιών και τη 
διαμονή μακράς διάρκειας ξένων τρίτης ηλι-
κίας, τον ιατρικό τουρισμό και τον ιαματικό 
τουρισμό 
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 13,5 δισ. ευρώ και 171.000 θέσεις εργασί-
ας σε πέντε χρόνια από τον τουρισμό ευεξίας, 
που απευθύνεται και σε νεότερους

 Αν η χώρα θέσει στόχο να κατακτήσει το 
15% της αγοράς δεύτερης κατοικίας για Βο-
ρειοευρωπαίους συνταξιούχους, τότε θα 
χρειαστούμε 400.000 κατοικίες τα επόμενα 20 
χρόνια

 Από την πώληση ή τη μακροχρόνια ενοικί-
αση 20.000 κατοικιών τον χρόνο και με τους 
νέους ιδιοκτήτες να περνούν κατά μέσο όρο 6 
μήνες τον χρόνο στη χώρα μας, η επίδραση 
στο ΑΕΠ θα είναι πάνω από 5 δισ. ευρώ ετη-
σίως και θα δημιουργηθούν περίπου 60.000 
νέες θέσεις εργασίας

Όι ασθενείς τουρίστες 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι άνθρωποι που 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για ιατρικούς λό-
γους κάθε χρόνο κυμαίνονται από 5 μέχρι 
14 εκατ., με ετήσιο τζίρο δεκάδων δισ. ευρώ.

 Το Global Wellness Institute εκτιμά ότι 
περίπου το 7% όλων των εγχώριων και διε-
θνών ταξιδιών είναι για ιαματικό και ιατρικό 
τουρισμό.

 Το 2013 η Ταϊλάνδη προσέλκυσε 1,2 εκατ. 
ασθενείς, το Μεξικό 1 εκατ., οι ΗΠΑ 800.000, 
η Σιγκαπούρη 600.000 και η Ινδία 400.000.

 Το 2015 η Τουρκία, με 42 διεθνώς πιστο-
ποιημένα νοσοκομεία ιατρικού τουρισμού, 
ξεπέρασε τους 600.000 ασθενείς/τουρίστες.

 Η Ελλάδα προσελκύει περίπου 85.000 
ασθενείς/τουρίστες ετησίως εγχώριων και 
διεθνών ταξιδιών είναι για ιαματικό και ιατρι-
κό τουρισμό.

Ποια είναι η κατάσταση
στην Ελλάδα;

Πλεονεκτήματα
 Αποτελεί ήδη μια μεγάλη τουριστική αγορά.

 Διαθέτει πολλούς και καλούς γιατρούς.

 Είναι μια ασφαλής χώρα, με μεγάλο πο-
σοστό γλωσσομαθών κατοίκων, τουριστι-
κά αξιοθέατα και υψηλό επίπεδο ποιότητας 
ζωής.

 Σε έρευνα της InterNations, η Ελλάδα τοπο-
θετήθηκε το 2017 μεταξύ των 10 κορυφαίων 
ηλιόλουστων χωρών που επιλέγει κάποιος 
για να ζήσει μόνιμα.

 Είναι σχετικά φτηνή.

Αδυναμίες
 Κακή ποιότητα υποδομών, ειδικά για

άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

 Κακές υπηρεσίες των ΜΜΜ.

 Ελλείψεις προσωπικού και υλικών και κακή 
οργάνωση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

 Αν και έχουμε πολλούς γιατρούς, δεν έχου-
με αρκετούς νοσηλευτές.

 Τα εμπόδια για επενδύσεις σε οικιστικά συ-
γκροτήματα (γραφειοκρατία, χωροταξικοί 
κανονισμοί) παραμένουν μεγάλα.

 Μόνο το 6,1% των ελληνικών ξενοδοχείων 
είναι σε θέση να προσφέρουν κάποια μορφή 
στοιχειώδους ιατρικής φροντίδας εντός των 
εγκαταστάσεών τους.

 Από τις 822 πηγές θερμομεταλλικών νερών 
που υπάρχουν στην Ελλάδα μόνο 123 έχουν 
καταθέσει φάκελο στο υπουργείο Τουρισμού 
και μόνο οι 48 έχουν λάβει αναγνώριση. 

Προτάσεις Πολιτικής
 Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τον ια-
τρικό τουρισμό (υπάρχει ΚΥΑ από το 2013 που 
δεν εφαρμόζεται).

 Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εμποδί-
ζει τις μεγάλες επενδύσεις σε οργανωμένα συ-
γκροτήματα κατοικιών εκτός σχεδίου πόλης, 
που περιλαμβάνουν και υπηρεσίες ψυχαγωγί-
ας και υγείας.

 Να βελτιωθούν σημαντικά οι υπηρεσίες 
και οι υποδομές εξυπηρέτησης, μετακίνησης, 
πρόσβασης και ασφάλειας σε όλες τις περιο-
χές υποδοχής τουριστών τρίτης ηλικίας.

 Οι υπηρεσίες υγείας της χώρας και οι υπο-
δομές των υπαρχόντων μονάδων πρέπει να 
αναβαθμιστούν.

 Να μπορούν να αδειοδοτούνται ιατρικές 
υπηρεσίες μέσα στις τουριστικές υποδομές.

 Να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη 
δυνατότητα επέκτασης της τουριστικής περιό-
δου σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων.

 Να επιδιωχθεί και να διευκολυνθεί η από-
κτηση διεθνούς πιστοποίησης για τις μονάδες 
ιατρικού τουρισμού.

 Να διευκολυθνούν οι διαδικασίες έγκρισης 
βίζας για μακρόχρονη παραμονή σε άτομα 
τρίτης ηλικίας

 Να προωθηθούν εξειδικευμένα προγράμμα-
τα εκπαίδευσης-κατάρτισης για το εμπλεκόμε-
νο προσωπικό στον τουρισμό τρίτης ηλικίας.

 Να ιδρυθεί Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού 
Υγείας.

 Να δημιουργηθούν cluster σε κάθε προορι-
σμό που επιθυμεί να γίνει προορισμός τουρι-
σμού τρίτης ηλικίας.

 Destination branding & marketing για κάθε 
προορισμό.

 Το υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να συ-
νεχίσει να δίνει έμφαση στην ανάδειξη της Ελ-
λάδας σε κορυφαίο, ασφαλή προορισμό 365 
ημέρες τον χρόνο.

 O EOT να συνεχίσει να συμμετέχει σε διεθνείς 
εκθέσεις για την προβολή του τουρισμού μα-
κράς διαμονής/ παραχείμασης και να συνά-
πτει διακρατικές δράσεις συνεργασίας.

 Εκτεταμένη τεχνική βοήθεια και υποστήριξη 
στους δήμους για να προσελκύσουν επενδύ-
σεις ιδιωτικού κεφαλαίου και να αναπτύξουν 
τουρισμό τρίτης ηλικίας.
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Ή  κατάκτηση και διατήρηση της κορυ-
φής  των τουρισμών προορισμών 
είναι μια πρόκληση για όλους όσοι 
ασχολούνται με τον τουρισμό και 

φυσικά και για την κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο το οποίο χαράσσει την στρατηγική, 
υλοποιεί αποφάσεις, ανοίγει νέους δρόμους 
και απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες  
από κάθε μέρος της γης να έλθουν να γνω-
ρίσουν την Ελλάδα.

Η εξέλιξη των τελευταίων ετών στο ελλη-
νικό τουριστικό προϊόν ανέδειξε τον κλάδο.
Τον εδραίωσε ως  ισχυρή πηγή ανάπτυξης 
για την χώρα. Και πράγματι  σε περίπου μια 
10ετία – τα χρόνια της κρίσης- ο τουρισμός 
έχει παράξει άμεσα 125 διςευρώ , με πολλα-
πλάσια συμβολή στην οικονομική δραστηρι-
ότητα και το ΑΕΠ της χώρας ενώ υπολογίζε-
ται  ότι περίπου 230 εκατομμύρια επισκέπτες 
έχουν έλθει στην χώρα.

Είναι αναμφισβήτητη επιτυχία και αναδει-
κνύει την συλλογική και διαρκή προσπάθεια 
εργαζομένων, ιδιωτών και Πολιτείας. 

 Όμως, ο αριθμός των τουριστών αυξήθη-
κε περισσότερο από όσο αυξήθηκε το του-
ριστικό εισόδημα. Και αυτό δείχνει ένα κενό 
στην πολιτική που εφαρμόστηκε. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτεία χρειάζε-
ται να μεριμνήσει για μια πιο ισόρροπη και 
αποτελεσματική ανάπτυξη σε αυτό το θέμα, 
και όχι απλώς να παρακολουθεί όπως έγινε 
έως σήμερα, τη συγκυρία που ευνόησε τη 
χώρα μας. Η συγκυρία αυτή τελειώνει και 
χρειάζεται η ανάληψη πρωτοβουλιών. Εάν 
δε ληφθούν πρωτοβουλίες, δε θα καταφέ-
ρουμε να αυξήσουμε το τουριστικό ΑΕΠ 
κρατώντας σταθερές τις αφίξεις.  Και  αυτός 
πρέπει να είναι ο στόχος μας: κάθε τουρί-
στας να μένει περισσότερες ημέρες και να 
αφήνει περισσότερα χρήματα. 

Τουρισμός  για την ηγεσία του Υπουργείου 
αλλά και για την κυβέρνησητης Νέας Δημο-
κρατίας σημαίνει στρατηγική η οποία εστιά-
ζει στην ανταγωνιστικότητα, στην ποιότητα 
και αυθεντικότητα, στην ανθεκτικότητα και 
την βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος.

 Γενική στόχευσή μας είναι:

Στρατηγική για μια βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη. Δηλαδή,  ισορροπία  προσφο-
ράς, ζήτησης και  υποδομών. Όχι διακοπές 
ρεύματος κάθε Σαββατοκύριακο ή σκουπί-
δια που δε μπορεί να γίνει η αποκομιδή τους.

Αποφυγή του υπερτουρισμού.
 Φέτος στις 6 Αυγούστου θα φθάσουν 

στη Σαντορίνη κρουαζιερόπλοια χωρητικό-
τητας 18.372 επιβατών.

 Το νησί δεν αντέχει τόσους ανθρώπους.

 Θα φταίνε οι κάτοικοι
    που θα διαμαρτυρηθούν;

 Θα φταίνε οι τουρίστες
    που δε θα ξανάρθουν;

 Δε μπορεί να ονομάζουμε τουριστικό 
προϊόν την ταλαιπωρία των επισκεπτών και 
των κατοίκων.

 Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας άναρ-
χης και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό τουρι-
στικής ανάπτυξης.

 Ανάλυση δεδομένων για το ποιους θέλου-
με να προσελκύσουμε, πότε τους θέλουμε 
και γιατί.

 Χρειάζεται ανάλυση, καινοτομία και ένας 
νέος ΕΟΤ προσαρμοσμένοςστις νέες συνθή-
κες και με νέα εργαλεία στα χέρια του. Χαράσ-
σουμε μια νέα ψηφιακή στρατηγική στον  ΕΟΤ. 

Ποιοτικά καταλύματα και συγκροτήματα με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και γιατί 
όχι μηδενικό άνθρακα.

Οι σκανδιναβικές χώρες πρώτες - αλλά η 
τάση θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια - επι-
λέγουν μόνο πράσινους προορισμούς. Δεν 
μπορούμε να το αγνοούμε.

  Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, χρειάζεται 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Υπουρ-
γείων και μεταξύ  Κράτους και  Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Αυτό θα το επιδιώξουμε, με τη δη-
μιουργία ομάδας υλοποίησης των δράσεων 
του Εθνικού Σχεδίου για τον Τουρισμό και, με 
τη θέσπιση Τουριστικού Περιφερειακού Συμ-
βουλίου.

 Ο Τουρισμός για την κυβέρνηση της ΝΔ και 
του Κ. Μητσοτάκη είναι στο κέντρο της καινο-
τομίας, της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

 Για εμάς τουρισμός σημαίνει εξαγωγή 
ωραίων αναμνήσεων από τοπία, αρχαιολογι-
κούς χώρους, εμπειρίες, φαγητό, ψυχαγωγία.
Σημαίνει εξαγωγή ευτυχίας.

 «Ή Ελλάδα που προσφέρει όσα δε 
μπορούσες ποτέ να φανταστείς».

 Για κάθε τουρίστα, κάθε εποχή, σε κάθε 
προορισμό. Αυτό είναι το όραμά μας. Αυτή 
είναι  η συνέπειά μας απέναντι στις γενιές 
που έρχονται.

Χάρης Θεοχάρης 
Υπουργός Τουρισμού

Έχουμε στρατηγική για τον τουρισμό
και απευθύνουμε παγκόσμια 
πρόσκληση να έλθουν να γνωρίσουν
την Ελλάδα

Η Ελλάδα που 
προσφέρει όσα δε 
μπορούσες ποτέ 
να φανταστείς
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Ή  Ελλάδα υποδέχεται και φέτος έναν 
τριπλάσιο αριθμό του πληθυσμού 
της σε τουρίστες, και η εναρμόνιση 
μας με τα παγκόσμια τρεντς του Του-

ρισμού δεν μπορεί παρά να δείχνει τον δρόμο 
στην χώρα μας προς την  Παγκόσμια έκρηξη 
της ταξιδιωτικής τάσης για Υγεία και Ευεξία .

Θ εωρώ ευτύχημα το γεγονός ότι εγκαίρως 
εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια, ξεκινή-
σαμε την εθνική προσπάθεια για την ανάδειξη 
του Ελληνικού Τουρισμού Υγείας  και διαδώσα-
με ήδη απ’ άκρη σ άκρη της γης το μήνυμα 
των τεράστιων συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
που ο προορισμός Ελλάδα διαθέτει, ώστε να 
μπορεί σήμερα να εγγυηθεί στον διεθνή ταξι-
διώτη  το σημερινό τουριστικό «πολυτελές» ζη-
τούμενο: το να επιστρέψει στην χώρα του μετά 
τις διακοπές του, έχοντας αποκομίσει Υγεία, 
ανανέωση, χαλάρωση, Ευεξία και επαναπροσ-
διορισμό της ζωής του σε πιο υγιεινές επιλογές.

Τις επιλογές του Luxury travel σήμερα τις δι-
αμορφώνουν, όπως τα παγκόσμια παρατη-
ρητήρια Τουρισμού, Ανάπτυξης και Οικονομί-
ας παρατηρούν «τα κριτήρια και τα προϊόντα 
της  Υγείας»: το αποτέλεσμα της Υγείας, και 
θεραπείας (που αποτελεί και  το κομμάτι  του 
Ιατρικού Τουρισμού, όπως ακριβώς το έχου-
με  περιγράψει  παρουσιάζοντας  την  Ελλάδα 
ως προορισμό), η εμπειρία της ευεξίας (Του-
ρισμός  Ευεξίας  –Wellness  Travel), η υγιεινή 
διατροφή πλούσια σε φυσικά super foods, η 
αναγέννηση και η μεταμόρφωση πνεύματος 
και σώματος, (που με επιστημονική καθοδή-
γηση είμαστε ως χώρα το κατεξοχήν σημείο 
της γης που μπορούμε να προτείνουμε, ανα-
δεικνύοντας και  την Ολιστική Γνώση της  Ιπ-
ποκρατικής Ιατρικής).

Tα πολυτελή ταξίδια επαναδιαμορφώνονται 
σήμερα στην Παγκόσμια Τουριστική Βιομηχα-
νία και αντιμετωπίζουν μια «έκρηξη Υγείας», 
αναφέρουν οι διεθνείς πηγές. Αυτό καθιστά 
τον Τουρισμό Ευεξίας τον ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενο τομέα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, με 
γνώμονα την επιδίωξη των ταξιδιωτών για έναν 
ευεξιακό τρόπο ζωής που επιθυμούν να υιοθε-
τήσουν επιστρέφοντας από τις διακοπές τους. 

Ο τουρισμός ευεξίας αυξήθηκε από το 2015 
έως το 2017 κατά 6,5% ετησίως, με ρυθμό δι-
πλάσιο από την συνολική ανάπτυξη ολόκλη-
ρου του τουριστικού κλάδου (3,2%). Το 2017, 
οι ταξιδιώτες πραγματοποίησαν 830 εκατομμύ-
ρια ταξίδια ευεξίας, με αύξηση 139 εκατομμύρια 
περισσότερα από ό,τι το 2015.

Σε μια τροχιά συνεχιζόμενης έκρηξης το 
Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας (GWI) εχει εκτι-

μήσει ότι μέχρι το 2022 η βιομηχανία της Τα-
ξιδιωτικής Ευεξίας θα φτάσει τα 919,4 δισεκα-
τομμύρια δολάρια.

Υποσχέθηκα από τη θέση μου ως Περιφερει-
άρχης Αττικής να μετατρέψουμε την Αττική σε 
Μητρόπολη Υγείας και Ευεξίας του κόσμου. 

Να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο δυνατό με-
ρίδιο της διεθνούς αγοράς, εμπνέοντας τον 
ταξιδιώτη του κόσμου με τις υπερσύγχρονες 
παροχές του σήμερα, και τις γνήσιες μνήμες 
Υγείας και Ευεξίας του χτες, όπως ξεδιπλώνο-
νται από την Ιστορία και τον πολιτισμό μας 
κάτω από τον Αττικό ουρανό. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής 
ως προς το προφίλ της διεθνούς Μητρό-
πολης  Υγείας και Ευεξίας του κόσμου αφο-
ρούν: 

 τις οργανωμένες επιχειρηματικές δράσεις και 
κατοχυρώσεις πιστοποίησης που τα ελληνικά 
νοσηλευτήρια και οι κλινικές υλοποιούν 

 τις δημοφιλείς ανά τον κόσμο ιατρικές υπη-
ρεσίες διακεκριμένων ελλήνων ιατρών

 την αξιοποίηση της ανάπτυξης της «Ριβιέ-
ρας» της Αττικής με την δημιουργία σύγχρο-
νων κέντρων θαλασσοθεραπείας και υπερ-
σύγχρονων παρεχομένων υπηρεσιών που 
πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τις τουριστικές 
υπηρεσίες Υγείας και ευεξίας  

 τον εκπαιδευτικό Τουρισμό Υγείας και τα βι-
ωματικά προγράμματα γνώσης και σπουδής 
της αρχαίας γνώσης

 την ανάδειξη του Ιαματικού Τουρισμού και 
θερμαλισμού της Αττικής. 

Είναι υποχρέωσή μας να προσφέρουμε 
στους πολίτες του κόσμου την εμπειρία της 
Ευεξίας στο τόπο όπου πρώτα επιστημονικά 
περιγράφηκε.

Άλλωστε η «αυθεντικότητα» είναι το κυρίαρ-
χο Τρεντ που αγοράζει με εκρηκτικούς ρυθμούς 
στο παγκόσμιο κοινό της Ταξιδιωτικής ευεξίας, 
και κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Αττικής το 
προσφέρει απλόχερα: Είναι «το συναίσθημα 
Ελλάδα»,  αυτό που φέρνει χαμόγελα, ηλιό-
λουστες αναμνήσεις και όνειρα, και αποπνέ-
ει ευεξία και μόνον στην σκέψη του ταξιδιώτη. 
Αυτό που οι επιστήμονες καταγράφουν ως 
«προσμονή ευτυχίας, και μετά  νοσταλγία» -ζη-
τούμενο του Ευεξιακού τουρισμού. Αυτή είναι 
η Ελλάδα μας και η Αττική μας, και η Ελληνική 
Ευεξία μένει να γίνει προϊόν.

Ηρθε η ώρα να «εξάγουμε» 
δυναμικά Υγεία και Ευεξία  

Γιώργος Πατούλης 
Πρόεδρος ΕΛΙΤΟΥΡ,

Πρόεδρος Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.),

Περιφερειάρχης Αττικής

Άλλωστε η 
«αυθεντικότητα» 
είναι το κυρίαρχο 
Τρεντ που 
αγοράζει με 
εκρηκτικούς 
ρυθμούς στο 
παγκόσμιο κοινό 
της Ταξιδιωτικής 
ευεξίας, και κάθε 
γωνιά της Ελλάδος 
και της Αττικής 
το προσφέρει 
απλόχερα: Είναι 
«το συναίσθημα 
Ελλάδα»
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Μ έχρι σήμερα δεν έχουμε πλήρως 
καταγράψει την συνεισφορά του 
στην εθνική οικονομία κι αυτό 
γιατί ακόμα επιμένουμε στην 

αναφορά του ως «τουρισμός», μια περιορι-
στική αναφορά που έχει αποτύχει να αναδείξει 
την προοπτική του κλάδου και της χώρας.

Με τον όρο αυτόν μάθαμε να λαμβάνου-
με υπόψη ως μοναδική μονάδα μέτρησης τις 
αφίξεις και να βγάζουμε συμπεράσματα για 
την συνολική συνεισφορά του κλάδου στο 
σύνολο της οικονομίας αγνοώντας άλλες 
παραμέτρους όπως οι εισπράξεις, οι διανυ-
κτερεύσεις και άλλα ποιοτικά στοιχεία που δεί-
χνουν ότι έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο 
επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας.

Για να αναστρέψουμε τους περιορισμούς 
που έχει ο τουρισμός πρέπει να στραφούμε 
στην, λιγότερο περιοριστική, «φιλοξενία» που 
είναι αυτή που μας δίνει την ανταγωνιστικό-
τητα μας ως χώρα, δίνει μια διάσταση περισ-
σότερο προσανατολισμένη στον σύνθετο 
χαρακτήρα της φιλοξενίας στην Ελλάδα και 
αναδεικνύει τις αυτονόητες συνέργειες που 
οδηγούν στην ολοκληρωμένη εμπειρία αυτής.

Η έννοια της «οικονομίας της Φιλοξενίας» 
αποτελεί προνόμιο και ορολογία αυτής της 
χώρας και αναδεικνύει το εύρος και τη βαρύ-
τητα του κλάδου. Αρκεί να δούμε σε επίπεδο, 
κυρίως τοπικό, πόσα επαγγέλματα στηρίζο-
νται άμεσα ή έμμεσα στην φιλοξενία. Για να 
φτάσουμε στη σύνθεση του τελικού προϊό-
ντος που δεν είναι άλλο από την ίδια τη φι-
λοξενία, έχουν προηγηθεί άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες, που κατ’ αρχάς μοιάζουν 
ασύνδετες με την παροχή των υπηρεσιών του-
ρισμού. Μιλάμε για 400+ επαγγέλματα, από 
την οικοδομή και τη μεταποίηση, ως και τον 
πρωτογενή τομέα

Γι’ αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα 
κομμάτι μιας αλυσίδας, το οποίο τροφοδοτεί 
και τροφοδοτείται από τα υπόλοιπα κομμά-
τια κι αυτό φαίνεται από τη συμβολή και στην 

απασχόληση αλλά και την ευρύτερη οικονο-
μία. Δεν είναι τυχαίο ότι η συνολική οικονομία 
πολλών περιφερειών της χώρας εξαρτάται 
από τον τουρισμό σε επίπεδα της τάξης του 
80%. Η καταγεγραμμένη συνεισφορά του του-
ρισμού στο ΑΕΠ της χώρας αγγίζει το 20% και 
με κατάλληλες πολιτικές αυτή η συμβολή μπο-
ρεί να μεγιστοποιηθεί. Και παρότι η οικονομία 
της φιλοξενίας αποτελεί την κύρια εξαγωγική 
δραστηριότητα της χώρας, λίγη σημασία έχει 
δοθεί σε αυτήν τα τελευταία χρόνια, με την Ελ-
λάδα να έχει περιοριστεί σε ρόλο οικονομίας 
δεύτερης και τρίτης ταχύτητας με έντονα ση-
μάδια εσωστρέφειας, εν μέσω μάλιστα μιας 
περιόδου όπου η Ευρώπη βιώνει βαθιά οικο-
νομική και πολιτική κρίση. 

Οι περισσότερες χώρες επιθυμούν να αυ-
ξήσουν τις εξαγωγές ως μέσο αύξησης της 
απασχόλησης, των δημόσιων εσόδων και του 
βιοτικού επιπέδου. Πολλές από αυτές έχουν χα-
ράξει στρατηγικές για τις εξαγωγές που αφο-
ρούν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, 
για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, 
να οικοδομήσουν προστιθέμενη αξία και να 
αναπτύξουν νέες αγορές. Παρόλα αυτά λίγες 
είναι οι χώρες που αντιμετωπίζουν τον κλάδο 
της φιλοξενίας ως τομέα εξαγωγών, αν και  
συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της κοι-
νωνικοοικονομικής ανάπτυξης και στην εισα-
γωγή συναλλάγματος. Η Ελλάδα, δυστυχώς, 
δεν ανήκει στις χώρες οι οποίες έχουν χαράξει 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον τουρισμό ως 
εξαγωγικό κλάδο και τώρα η ανάγκη αυτού εί-
ναι πιο έντονη από ποτέ. 

Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
αναπτυξιακή πορεία της χώρας περνάει μέσα 
από τον κλάδο της φιλοξενίας ο οποίος απο-
τελεί την κύρια πηγή εισαγωγής συναλλάγ-
ματος και  τον κύριο υποστηρικτή της εθνι-
κήςαπασχόλησης. Με τη δημιουργία Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου για τον τουρισμό ως εξα-
γωγικό κλάδο  μπορούμε να αναδείξουμε το 
ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και να προ-
σελκύσουμε επιπλέον επενδύσεις.

Η συμβολή του τουρισμού
στην εξαγωγική προσπάθεια
της χώρας

Ας  ξεκινήσουμε  με  μια  απλή 
αναφορά στον  τουρισμό, ως 
εξαγωγική δραστηριότητα, και 
μάλιστα  την  κύρια  εξαγωγική 
δραστηριότητα  της  Ελλάδος. 
Η αναφορά στον όρο "τουρι-
σμός" βέβαια, σταδιακά απο-
δεικνύεται  λανθασμένη  και 
περιοριστική,  αφού  απέτυχε 
μέχρι σήμερα να αναδείξει την 
προοπτική  του  μεγαλύτερου 
επιχειρηματικού  οικοσυστή-
ματος  της  Ελλάδας.  Ένα  οι-
κοσύστημα  που  συντηρεί  το 
σύνολο της οικονομίας, ειδικά 
στις περιφέρειες.

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου Aldemar Resorts
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Το εξαιρετικό κλίμα της Ελλάδας, που ευνο-
εί την αποκατάσταση και  την αποθεραπεία, 
οι άρτιες υλικοτεχνικές  και ξενοδοχειακές 
υποδομές με υψηλή ποιότητα παρεχομένων 
υπηρεσιών, οι διεθνείς πιστοποιήσεις, οι 
ανταγωνιστικές τιμές ιατρικών πράξεων και η 
ασφαλής χώρα είναι τα πλεονεκτήματά μας. 

Εκτιμάται θα μπορούσαμε να προσελκύ-
σουμε την επόμενη πενταετία τουλάχιστον 
100.000 «ασθενείς-ταξιδιώτες» ετησίως, επι-
τυγχάνοντας έσοδα άνω των 400 εκατ. ευρώ 
ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία του καθηγητή 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννη 
Τούντα. Δεδομένης της δυναμικής της χώ-
ρας μας, τα υπουργεία Υγείας και Τουρισμού  
από το 2013 έχουν νομοθετήσει σχετικά για 
την ανάπτυξη του κλάδου (ΚΥΑ 27217/2013).

Όποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει υπηρε-
σίες υγείας πρέπει να μπορεί να έχει άμεσες 
απαντήσεις, κατά σειρά, στα: γιατί (πρέπει να 
το κάνω), πώς (τεχνική), με ποιόν (θεραπευτή), 
πόσο (σε κόστος και χρόνο), και πού (ίδρυ-
μα/περιοχή).  Ο υψηλός ΦΠΑ 24 %, η έλλειψη 
εταιρικών βιογραφικών στα site των νοσηλευ-
τηρίων καθώς και έλλειψη στοχοποίησης δεν 
βοηθούν. Το προσφερόμενο πακέτο πρέπει 
να είναι ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό.

 Η πρόληψη είναι το βασικό στοίχημα της 
Ευρώπης. Επισκεψιμότητα που συμπεριλαμ-
βάνει και βασικές διαγνωστικές εξετάσεις 
στην γλώσσα των τουριστών που μας επι-
σκέπτονται είναι κάτι εφικτό.

Το ‘’ΕΥ ΖΉΝ’’ είναι ένας άλλος τουριστικός 
πόλος πού συμπεριλαμβάνει μεσογειακή δια-
τροφή, εναλλακτικές μορφές Ιπποκράτειας και 
κινεζικής ιατρικής. Η Ελλάδα μπορεί να διεκδι-
κήσει μερίδιο από τον ιαματικό τουρισμό αλλά 
να προσελκύσει και ασθενείς- ταξιδιώτες  που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση αλλά δεν θέ-
λουν να χάσουν τις διακοπές τους. 

Στον καθ΄ αυτό ιατρικό τουρισμό το τελικό 
προσφερόμενο προϊόν πρέπει να είναι δια-
φορετικό ανάλογα τη χώρα προέλευσης των 
ασθενών- ταξιδιωτών. Στόχοι μας όσο αφο-
ρά την προσέλκυση τουριστών πρέπει να 
είναι: Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες για πλα-
στικές επεμβάσεις λόγω μη ασφαλιστικής 
κάλυψης αλλά και για εξωσωματική ή μείζο-
νες γυναικολογικές επεμβάσεις. Η Αυστραλία 
λόγω νομοθεσίας και κόστους. Η αγορά των 
ΗΠΑ για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, αρ-
θροπλαστικές επεμβάσεις ισχίου και γόνατος 
όπου η Ελλάδα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Η Ρωσία για μια σειρά από επεμβάσεις αλλά 
και αποκατάστασης κυρίως σε παιδιά (εγκε-
φαλική παράλυση κλπ).

Στα ανωτέρω παραδείγματα, να μην ξεχνού-
με, τον ρόλο της ομογένειας. Ιδέες και προσπά-
θειες υπάρχουν αλλά πρέπει να μετατραπούν 
σε όραμα με στρατηγική στόχευσης.

Ρωσία και Κίνα: Μικρές
αλλά αναπτυσσόμενες αγορές
Με ρυθμούς ανάπτυξης περί-
που στο 100%, με 400.000 και 
300.000 ταξίδια μέσα στο 2010 
αντίστοιχα η κάθε μια και με 
μερίδιο 3% η κάθε μία της του-
ριστικής αγοράς σε όλες τις 
κατηγορίες, Ρωσία και Κίνα ανα-
πτύσσονται σε ελκυστικές αγο-
ρές για διακοπές ευεξίας.

Το όραμα
του ιατρικού τουρισμού

Β άσει της έκθεσης Medical Tourism 
Index (MTI) που δημοσιοποιούν 
η VISA και ο οργανισμός  Oxford 
Economics, η παγκόσμια βιομη-

χανία ιατρικού τουρισμού αποτιμάται σε 
440 δισ. δολάρια, με αναμενόμενο ρυθμό 
ανάπτυξης έως 25% ετησίως την ερχόμενη 
10ετία, καθώς εκτιμάται ότι το 3-4% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού θα ταξιδεύει διεθνώς 
για ιατρικούς λόγους. Η αξία της εν λόγω 
βιομηχανίας αναμένεται να εκτιναχθεί στα 3 
τρισ. δολάρια μέχρι το 2025.

Επίσης, την τελευταία πενταετία οι διακοπές 
για ευεξία έχουν αυξηθεί κατά 30%. Αντίθετα, ο 
ιατρικός τουρισμός έχει μειωθεί. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του World Travel Monitor, που 
έγινε από την έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου, κατά 
την ίδια χρονική περίοδο, ο αριθμός επισκέψε-
ων για  θεραπεία, αποκατάσταση και νοσηλεία 
σε νοσοκομεία έχει μειωθεί κατά 18%.

Στην Ευρώπη, την τελευταία πενταετία, οι 
διακοπές ευεξίας έχουν αυξηθεί κατά 38%. 

Στον ιατρικό τουρισμό παρατηρείται επίσης 
μια αύξηση της τάξης του 24%. Γερμανοί και 
Ρώσοι προτιμούν διακοπές ευεξίας. Η γαλλι-
κή αγορά είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε ταξίδια 
ευεξίας και έπεται η ολλανδική.

Στην Ευρώπη, οι πιο δημοφιλείς χώρες για 
ταξίδια ευεξίας είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η 
Αυστρία, ενώ η Ουγγαρία, η Γερμανία και η 
Τσεχία αποτελούν κορυφαίους προορισμούς 
για ιατρικό τουρισμό. Σύμφωνα με την έρευ-
να του World Travel Monitor οι Ευρωπαίοι κά-
νουν διακοπές ευεξίας με μέση ηλικία τα 48 
χρόνια  ενώ αυτοί για ιατρικούς λόγους είναι 
στην ηλικία των 53 χρόνων. 

Ελλάδα

Σύμφωνα με μελέτη της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, το 2016 μας 
επισκέφτηκαν για λόγους υγείας μόλις 85.326 
άνθρωποι σε σύνολο 28 εκατ. τουριστών, με 
το μερίδιο του τουρισμού υγείας στο σύνολο 
των επισκεπτών να φτάνει μόλις το 0,3%.

Πως μπορούμε να μετατρέψουμε μια μικρή προς το παρόν τουριστική 
υποκατηγορία  σε  δυναμικό  μοχλό  ανάπτυξης  του  ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος.

Σωκράτης Μητσιάδης, Γενικός Διευθυντής του «Φιλοκτήτη».
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Σ υγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δελτίο για την 
Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ (29 Ιανουαρίου 
2019) και τα αποτελέσματα σχετικών εξαι-
ρετκών ερευνών της διαΝΕΟσις που δημο-

σιεύθηκαν το  Δεκέμβριο του 2018:

 Χωρίς τις εξαγωγές καυσίμων το μερίδιο των ελλη-
νικών εξαγωγών στην παγκόσμια οικονομία μειώνε-
ται στο 0,14% το 2017 από 0,17% το 2000.

 Στη διεθνή αγορά η αύξηση των ελληνικών εξαγω-
γών μεταξύ 2010 και 2015 ήταν μόνο 2,5% την ώρα 
που οι παγκόσμιες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,7%. 
Μάλιστα εξαιρώντας το κλάδο των καυσίμων, πα-
ρατηρήθηκε μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 
2,6% την ώρα που οι παγκόσμιες αγορές αυξήθη-
καν 15,4%.

Οι έρευνες της διαΝΕΟσις ανέδειξαν μια 
σειρά αδυναμιών όσον αφορά τις ελληνικές 
εξαγωγές που εξηγούν γιατί η χώρα μας χάνει 
μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Όλες αυτές 

οι αδυναμίες οφείλονται στην έλλειψη γνώσης 
και εφαρμογής της επιστήμης του Μάρκετινγκ 
και ειδικότερα της εξειδίκευσης Εξαγωγικό & 
Διεθνές Μάρκετινγκ. Παρακάτω καταγράφου-
με τις αδυναμίες που ανέδειξαν οι έρευνες της 
διαΝΕΟσις συνδέοντάς τες με την επιστήμη 
του Μάρκετινγκ:

 “Ή επίδραση της εσωτερικής υποτίμησης και 
της μείωσης του εργατικού κόστους δεν είχε 
θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της εξω-
στρέφειας της οικονομίας και δεν απέτρεψε την 
πτώση του εξαγωγικού μας μεριδίου”. Η πραγ-
ματικότητα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι πα-
ράγοντες πέρα του κόστους εργασίας και της 
τιμής των προϊόντων/υπηρεσιών που επηρε-
άζουν την εξαγωγική επίδοση μιας χώρας. 
Αυτό βέβαια αγνοείται από τους οικονομολό-
γους, η λογική των οποίων είναι “παράγου-
με φθηνά και εφόσον παράγουμε φθηνά θα 
πουλήσουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί”. 
Ανταγωνιστική είναι η οικονομία που μπορεί 
να δημιουργήσει, να παράξει και να διαθέ-
σει προϊόντα και υπηρεσίες στην παγκόσμια 
αγορά, ενώ κερδίζει αυξημένες αποδόσεις σε 
σχέση με διατιθεμένους πόρους. Πολλές μετα-
βλητές καθιστούν ένα προϊόν/υπηρεσία αντα-
γωνιστικό, πέρα από την τιμή του και οι οποίες 
είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επιστήμη του 
Μάρκετινγκ όπως: η ποιότητα, ο σχεδιασμός, 
η ποικιλία, το σήμα – brand, η συσκευασία, το 
service, η αποτελεσματική πώληση, η διαφή-
μιση, η προώθηση πωλήσεων, τα κανάλια δι-
ανομής κ.λπ., που διαφοροποιούν το προϊόν/
υπηρεσία της επιχείρησης.

 “Το 2014 μόνο το 10% των ελληνικών επιχειρή-
σεων είχε εξαγωγική δραστηριότητα ποσοστό 
που μαζί με αυτό της Σλοβενίας ήταν το χειρό-
τερο ανάμεσα στις χώρες του ΌΌΣΑ”.Με άλλα 
λόγια, μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων 
έχουν υιοθετήσει τις βασικές αρχές του Εξαγωγικού 
και Διεθνούς Μάρκετινγκ, καθώς οι εξαγωγές είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιστήμη του Μάρκε-
τινγκ, η οποία συμβάλει καθοριστικά: α) στην επιλο-

Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης,
Ομότιμος Καθηγητής Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:
ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Ε ίναι γεγονός ότι οι εξαγωγές οδηγούν σήμερα κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη 
της οικονομίας. Παρά όμως την δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, τα 
τελευταία χρόνια, η χώρα μας χάνει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά.

γή των χωρών-αγορών για διείσδυση, β) στην ανά-
λυση των εναλλακτικών επιλογών διείσδυσης (π.χ. 
εξαγωγές, δικαιόχρηση, κοινή επιχείρηση, απόλυ-
τα ελεγχόμενη θυγατρική κ.λπ.) και στην επιλογή 
της πλέον αρμόζουσας και γ) στο σχεδιασμό των 
πλέον κατάλληλων στρατηγικών Μάρκετινγκ (που 
αφορούν αποφάσεις για το προϊόν, την τιμή του, 
την προβολή του και τη διάθεση του) προσαρμο-
σμένων στις ανάγκες και απαιτήσεις των χωρών 
– αγορών.

 “Ένα ποσοστό περίπου 30% των εξαγόμενων 
αγαθών είναι μη συσκευασμένο (χύμα) χαμη-
λής προστιθέμενης αξίας και χωρίς ισχυρές 
διαφοροποιήσεις”. Είναι πλέον γεγονός ότι η 
προστιθέμενη αξία θα επιτευχθεί όταν η χώρα 
μας παύσει να είναι η χώρα του “φασόν και 
χύμα” και αρχίζει να παράγει επώνυμα προϊ-
όντα και υπηρεσίες για την παγκόσμια αγορά 
που δίνουν προστιθέμενη αξία. Ποια επιστήμη 
ασχολείται με το κτίσιμο και τη διαχείριση επώ-
νυμων προϊόντων και υπηρεσιών (branding); 
Φυσικά το Μάρκετινγκ.

 “Ή έλλειψη προϊόντων υψηλής τεχνολογικής 
έντασης καθώς οι εξαγωγές μας ενσωματώ-
νουν σε πολύ μικρό βαθμό προηγούμενη τεχνο-
λογία και χαρακτηρίζονται από έλλειμα καινοτο-
μίας”. Όσον αφορά τη καινοτομία θα πρέπει 
να τονίσω ότι δεν αρκεί η παραγωγή ενός 
νέου προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιεί 
μία ανάγκη ή δίνει λύση με ένα νέο τρόπο/
μέθοδο (έτσι ορίζω την καινοτομία), αλλά θα 
πρέπει αυτή η καινοτομία να διαχυθεί στην 
αγορά και να αποσβεστεί η όποια επένδυση 
έχει γίνει για να θεωρηθεί επιτυχής. Ποιος επι-
στημονικός κλάδος εξασφαλίζει την επιτυχη-
μένη ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας 
στην αγορά; Φυσικά το Μάρκετινγκ με την 
εξειδίκευση που αφορά την ανάπτυξη, υιοθέ-
τηση και διάχυση της καινοτομίας (Adoption 
& Diffusion of Innovation).

 “1 στις 3 επιχειρήσεις (28,2%) για να αυξή-
σουν τις εξαγωγές προσφεύγουν στη μείωση 
των τιμών, ενώ το 40% των επιχειρήσεων θε-
ωρούν ότι η χαμηλή τιμή είναι ένα πολύ σημα-
ντικό πλεονέκτημα στη προώθηση των εξαγω-
γών”. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, 
υπάρχουν πολλές μεταβλητές που καθιστούν 
ένα προϊόν ανταγωνιστικό, πέρα από τη τιμή 
του, αλλά η υιοθέτηση αυτών των μεταβλη-
τών απαιτεί πολύ καλή γνώση της επιστήμης 
Μάρκετινγκ.

 “Το 61% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει οργα-
νωμένο τμήμα εξαγωγών. Παρά το γεγονός ότι 

αυτό το ποσοστό αφορά περισσότερο τις μικρές 
επιχειρήσεις υπάρχουν ακόμη και μεγάλες επι-
χειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. 
ευρώ και συγκεκριμένα, 1 στις 4 επιχειρήσεις που 
δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα εξαγωγών”. 
Είναι εμφανές ότι υπάρχει έλλειψη κουλτούρας 
καινοτομίας και εξωστρέφειας στις ελληνικές 
επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να αποδοθεί 
στην έλλειψη στελεχών και γνώσης Μάρκε-
τινγκ και ειδικότερα Διεθνούς Μάρκετινγκ. 

Επειδή τα πάντα είναι θέμα παιδείας, εί-
ναι πραγματικά απορίας άξια πως το 2019 
υπάρχει στη χώρα μας 1 Πανεπιστημιακό 
Τμήμα Μάρκετινγκ. Είναι δυνατόν ανάμεσα 
στην πληθώρα των πανεπιστημιακών τμη-
μάτων, που σύμφωνα με τη πρόσφατη νο-
μοθεσία θα ξεπεράσουν τα 420, να υπάρχει 
μόνο 1 τμήμα Μάρκετινγκ; Αναρωτιέμαι κατά 
πόσο η πολιτεία γνωρίζει σε ποια γνωστικά 
πεδία θα πρέπει να δώσει έμφαση με δεδομέ-
νη τη τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο 
και την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού 
μοντέλου της χώρας. Μάλιστα, σε μια πρό-
σφατη έκθεση του ΣΕΒ με τίλτο Παιδεία και Δε-
ξιότητες (3/7/10) τονίζεται ότι «Επαγγέλματα 
κρίσιμα για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
σε εξωστρεφείς δραστηριότητες ή σε διεθνείς 
αλυσίδες παραγωγής αξίας και η εξοικείωσή 
τους απαιτεί παιδεία, γνώσεις και δεξιότητες 
διαχείρισης καινοτομίας, εξωστρέφειας, ανά-
πτυξης στρατηγικών πωλήσεων κ.λπ. ...... Το 
46% των εξωστρεφών επιχειρήσεων δυσκο-
λεύεται να βρει τα κατάλληλα στελέχη»

Θα ολοκληρώσω το άρθρο αυτό τονίζο-
ντας ότι σχεδόν όλες οι προτάσεις προώθη-
σης των ελληνικών εξαγωγών που κάνουν 
οι εμπεριστατωμένες έρευνες της διαΝΕΟσις 
για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, είναι άρρητα 
συνδεδεμένες με την επιστήμη του Μάρκε-
τινγκ. Συγκεκριμένα, προτείνεται μεταξύ των 
άλλων η “Δημιουργία κουλτούρας καινοτο-
μίας και εξωστρέφειας”, η “Διαφοροποίηση 
προϊόντων  και  παρεχόμενων  υπηρεσιών”, 
η “Μακροχρόνια  δέσμευση  σε  στρατηγική 
branding”, ο “Προσανατολισμός της επιχεί-
ρησης σε  αγορές  υψηλών  εισοδημάτων  με 
παράλληλη υποστήριξη νέων προϊόντων με 
στρατηγική  premiumpricing”, η “Συνεργα-
σία  με  δίκτυα  εξωτερικού  και  μεγάλες  αλυ-
σίδες”, η “Συστηματική  έρευνα  αγορών  με 
λιγότερη έμφαση στη διαίσθηση”, η “Συμμε-
τοχή σε διεθνείς εκθέσεις”. Υπάρχει κανένας 
επιχειρηματίας ή επιχειρηματικό στέλεχος που 
να αμφισβητεί ότι οι προτάσεις της διαΝΕΟσις 
θα μπορούσαν να συνοψισθούν σε μια μόνο 
λέξη: Μάρκετινγκ;!
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Ή  Ελλάδα με περισσότερους από 60 εκ-
θέτες είχε την 3η  μεγαλύτερη εθνική 
συμμετοχή ανάμεσα στις ευρωπαϊ-
κές χώρες, γεγονός που αποδεικνύει 

τη δυναμική, που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές 
εξαγωγές στην Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Το ελληνικό περίπτερο που ξεχώρισε ανά-
μεσα σε 50 άλλες εθνικές συμμετοχές, διορ-
γανώθηκε από τον Οργανισμό Enterprise 
Greece και φιλοξένησε σημαντικούς εξαγω-
γείς τροφίμων από όλη την Ελλάδα. Επίσης, 
συμμετείχε με μεγάλο περίπτερο και η Πανελ-
λήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – 
Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), η 
οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
‘Olive You’, που στόχο έχει την προώθηση 
των εξαγωγών της επιτραπέζιας ελιάς, ενός 
από τους πιο δυναμικούς κλάδους της αγρο-
τικής παραγωγής.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή των 
Περιφερειών, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και 
Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες κινούνται 
πολύ δραστήρια στην προώθηση της εξω-
στρέφειας, βοηθώντας εταιρείες των περιφε-
ρειών τους να συμμετάσχουν σε σημαντικές 
εκθέσεις στο εξωτερικό.

Σε ειδικό χώρο της έκθεσης υπό τον τίτ-
λο ‘Taste it Live’, διοργανώθηκε από τον 
Enterprise Greece εκδήλωση γευσιγνωσίας 
ελληνικής κουζίνας, που επιμελήθηκε η γνω-
στή σεφ Μαρία Λόη, δίνοντας την ευκαιρία 
σε ξένους εμπορικούς επισκέπτες να δοκιμά-
σουν ελληνικές γεύσεις.

Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας,  ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Κων-
σταντίνος Κούτρας, ο Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Γε-
ώργιος Μιχαηλίδης και ο Σύμβουλος ΟΕΥ, Βα-
σίλειος Λιβέρης του εμπορικού τμήματος του 
Προξενείου.

1η Ελληνική συμμετοχή του κλάδου των 
δομικών υλικών και κατασκευών.
Με εθνικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση 
«AFRICAN CONSTRUCTION EXPO &TOTALLY CONCRETE EXPO by the Big 5»

Ό  Οργανισμός Enterprise Greece 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
του σχεδιασμού για την προώθηση 
των ελληνικών εξαγωγών σε νέες 

αναδυόμενες αγορές, διοργάνωσε για πρώτη 
φορά την επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας με 
εθνικό περίπτερο στην σημαντικότερη Διεθνή 
Έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών της 
Ν. Αφρικής «AFRICAN CONSTRUCTION EXPO 
& TOTALLY CONCRETE EXPO by the Big 5».

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 11 
έως τις 13 Ιουνίου 2019, στο διεθνές εκθεσια-
κό κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, Gallagher 
Convention Center. Στην ελληνική αποστο-
λή συμμετείχαν επτά (7) κορυφαίες ελληνι-
κές επιχειρήσεις από τον κλάδο των μονω-
τικών υλικών-χρωμάτων, των μεταλλικών 
κατασκευών και των ηλικιακών συστημά-
των. Κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και 
μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες επισκέφτηκαν 
το ελληνικό περίπτερο.

Την έναρξη της έκθεσης κήρυξε το πρωί 
της 11ης Ιουνίου ο Δήμαρχος του Γιοχάνε-
σμπουργκ,  κ. Cllr Herman Mashaba, ο οποί-
ος επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και το Ελληνικό 

Περίπτερο και συνομίλησε με εκπροσώπους 
των ελληνικών εταιριών. 

Τις ελληνικές επιχειρήσεις επισκέφθηκαν 
επίσης, ο Πρέσβης, κ. Ρούσσος Κούνδουρος 
και ο επικεφαλής του Γραφείου Εμπορικών 
και Οικονομικών Υποθέσεων στο Γιοχάνε-
σμπουργκ, κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, οι 
οποίοι συζήτησαν με τους Έλληνες εκθέτες 
τους τρόπους τόνωσης της εξαγωγικής τους 
δραστηριότητας προς την μεγάλη αγορά της 
Ν. Αφρικής, αναλύοντάς τους τις ιδιαιτερότη-
τες  αλλά και τις εμπορικές προκλήσεις που 
παρουσιάζει η περιοχή.

Enterprise Greece
Ο Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο 
αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, 
με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ιδανικό 
επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα 
ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες της Ελλάδας.

Summer Fancy 2019:
‘βάφτηκε’ γαλανόλευκο
 Ρεκόρ συμμετοχών ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
Περισσότεροι από 40.000 εμπορικοί επισκέπτες επισκέφτηκαν την 65η Διεθνή  Έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών Summer Fancy 2019 (23-25 Ιουνίου 2019), τη μεγαλύτερη έκθεση 
τροφίμων και ποτών της Αμερικής, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Μανχάταν 
της Νέας Υόρκης.
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Με 19 επιχειρήσεις 
εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα
και η Κύπρος στη Διεθνή Έκθεση
transport logistic

Δ υναμική παρουσία και σημαντικά 
αποτελέσματα σημείωσε η συμμε-
τοχή του ελληνικού και κυπριακού 
κλάδου logistics στη Διεθνή Έκθε-

ση transport logistic, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μόναχο στις 4-7 Ιουνίου.

Mε κεντρικό μήνυμα «Ελλάδα Νέα Πύλη προς 
την Ευρώπη», 13 αντιπροσωπευτικές εξωστρε-
φείς εταιρίες, 12 από την Ελλάδα και 1 από την 
Κύπρο, συμμετείχαν στο Ελληνικό Ομαδικό 
Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που διοργα-
νώθηκε για δεύτερη φορά, προβάλλοντας σε 
διεθνές επίπεδο την επιχειρηματική και επιχει-
ρησιακή επάρκειά τους ως αξιόπιστοι εταίροι, 
καθώς και τη δυναμική του κλάδου συνολικά, 
αναδεικνύοντας την κομβική θέση της χώρας 
ως διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευματικών 
φορτίων προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο 
συμμετείχαν οι εταιρίες: Alpha Intermodal SA, 
Cyprus Global Logistics Ltd.,  Elikon Transport 
& Logistics, FDL GROUP, Goldair Cargo S.A.  
International Forwarding & Logistics Services, 
Harlas International Transport S.A., Intertrans 
S.A., Multifreight, navicon S.A., Orphee Beino-
glou International Forwarders S.A., O.Mind 
Creatives SUPPLY CHAIN & LOGISTICS MAGA-
ZINE & EXHIBITION GREECE, Thriasio Logistics 
Center S.A. και Transcombi Express S.A.

Επίσης, στην έκθεση συμμετείχαν 6 επιπλέον 
ελληνικές εταιρίες: Athens International Airport 
S.A., ANEKLINES S.A., ANEKS.A. – SUPERFAST 
ENDEKA Hellas Inc. & Co. Joint Venture, AT-
TICA GROUP, MINOAN LINES S.A και Neptune 
Lines Shipping & Managing Enterprises S.A. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης όλες οι εται-
ρίες είχαν επαφές και συζητήσεις με πολυά-
ριθμους επισκέπτες, επικεφαλής και στελέχη 
ξένων εταιρών, πελάτες και δυνητικούς εταί-
ρους, διευρύνοντας τη διεθνή δικτύωσή τους, 
διεκδικώντας ενισχυμένο ρόλο στο διεθνές 
πεδίο, αναζητώντας νέους εταίρους και προ-
βάλλοντας την αξιοπιστία και ικανότητά τους 
να αναλάβουν νέα συμβόλαια.

Σημειώνεται ότι για την προβολή της ελληνι-
κής συμμετοχής στα ελληνικά, αλλά και διεθνή 
ΜΜΕ οργανώθηκαν δύο Συνεντεύξεις Τύπου 
σε Αθήνα και Μόναχο, όπου μεταξύ άλλων 
έγινε παρουσίαση της νέας μεγάλης επέν-
δυσης στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, 
που αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη ώθηση 
στον τομέα των logistics. Στη διάρκεια δεξίω-
σης, που παρατέθηκε στο Ελληνικό Ομαδικό 
Περίπτερο σε πολυάριθμα στελέχη ξένων εται-
ριών και φορέων, δόθηκε η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες για περαιτέρω επαφές και συ-
ζητήσεις. Παράλληλα, το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο διοργάνωσε επιχειρηματική απο-

στολή ελληνικών εταιριών, που επισκέφθηκαν 
την έκθεση και είχαν προκαθορισμένες συνα-
ντήσεις Β2Β με εκθέτες από διάφορες χώρες 
και στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων για 
νέες συνεργασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κλάδος των logis-
tics στην Ελλάδα παράγει περίπου το 6% του 
ΑΕΠ, ή το 9,5%, αυτού, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ιδίων των υπηρεσιών logistics, που 
παρέχονται εσωτερικά από πολλές εμπορι-
κές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ως κλάδος 
απασχολεί περί τους 200.000 εργαζόμενους, 
που αντιστοιχούν στο 4,7% των συνολικά 
απασχολούμενων στη χώρα. Η συνεχώς 
ανοδική θέση του λιμένα Πειραιά, που κατέχει 
την 5η θέση στην Ευρώπη και τη 2η στη Με-
σόγειο στη διεθνή κλίμακα λιμένων διαχείρι-
σης εμπορευματοκιβωτίων, η ανοδική πορεία 
του λιμένα Θεσσαλονίκης, η αναβάθμιση 
των οδικών αξόνων και των σιδηροδρομικών 
μεταφορών και οι νέες επενδύσεις, όπως το 
Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, δίνουν στον 
κλάδο των logistics ιδιαίτερη δυναμική και ση-
μαντική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προ-
γραμματίζει και για το 2021 τη διοργάνωση 
Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου στην trans-

port logistic, που θα πραγματοποιηθεί από 
τις 04.– 07.05.2021στο Εκθεσιακό Κέντρο του 
Μονάχου.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, που επιθυ-
μεί να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Πε-
ρίπτερο στην έκθεση transport logistic 2021, 
μπορεί να απευθυνθεί στο Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επί-
σημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανι-
σμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, 
στα τηλ. 210 64 19 037/-026.

Πληροφορίες διατίθενται και στην ειδική 
ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.
gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: 
www.transportlogistic.de. 
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PLMA 2019:
Εντυπωσίασαν οι 34 Έλληνες
Δυνατά η Ελλάδα 
στη  Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 

Ό ι 34 ελληνικές εξαγωγικές επιχει-
ρήσεις που συμμετείχαν στη με-
γαλύτερη έκθεση private label 
προϊόντων, τη Διεθνή Έκθεση 

Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας PLMA 2019 
στο Άμστερνταμ, κατάφεραν να εντυπωσιά-
σουν το παγκόσμιο εμπόριο που αναζητάει 
αξιόπιστους συνεργάτες.

Την εκπροσώπηση της Ελλάδας 34η Διεθνή 
Έκθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private 
Label) PLMA 2019, η οποία πραγματοποιή-
θηκε στις 21 και 22 Μαΐου 2019 στο Άμστερ-
νταμ της Ολλανδίας είχε αναλάβει ο Οργα-
νισμός Enterprise Greece. Η PLMA είναι η 
μεγαλύτερη και σημαντικότερη παγκοσμίως 
Διεθνής Έκθεση στον τομέα προϊόντων ιδιω-
τικής ετικέτας παρουσιάζοντας ό,τι πιο καινο-
τόμο έχει να επιδείξει ο εν λόγω τομέας.

Στη φετινή έκθεση, στο εθνικό περίπτερο 

που οργάνωσε ο Enterprise Greece, φιλο-
ξενήθηκαν σε 520 τετραγωνικά μέτρα, 34 δυ-
ναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως του 
κλάδου των τροφίμων και ποτών, οι οποίες 
παρουσίασαν εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα 
διατροφής.

Το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για 
τα ελληνικά τρόφιμα ήταν πολύ μεγάλο, συ-
ντελώντας στο να πραγματοποιηθούν πε-
ρισσότερες από 1.500 επιχειρηματικές συνα-
ντήσεις μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και 
των επισκεπτών-επαγγελματιών, πολλές από 
τις οποίες δημιουργούν προοπτικές για πε-
ραιτέρω διείσδυση των ελληνικών προϊόντων 
και αύξηση των μεριδίων τους στα ράφια 
των μεγαλύτερων λιανεμπόρων στο κόσμο.

Για την καλύτερη προετοιμασία και ενημέ-
ρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ο En-
terprise Greece διοργάνωσε ημερίδα στην 
Αθήνα στις αρχές Απριλίου, όπου κεντρι-
κός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Private 
Label Manufacturer’s Association (PLMA) 
Brian Sharoff, ο οποίος μίλησε για τις τάσεις 
και τις ευκαιρίες στην κατηγορία των προ-
ϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον του οργανωμέ-
νου λιανεμπορίου. Επίσης, ανέφερε τα οφέ-
λη από τη συμμετοχή στις μεγάλες εκθέσεις 
που διοργανώνει η PLMA στις μεγαλύτερες 
αγορές του κόσμου, όπως αυτές της Ευρώ-
πης, της Αμερικής και της Κίνας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ENA ATOMO
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΑΝ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ,

 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.SITEVI.COM 

WARNING, THIS INVITATION DOESN’T GIVE YOU DIRECT ACCESS TO THE SHOW!  

GET YOUR FREE VISITOR BADGE ON WWW.SITEVI.COM WITH THE CODE

SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE 
POUR LES PRODUCTIONS VIGNE-VIN, OLIVE, FRUITS-LÉGUMES

INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND KNOW-HOW 
FOR VINE-WINE, OLIVE AND FRUIT & VEGETABLE PRODUCTION

GREECE19

SITEVI 2019
Στην καρδιά της παραγωγής

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΕΙΔΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ! 
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sitevi.com , πατήστε ‘’visit’’ - και πληκτρολογήστε τον προωθητικό κωδικό που βρίσκεται παρακάτω.

Κυρίες & Κύριοι, 

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην έκθεση SITEVI, τη διεθνή έκθεση εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την αμπελουργία-
οινοποιία, την ελαιοκομία και τα οπωροκηπευτικά, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2019, στο Εκθεσιακό 
Πάρκο του Μontpellier. 

Το πρόγραμμα της φετινής έκθεσης περιλαμβάνει:

•  1.120 εκθέτες από 27 χώρες που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 
•  Κάθε είδους εφόδια, εξοπλισμό, προϊόντα, υπηρεσίες: από την καλλιέργεια έως την διανομή, περιλαμβάνοντας τη 

συγκομιδή, την οινοποίηση, την εμφιάλωση καθώς και τη μεγαλύτερη παρουσίαση μηχανών τρύγου παγκοσμίως.
•  Τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες στο γεωργικό εξοπλισμό που αναδεικνύονται από τα Βραβεία Καινοτομίας 

SITEVI.
•  Περισσότερες από 50 εκδηλώσεις, συνέδρια και εργαστήρια. 
•  Ένας χώρος γευσιγνωσίας όπου διοργανώνονται τα Master Classes και η Tasting Avenue (Λεωφόρος γευσιγνωσίας), 

όπου παρουσιάζονται προϊόντα από διάφορες χώρες.
•  Το Village Start-Up, για την βελτίωση της επιχείρησής με τα εργαλεία που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας ! 

 Club d’Affaires International (διεθνής επιχειρηματική λέσχη), στον ημιώροφο της αίθουσας A2.
•  SITEVI Business Meetings ,πλατφόρμα που σας επιτρέπει 

να κλείσετε από σήμερα ραντεβού με τους εκθέτες που σας 
ενδιαφέρουν.

•  Επισκέψεις σε αμπελουργικές και ελαιοκομικές περιοχές, σε 
συνεταιρισμούς καλλιέργειας οπωροφόρων ή σε ερευνητικά 
κέντρα στην περιοχή της Occitanie. 

2 6 - 2 8  N O V .  2 0 1 9

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:

 PROMOSALONS GRÈCE,

LCHATZ@PROMOSALONS.GR  

 ΤΗΛ . 210 36 25 516
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Πώς να είστε παραγωγικοί 
αναμένοντας την επόμενη πτήση 
σας στο αεροδρόμιο

Ό ταν ταξιδεύετε πολύ συχνά μπο-
ρεί να συμβεί το οτιδήποτε και 
να κολλήσετε σε ένα αεροδρό-
μιο για ώρες. Αυτό δεν χρειάζε-

ται να αποτελεί εμπόδιο στην εργασίας σας 
και  να μεταφράζεται σε χαμένη μέρα. Δείτε 
πως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις καθυστε-
ρήσεις αυτές:

 Σωστή προετοιμασία

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας και φορτισμένες. Τί-
ποτα δεν καταστρέφει μια εργάσιμη μέρα σαν 
μια νεκρή μπαταρία.

 Σχέδιο για μη διαθέσιμο Wi-fi

Στην περίπτωση αυτή παίρνω τις κατάλληλες 

αποφάσεις ώστε να μην χάσω τον χρόνο 
μου. Πιο συγκεκριμένα, διατηρήστε ορισμένα 
αρχεία ή έγγραφα στην επιφάνεια εργασίας 
σας για να εργαστείτε. Ίσως να έχετε κάποια 
αρχεία που μπορείτε να εκτυπώσετε και να πά-
ρετε μαζί σας.

 Ζήτημα θορύβου

Όλοι γνωρίζουμε πόσο δυνατά και θορυβώ-
δη μπορούν να είναι τα αεροδρόμια. Ανάμε-
σα στις επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις 
και τα πλήθη των ανθρώπων, ο αερολιμένας 
μπορεί να είναι ένας από τους λιγότερο πα-
ραγωγικούς χώρους εργασίας στους οποί-
ους μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Επενδύστε σε 
ένα καλό ζευγάρι ακουστικά. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

5 Τips για ένα Στοχευμένο 
Επαγγελματικό Ταξίδι!

Ό ι παρακάτω συμβουλές θα συμ-
βάλλουν στο να γίνει το ταξίδι σας, 
παρότι αυστηρά επαγγελματικό, 
όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο!

 Χρησιμοποιήστε Εργαλεία
Όργάνωσης Ταξιδιών

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για κινητές συ-
σκευές που βοηθούν ταξιδιώτες να οργανώ-
νουν τα συχνά τους ταξίδια, είτε για λόγους 
επαγγελματικούς είτε για αναψυχή. Ορισμέ-
νες διευκολύνουν τις κρατήσεις, τόσο για 
κατάλυμα όσο και για πτήσεις και θαλάσσιες 
μεταφορές, σας βοηθούν να οργανώσετε 
το χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεών σας 
παρέχοντάς σας έγκαιρες υπενθυμίσεις, και 
δίνουν άφθονες πληροφορίες για υπηρεσίες 
παντός είδους, από ενοικιάσεις αυτοκινήτων 
έως εστιατόρια.

 Εξετάστε την Επιλογή Πτήσεων
Δίχως Επιστροφή

Παρότι οι κρατήσεις με επιστροφή θεωρού-
νται γενικά πιο συμφέρουσες, καλό είναι να 
τσεκάρετε κατά πόσον υπάρχουν πτήσεις 
μονής κατεύθυνσης που σας συμφέρουν 
καλύτερα. 

 Αποφύγετε τις Υψηλές Χρεώσεις
από Κρατήσεις της Τελευταίας Στιγμή

Πολλές φορές μπορεί να προκύψει κάποια 
επαγγελματική ανάγκη που θα σας αναγκά-
ζει να κινηθείτε άμεσα και να μην έχετε χρόνο 
να κάνετε τις κρατήσεις σας νωρίς. Καλό θα 
ήταν όμως, να κάνετε την κράτησή σας όσο 
το δυνατόν νωρίτερα, ίσως και την ίδια μέρα 
ή έστω την επομένη από τη διευθέτηση του 
ραντεβού σας.

 «Φτηνότερο» Δεν σημαίνει Πάντοτε
«Καλύτερο»!

Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν εισάγει 
στην αγορά πολύ οικονομικά εισιτήρια τα 
τελευταία χρόνια. Συχνά, όμως, αυτές οι χρε-
ώσεις κρύβουν περιορισμούς, ιδιαίτερα στο 
θέμα των αποσκευών καθώς και σε ουσιαστι-
κές υπηρεσίες και δικαιώματα.

 Επιλέξτε Σοφά το Κατάλυμά σας

Και πάλι, η τιμή δεν είναι το παν,  ιδιαίτερα 
όσον αφορά στο κατάλυμα. Αν πηγαίνετε 
σε ένα μέρος για πρώτη φορά, αναζητήστε 
γνήσια reviews από πελάτες ξενοδοχείων, 
και προσέξτε ιδιαίτερα τα σχόλιά τους όσον 
αφορά την καθαριότητα του χώρου, και την 
εξυπηρέτηση από τη διεύθυνση και το προ-
σωπικό του ξενοδοχείου.
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Tα e-sports αναζητούν  e-sponsors

Ό ι περισσότεροι από μας έχουμε 
παίξει κάποιο ηλεκτρονικό παι-
χνίδι. Είτε κάποιο από εκείνα τα 
‘παλαιολιθικά’ που εμφανίστη-

καν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και θεω-
ρούνται σήμερα αντικείμενα μουσειακού εν-
διαφέροντος, είτε κάποιο από τα σύγχρονα 
με τα εντυπωσιακά γραφικά και την απίστευ-
τα φυσική κίνηση παικτών και αντικειμένων 
που καθηλώνουν χρήστες σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη.

Πολύ πριν μπουν στις ζωές των εφήβων και 
στη συνέχεια των νέων η μουσική, ο έρωτας, 
τα καλλυντικά και το αλκοόλ, το gaming δη-
λώνει ‘παρών’ και διαμορφώνει τις ζωές εκα-
τομμύριων παιδιών.

Ή ΜΕΓΑΛΉ ΑΓΌΡΑ
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια  είναι κατά τεκμήριο 
το πιο δημοφιλές χόμπι καθώς περίπου 2,5 
δισ. άτομα  ασχολούνται με αυτό- περίπου 
το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Η 
μεγαλύτερη αγορά του σύγχρονου gaming 
είναι αυτή της Ασίας και του Ειρηνικού,  μια 
αγορά αξίας περίπου 51,2 δισ. δολαρίων 
(στοιχεία 2017). Η Βόρεια Αμερική και η αγο-
ρά EMEA ακολουθούν με 27 δισ. δολάρια και 
26,2 δισ. δολάρια αντίστοιχα, ενώ η Λατινική 
Αμερική  αντιπροσωπεύει αγορά ύψους 4,4 
δισ. δολαρίων.

Παρόλο που συχνά η αγορά των ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών αναφέρεται ως μια αγορά 
για εφήβους, αυτό δεν είναι παρά ένα τυπικό 
στερεότυπο που δεν έχει σχέση με την πραγ-
ματικότητα: η κοινότητα του gaming περι-
έχει στους κόλπους της όλες τις δημογρα-
φικές ομάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Entertainment Software Association, το 45% 
των παικτών στις ΗΠΑ είναι γυναίκες, ενώ η 
μέση ηλικία των παικτών  είναι 32 και 36 ετών 
αντίστοιχα- να κάτι που δεν περιμένει κανείς.

Στις ΗΠΑ, απ’ όπου έχουμε τα πιο επεξερ-
γασμένα δημογραφικά στοιχεία οι γυναίκες 
παίκτες ηλικίας κάτω των 18 ετών αντιπρο-
σώπευαν το 11% του συνολικού αριθμού των 
παικτών της χώρας,  οι γυναίκες 18-29 ετών 
αποτελούσαν το 13%, οι ηλικίες 29-36 ετών  

περίπου το 8%, ενώ οι παίκτες 50 και πάνω  
αποτελούσαν το 12% της συνολικής πίτας. Συ-
νολικά το 44% που πληθυσμού των gamers.

Δεδομένου ότι οι άνδρες παίκτες ηλικίας 
κάτω των 18 ετών ήταν η μεγαλύτερη ομάδα 
- αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου - και οι 
άνδρες ηλικίας 18 έως 35 ετών ήταν η δεύτερη 
μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία με 16%, είναι 
ασφαλές να πούμε ότι τα τυχερά παιχνίδια 
είναι μια διασκέδαση τόσο αρσενική όσο και 
θηλυκή.  Αν είναι έτσι, γιατί στην αγορά αυτή 
δραστηριοποιούνται μόνο εταιρείες αναψυκτι-
κών και μπίρας;

ΚΑΙ ΌΙ GAMERS ΔΙΨΌΥΝ…
Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα της επικέντρω-
σης της βιομηχανίας  αναψυκτικών στην κοι-
νότητα των gamers είναι το λανσάρισμα το 
2018 του Mountain Dew Amp Game Fuel 
από την PepsiCo. Πρόκειται για  ‘ποτό αντο-
χής’ ('endurance drink') όπως καταχωρείται 
διεθνώς και περιέχει βιταμίνες και καφεΐνη που 
έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την ακρί-
βεια και την εγρήγορση- τα έχουν ανάγκη 
όσοι είναι στημένοι σε μια οθόνη για ώρες. 
«Γνωρίζοντας ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
είναι ένα ‘άθλημα’ αντοχής, ακούσαμε τι ζη-
τούν οι παίκτες όταν πρόκειται για ένα ποτό», 
δήλωσε η Erin Chin, διευθύντρια μάρκετινγκ 
του Mountain Dew.

Καθώς αυξάνεται η δημοφιλία των ηλεκτρονικών πρωταθλημάτων, οι μάρκες 
ποτών και αναψυκτικών εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στον ψηφιακό 
κόσμο τα υπέρογκα διαφημιστικά κονδύλιά τους. Στόχος σε κάθε περίπτωση: 
τα εκατομμύρια ανδρών και γυναικών που παίζουν.

Παίκτες του διάσημου Blizzard's Overwatch 
League σε πρωτάθλημα στη Γερμανία.
Φωτογραφία: Marco Verch/ Creative Commons.

Μια ματιά στον κόσμο του ηλεκτρονικού 
αθλητισμού αποκαλύπτει το πόσο σημαντι-
κό είναι το gaming για τη βιομηχανία ποτών. 
Τα e-sports όπως είναι ο κάπως γενικός όρος 
που χαρακτηρίζει αυτές τις δραστηριότητες, 
είναι ένα οργανωμένο, ανταγωνιστικό παιχνίδι 
σε επαγγελματικό επίπεδο που λαμβάνει χώρα 
σε τουρνουά ή πρωταθλήματα. Έχει μεγάλο 
‘ακροατήριο’ με τεράστιο δυναμικό ανάπτυ-
ξης: η έκθεση της εταιρείας Newzoo με τίτλο 
‘Global e-sports Market 2019’ προβλέπει ότι 
το κοινό θα φθάσει τα 455 εκατ. ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο φέτος - αύξηση 15% σε σχέ-
ση με πέρυσι. Με τέτοια τεράστια ακροατήρια, 
οι μάρκες από διαφορετικούς τομείς – κι όχι 
μόνο τα ποτά-  δείχνουν ολοένα αυξανόμενο 
ενδιαφέρον. Έτσι, αναμένεται ότι οι μεγάλες 
παγκόσμιες μάρκες θα  επενδύσουν στα ηλε-
κτρονικά αθλήματα  σχεδόν 900 εκατ. δολάρια 
το 2019, με πρόβλεψη ότι οι επενδύσεις θα εκτι-
ναχθούν στα 1,5 δισ. δολάρια μέχρι το 2022.

Ή ΝΕΑ ΕΠΌΧΉ

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες 
μάρκες αναψυκτικών και ποτών συνδέονται 
με πλατφόρμες διοργάνωσης ηλεκτρονικών 
πρωταθλημάτων -σε διάφορα είδη παιχνι-
διών- και αναλαμβάνουν ρόλο χορηγού. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μόλις τον Απρίλιο μια από 
τις πλέον εμβληματικές βιομηχανίες των ΗΠΑ, 
η  ζυθοποιία Anheuser-Busch και η γνωστή 
μπίρα της Bud Light, έγιναν επίσημοι σπόνσο-
ρες της  διοργάνωσης Blizzard's Overwatch 
League, η οποία θεωρείται μια από τις πιο μα-
ζικές διοργανώσεις των ΗΠΑ. 

Κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή αν το ‘δέ-
σιμο’ των μεγάλων εταιρειών αναψυκτικών και 
ποτών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θα έχει την 
τρομερή εξέλιξη της σχέσης που αναπτύχθη-
κε τις τελευταίες δεκαετίες ανάμεσα σε ποτά 
και αναψυκτικά και τις μεγάλες παγκόσμιες 
διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες,  
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το 
Champions League κ.ά. Με δεδομένο όμως 
ότι τα παιχνίδια προσελκύουν εξίσου άνδρες 
και γυναίκες,  το gaming είναι σαφώς μια ευ-
καιρία για διάφορες –διστακτικές μέχρι στιγ-
μής- κατηγορίες ποτών να πρωτοτυπήσουν 
και να διερευνήσουν τη  χορηγία μιας νέας 
εποχής. Σαν να λέμε e-sponsoring…

Η έκθεση της εταιρείας Newzoo με τίτλο ‘Global e-
sports Market 2019’ προβλέπει ότι το παγκόσμιο κοι-
νό των ηλεκτρονικών ‘αθλημάτων’  θα φθάσει φέτος 
το μισό δισ. ανθρώπους  σε όλο τον κόσμο πλανήτη 
- αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι.

Οι μεγάλες παγκόσμιες μάρκες θα  επενδύσουν στα 
ηλεκτρονικά αθλήματα  σχεδόν 900 εκατ. δολάρια το 
2019, με πρόβλεψη ότι οι επενδύσεις θα εκτιναχθούν 
στα 1,5 δισ. δολάρια μέχρι το 2022.

Αμερικανοί στρατιώτες συμμετέχουν στο 
ηλεκτρονικό πρωτάθλημα του παιχνιδιού “League 
of Legends” παίζοντας από την Schriever Air Force 
Base, στο Κολοράντο.
Φωτογραφία:  U.S. Air Force/ William Tracy, 2018
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Για μια ακόμη φορά ο Σταύρος
Μένεγος, Τεχνικός Διευθυντής
της Entersoft , διακρίνεται
με το διεθνή τίτλο
Microsoft Regional Director

Ή  Entersoft ανακοινώνει με ιδιαίτερη 
χαρά την εξαιρετική διάκριση του 
Τεχνικού Δ/ντή της κ. Σταύρου Μέ-
νεγου, ως Microsoft Regional Direc-

tor για την Ν/Α Ευρώπη. Η Microsoft με τον 
τιμητικό αυτό τίτλο δικαιώνει τη μακρόχρονη 
εμπειρία του και τη βαθιά του γνώση, την 
οποία μοιράζεται και αναπτύσσει με σημαντι-
κή online δραστηριότητα, σε συνδυασμό με 
τη στρατηγική επενδύσεων της εταιρείας για 
την προώθηση εφαρμόσιμων καινοτομιών 
στα επιχειρηματικά λογισμικά της.

Το πρόγραμμα των Regional Directors 
δημιουργήθηκε το 1993 και αποτελείται από 
τους 175 κορυφαίους τεχνολογικούς οραμα-
τιστές του κόσμου που επιλέγονται ειδικά για 
την αποδεδειγμένη εμπειρία τους σε επίπεδο 
cross-platform expertise, την ικανότητα να 
ηγηθούν μιας ομάδας και τη δέσμευση για 
επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι Regional 
Directors επιλέγονται από τη Microsoft βάσει 
μιας αυστηρής δέσμης αξιολογήσεων που 
έχουν σχεδιαστεί για την επιλογή των καλύτε-
ρων εκπροσώπων στο χώρο της Πληροφο-
ρικής των πιο σημαντικών επιχειρήσεων του 
κόσμου και η θητεία τους διαρκεί δύο χρόνια. 

O κ. Μένεγος ανέφερε: «Είναι μεγάλη μου 
τιμή να λαμβάνω για τρίτη φορά τη διάκριση 
του Regional Director της Microsoft. Η συμ-
μετοχή μου στο πρόγραμμα αποδεικνύει ότι 
η  Entersoft  οδεύει  σταθερά  και  ανοδικά σε 
θέματα  τεχνολογίας.  Επιλέγει  προσεκτικά 
τα  επόμενα  βήματά  της,  δημιουργεί  στρα-
τηγικές και συνεχή εκπαίδευση στα στελέχη 
και τους συνεργάτες της. Σκοπός μου μέσα 
από αυτή την ευκαιρία είναι να εμπλουτίσω 
τις γνώσεις μου, να μοιραστώ ιδέες με τους 
υπόλοιπους  Regional  Directors  παγκοσμί-
ως και να φέρω νέες ιδέες και όραμα στην 
εταιρεία μας»

T η γρηγορότερη μνήμη RAM στον κό-
σμο, η οποία αποθηκεύει φως αντί για 
ηλεκτρικό ρεύμα κατάφεραν να δημι-
ουργήσουν μέλη της Ερευνητικής Ομά-

δας Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων 
και Δικτύων (ΕΡΑΦΩΣ) του ΑΠΘ. Οι ερευνητές 
αντικατέστησαν την ηλεκτρονική μνήμη με ένα 
αντίστοιχο κύκλωμα οπτικής μνήμης RAM τυ-
χαίας προσπέλασης, η οποία υποστηρίζει τα-
χύτητες ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων 
της τάξης των 10 Gb/s (δλδ 10 δισεκατομμύρια 
δυαδικά ψηφία μέσα σε ένα δευτερόλεπτο), επι-
τυγχάνοντας διπλάσια ταχύτητα από ότι οι πιο 
γρήγορες ηλεκτρονικές μνήμες RAM που κατα-
σκευάζονται από παγκοσμίου φήμης εταιρείες 
πληροφορικής, όπως η Intel και η IBM!

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον Δρ. 
Χρήστο Βαγιωνά, τη Δρ. Θεόνη Αλεξούδη, 
τον Υποψήφιο Διδάκτορα Αποστόλη Τσακυ-
ρίδη, τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΑΠΘ, Νίκο Πλέρο και την 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΑΠΘ, Αμαλία Μήλιου. Η 
μελέτη δημοσιεύθηκε σε ένα από τα μεγαλύτε-
ρα επιστημονικά περιοδικά στις οπτικές τεχνο-
λογίες το «Optics Letters», το οποίο εκδίδει η 
Optical Society of America.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής και μέλος 
της πενταμελούς Ερευνητικής Ομάδας, Χρή-
στος Βαγιωνάς, τόνισε στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων πώς στην εποχή του υπο-
λογιστικού νέφους (cloud) και των Μεγάλων 
Δεδομένων (big data), που απαιτείται ταχύτα-
τη απομακρυσμένη επεξεργασία data, η συ-
γκεκριμένη λύση προτείνεται προς το παρόν 
για υπερυπολογιστές.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η πρωτοποριακή 
αυτή λύση θα ήταν και οικονομικά βιώσιμη, σε 
περίπτωση που θα «έβγαινε» στο εμπόριο και 
τη μαζική κατανάλωση, ο δρ. Βαγιωνάς απά-
ντησε ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί κάτι 
τέτοιο, δεδομένου ότι συνήθως απαιτείται του-
λάχιστον μια δεκαετία, μέχρις ότου τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται σε υπερυπολογιστές 
να φτάσουν σε οικιακούς υπολογιστές, που 
ο κάθε καταναλωτής μπορεί να έχει στο γρα-
φείο ή το σπίτι του, οπότε στο μεσοδιάστημα 
αυτό μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά.

Στο μέλλον προβλέπονται ακόμα καλύτερες 
επιδόσεις, καθώς η ερευνητική ομάδα σκο-
πεύει να μελετήσει οπτικές μνήμες υψηλότε-
ρης χωρητικότητας, με πολλαπλά κύτταρα 
μνήμης, που εκμεταλλεύονται τα διαφορετικά 
μήκη κύματος του φωτός. Οι καινοτόμες ερευ-
νητικές ιδέες της ομάδας του ΑΠΘ χρηματοδο-
τούνται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας μέσα από τα ερευνητικά έργα 
CAM-UP και ORION.

H Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φω-
τονικών Συστημάτων και Δικτύων δημιουρ-
γήθηκε το 2015, στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Και-
νοτομίας του ΑΠΘ, βασική αποστολή του 
οποίου είναι η προώθηση και ανάπτυξη της 
διεπιστημονικότητας σε ένα ανοικτό και συ-
νεργατικό περιβάλλον αριστείας.

Στο μέλλον προβλέπονται ακόμα καλύτερες 
επιδόσεις, καθώς η ερευνητική ομάδα σκο-
πεύει να μελετήσει οπτικές μνήμες υψηλότε-
ρης χωρητικότητας, με πολλαπλά κύτταρα 
μνήμης, που εκμεταλλεύονται τα διαφορετικά 
μήκη κύματος του φωτός. Οι καινοτόμες ερευ-
νητικές ιδέες της ομάδας του ΑΠΘ χρηματοδο-
τούνται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας μέσα από τα ερευνητικά έργα 
CAM-UP και ORION.

H Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φω-
τονικών Συστημάτων και Δικτύων δημιουρ-
γήθηκε το 2015, στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Και-
νοτομίας του ΑΠΘ, βασική αποστολή του 
οποίου είναι η προώθηση και ανάπτυξη της 
διεπιστημονικότητας σε ένα ανοικτό και συ-
νεργατικό περιβάλλον αριστείας.

Την πιο γρήγορη οπτική μνήμη 
RAM στον κόσμο δημιούργησαν 
ερευνητές του ΑΠΘ
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Γ  ια ακόμα μια φορά έκανε περήφανη 
όλη την Ελλάδα ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο! Ο Έλληνας σούπερ-σταρ 
πραγματοποίησε μία εκπληκτική 

σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς στην κα-
νονική διάρκεια του NBA και λίγο μετά τις 6 
το πρωί της Τρίτης 25 Ιουνίου 2019, αναδεί-
χθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο 
πρωτάθλημα του κόσμου!

Ο  συγκλονιστικός παίκτης παίρνοντας 
στα χέρια του το βραβείο από τον Κομισάριο 
του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, λύγισε και έβαλε τα 
κλάματα, βγάζοντας έναν συγκινητικό λόγο:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με ευ-

λόγησε με αυτό το ταλέντο για να βρεθώ σε 
αυτή τη θέση. Ό,τι κάνω το κάνω μέσα από 
αυτόν. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τους 
συμπαίκτες μου. Δεν κερδίζει μόνος του κά-
ποιος  60  αγώνες.  Όλοι  οι  συμπαίκτες  μου 
ήταν έτοιμοι να έρθουν στον πόλεμο μαζί μου. 
Να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο.
Να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες που με πί-

στεψαν. Ήμουν  18  χρονών από  την  Ελλάδα 
όταν με εμπιστεύτηκαν.
Θέλω  να  ευχαριστήσω  το  Μιλγουόκι,  την 

Ελλάδα  και  τους  Νιγηριανούς  που  με  υπο-
στηρίζουν.  Ξέρω ότι  στην  Ελλάδα  είναι  6  το 
πρωί όταν παίζω, αλλά μου στέλνουν μηνύ-
ματα κάθε μέρα.Πριν δύο χρόνια είχα ως στό-
χο να γίνω ο κορυφαίος στη λίγκα. Πάντοτε 
όταν περνάω στο παρκέ σκέφτομαι τον πα-

τέρα μου που με πίεζε να παίζω όλο και πιο 
σκληρά, ακόμα και όταν το κορμί μου πονάει.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς 

αδελφούς  μου.  Σας  ευχαριστώ  πολύ,  σας 
αγαπάω πολύ. Είστε τα πρότυπά μου. Ευχα-
ριστώ  για  όσα  κάνετε  για  μένα.  Να  ευχαρι-
στήσω και την εκπληκτική μου μητέρα. Είναι 
η ηρωίδα μου. Δεν μπορείς να προβλέψεις το 
μέλλον σου και αν δεν έχεις έναν καλό γονιό 
δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Η μητέρα μου 
είναι  το  οικοδόμημα  αυτής  της  οικογένειας 
και είναι η ηρωίδα μου.
Θέλω να ευχαριστήσω και τους ατζέντηδες 

μου.  Ευχαριστώ  που  πιστεύατε  σε  μένα  και 
δεν με ενοχλείτε μέσα στην σεζόν. 
Αυτό  είναι  μόνο  το  ξεκίνημα  για  μένα.  Ο 

στόχος  είναι  να πάρω  το πρωτάθλημα. Πά-
ντα ο πατέρας μου έλεγε, « να θέλεις περισ-
σότερα αλλά να μην είσαι άπληστος ».

Μαζί με τον  Γιάννη Αντετοκούνμπο υπο-
ψήφιοι για αυτό το βραβείο ήταν ο Τζέιμς 
Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς) και ο Πολ Τζορτζ 
(Όκλαχόμα Σίτι Θάντερ) οι οποίοι έκαναν 
επίσης σπουδαία σεζόν, αλλά δεν κατάφε-
ραν να φτάσουν την προσπάθεια και την 
απόδοση του Γιάννη, που οδήγησε τα «Ελά-
φια» στην πρώτη θέση του ΝΒΑ στην κανο-
νική διάρκεια και τους τελικούς Ανατολής για 
πρώτη φορά, μετά το 2001.

Όπως αποδείχθηκε όταν το ΝΒΑ δημοσί-
ευσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, 
πρακτικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε 
αντίπαλο για το βραβείο, αφού συγκέντρω-
σε το 77% των ψήφων των ΜΜΕ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
MVP του ΝΒΑ!

Ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης
που βραβεύτηκε με «Χρυσό Φοίνικα» 

Ό  Έλληνας σκηνοθέτης Βασίλης 
Κεκάτος, βραβεύτηκε για την κα-
λύτερη ταινία μικρού μήκους στο 
72ο Φεστιβάλ Καννών λαμβάνο-

ντας τον Χρυσό Φοίνικα για την τέταρτη δη-
μιουργία του, «Ή Απόσταση Ανάμεσα στον 
Όυρανό κι Εμάς», η οποία απέσπασε και το 
βραβείο Queer Palm καλύτερης ταινίας μι-
κρού μήκους.

Η ελληνική παραγωγή ξεχώρισε και διακρί-
θηκε πρώτη στις δύο κατηγορίες, ανάμεσα 
σε 4.240 συμμετοχές από όλο τον κόσμο και 
11 ταινίες που διαγωνίστηκαν για το πολυ-
πόθητο βραβείο.

Ο Βασίλης Κεκάτος και οι συνεργάτες 
του περιγράφουν το σενάριο ως τη συνά-
ντηση δύο αγνώστων μεταξύ τους νεαρών 
ανδρών (Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιώκο-Ιω-
άννης Κοτίδης), που συναντιούνται κάποιο 
βράδυ, σε ένα ξεχασμένο βενζινάδικο της 
παλαιάς εθνικής οδού. Ο ένας έχει σταμα-
τήσει για να γεμίσει το ντεπόζιτο της μηχα-
νής του, ενώ ο άλλος έχει ξεμείνει εκεί και, για 
να γυρίσει στην Αθήνα, του λείπουν 22,50 
ευρώ. «Όσο ακριβώς κοστίζει η απόσταση 
που τους χωρίζει από τον ουρανό».

Αφορμή για την ταινία, σύμφωνα με τον 
ταλαντούχο σκηνοθέτη, ήταν μια πρόσκλη-
ση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών για 
τη δημιουργία φιλμ με queer θεματική, προ-
κειμένου να παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης. Στην πορεία, κατάλαβε πως 
χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την ολο-
κλήρωσή της δικής του και έτσι αντί για τη 
Θεσσαλονίκη, η ταινία κατέληξε στις Κάννες.

Η αρχική ιδέα της «Ή Απόσταση Ανάμεσα 
στον Όυρανό κι Εμάς» προέκυψε κατά τη δι-
άρκεια ενός road trip που έκανε ο σκηνοθέ-

της στην Αμερική, για μία προηγούμενη ται-
νία του. Η απεραντοσύνη των εθνικών οδών 
που είδε εκεί, όπως σχολίασε, με τα βενζινά-
δικα στη μέση του πουθενά, τον ενέπνευσε. 
Του έβγαλε μια αίσθηση σχεδόν μεταφυσική, 
την οποία έχει προσπαθήσει να περάσει και 
στην ταινία, με όχημα την ιστορία αγάπης 
που γεννιέται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Ο Βασίλης Κεκάτος παρέλαβε το βραβείο 
φανερά συγκινημένος, λέγοντας «Μου κά-
νετε πλάκα ε;» και έκλεισε τον λόγο του με 
ένα «ευχαριστώ πολύ» στα ελληνικά.

Ο 27χρονος Έλληνας σκηνοθέτης, με κα-
ταγωγή από την Κεφαλλονιά, σπούδασε 
σκηνοθεσία κινηματογράφου στη σχολή 
καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Brunel στο 
Λονδίνο, από όπου αποφοίτησε με άριστα. 
Ξεκίνησε να αποσπά τα βλέμματα τού καλ-
λιτεχνικού χώρου με τον «Ανάδρομο» και το 
Φεστιβάλ Δράμας, ενώ η πορεία του συνε-
χίστηκε με το «Zero Star Hotel», που είχε δια-
κριθεί μέσα στις 15 καλύτερες από όλο τον 
κόσμο, στον διαγωνισμό Sun dance Ignite.

Διεθνώς αναγνωρίστηκε με την ταινία του  
«Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν», η οποία 
βραβεύτηκε διπλά στο Φεστιβάλ της Δράμας 
(καλύτερη ταινία νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
ειδικό βραβείο επιτροπής) και στις Νύχτες Πρε-
μιέρας (ανδρικής ερμηνείας για τον Ανδρέα 
Κωνσταντίνου, β’ καλύτερη ταινία).

Μετά την επιτυχημένη πορεία της ταινίας 
του «Η  σιγή  των  ψαριών  όταν  πεθαίνουν» 
που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του 
Φεστιβάλ του Λοκάρνο και του Σάντανς, ο 
Βασίλης Κεκάτος έφτασε στο επίσημο δια-
γωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών, 
όπου αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της 
κατηγορίας.
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Greek news...good news
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

Σαντορίνη:
Κορυφαίος Προορισμός
Παγκοσμίως για το 2019

Τ ο 2019 αναμένεται μία ιδιαίτερα επιτυ-
χημένη χρονιά για την Ελλάδα στον 
τομέα του τουρισμού πολυτελείας .

Οι συνεχείς διακρίσεις που αποσπά 
η χώρα μας, τόσο σε έρευνες έγκυρων τα-
ξιδιωτικών περιοδικών τουρισμού («Global 
Traveler») όσο και σε παγκόσμια δίκτυα του-
ριστικών πρακτόρων («Virtuoso»), που απευ-
θύνονται σε ταξιδιωτικό κοινό αυξημένων 
απαιτήσεων και εισοδηματικών κριτηρίων 
αποτελούν τα διαπιστευτήρια.

Οι νέες αυτές διακρίσεις για το ελληνικό 
τουριστικό προϊόν επιβεβαιώνουν με τον κα-
λύτερο τρόπο την αποτελεσματικότητα της 
εθνικής τουριστικής πολιτικής που σχεδίασε  
το υπουργείο Τουρισμού και εφαρμόζει πα-
γκοσμίως ο ΕΟΤ, με στόχο την αύξηση αλλά 
και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα 
μας 365 ημέρες το χρόνο.

Ειδικότερα:

 Τη Σαντορίνη ψήφισαν, ως τον κορυφαίο 
προορισμό παγκοσμίως για το 2019, στην 
κατηγορία «Καλύτερο  νησί  στην  Ευρώπη» 
(«Best Island in Europe») οι αναγνώστες του 
καταξιωμένου αμερικανικού ταξιδιωτικού πε-
ριοδικού «Global Traveller», που απευθύνεται 
σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που συνη-
θίζουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

 Στην πρώτη δεκάδα των καλυτέρων νησιών 
της κατηγορίας περιλαμβάνονται τόσο η Μύ-
κονος όσο και η Κρήτη καταλαμβάνοντας 
την τρίτη και όγδοη θέση αντίστοιχα. Τα τρία 
ελληνικά νησιά διακρίθηκαν στο πλαίσιο των 
ετήσιων βραβείων «Leisure Life Style awards 
2019» του περιοδικού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο διευθύ-
νων σύμβουλος και εκδότης του «  Global 
Traveller», Francis X. Gallagher, δήλωσε, με-
ταξύ άλλων, ότι...
«το  γεγονός  πως  η  Σαντορίνη  κερδίζει  για 
έκτη συνεχή χρονιά το συγκεκριμένο βραβείο 
αποδεικνύει ότι οι αναγνώστες μας αναγνω-
ρίζουν το καλύτερο όταν το βλέπουν. Και το 
καλύτερο είναι η Σαντορίνη, που με το εντυ-
πωσιακό τοπίο της και τις μοναδικές εμπειρί-
ες που προσφέρει, αποτελεί μια ακαταμάχητη 
επιλογή διακοπών».

Στην πρώτη δεκάδα
προτίμησης του ίδιου
διαγωνισμό, βρέθηκαν επίσης:

 η Ελλάδα στην κατηγορία Καλύτεροι Ιστο-
ρικοί Προορισμοί Διεθνώς  («Best  Historical 
Attractions,  International») και 

 η Μύκονος, στην κατηγορία Καλύτερες 
Παραλίες («Best Beaches»).

Η Ελλάδα βρέθηκε, επίσης, στην πρώτη δε-
κάδα των πιο δημοφιλών προορισμών για 
διακοπές  το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με 
τις κρατήσεις που έχουν ήδη κάνει Αμερικα-
νοί και Καναδοί πολίτες μέσω του παγκόσμι-
ου δικτύου τουριστικών πρακτόρων Virtuoso. 

Το δίκτυο αποτελείται από 1000 τουριστικούς 
πράκτορες και 20.000 εξειδικευμένα τουριστι-
κά στελέχη σε 50 χώρες σε όλο των κόσμο και 
ειδικεύεται στο τουρισμό πολυτελείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αμερικανικό 
κοινό προτιμάει την Ελλάδα πολύ περισσό-
τερο από άλλους ισχυρούς  ανταγωνιστές 
της, καθώς την φέρνουν στην πέμπτη θέση 
των κρατήσεων με την Ισπανία να είναι στην 
όγδοη θέση. Στην πρώτη θέση παραμένουν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες.
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νέα προϊόντα
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Ή  εταιρία «Ελληνικός Καρπός» από 
τις Σέρρες συνεχίζει να επεκτείνει την 
γκάμα των προιόντων της με νέες 
προσθήκες, παρουσιάζοντας και-

νοτόμα προϊόντα από ξηρούς καρπούς, που 
είναι κατάλληλα και για vegan διατροφή. Πιο 
συγκεκριμένα, πρόσφατα η «Ελληνικός Καρ-
πός» λάνσαρε στην αγορά τα τρία νέα προϊ-
όντα της τα οποία είναι:
 Αμυγδαλοβούτυρο, ένα 100% φυσικό 
προϊόν, που διατηρεί στο ακέραιο όλα τα 
ευεργετικά συστατικά του πολύτιμου αυτού 
σπόρου. Πρόκειται για ένα τρόφιμο φυτικής 
προέλευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο 
σε πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικές ουσίες αλλά και 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, στοιχεία απα-
ραίτητα στην καθημερινή διατροφή.
 Φουντουκοβούτυρο, αποτελεί ένα 100% 
φυσικό προϊόν, πλούσιο σε θρεπτικά συστα-

τικά, που διατηρεί έντονα τα αρώματα του 
φουντουκιού.
 Κάσιους βούτυρο, το 100% φυσικό προϊόν 
από κάσιους.
Ακόμα, κυκλοφορεί από την εταιρία βούτυρο 
φιστικιού με ατόφια τη γεύση του φιστικιού 
αραχίδα, κατάλληλο ως άλειμμα στο ψωμί ή σε 
φρυγανιά και για ζαχαροπλαστική χρήση.

Vegan προϊόντα
από την «Ελληνικός Καρπός»

Ή  Ποτοποιία-Αποσταγματοποιία Με-
λισσανίδη κυκλοφόρησε το πρώτο 
ελληνικό τζιν, εμπνευσμένο από τη 
Μεσόγειο, το Mataroa Mediterra-

nean Dry Gin.
Πιο συγκεκριμένα, το προϊόν δημιουργήθηκε 
στην Ελλάδα, περιέχει 12 βοτανικά συστατι-
κά από χώρες της Μεσογείου και κλείνει στο 
ιδιαίτερο μπουκάλι του όλη την τεχνογνωσία 
των εκατό χρόνων εμπειρίας της Ποτοποιί-
ας-Αποσταγματοποιίας Μελισσανίδη.  
Για τη δημιουργία του επιλέχθηκαν συστατι-
κά με ιδιαίτερα δυνατά χαρακτηριστικά: Καρ-
ποί Άρκευθου (Κροατία), Ρίζα Αγγελικής 
και Λεβάντα (Γαλλία), Σπόροι Κόλιανδρου 
(Τυνησία), Ρίζα Όρρις (Ιταλία), Φύλλα Δάφ-
νης (Συρία), Γλυκόριζα (Τουρκία), Φλούδες 
Πορτοκαλιού (Ισπανία), Φλούδες Λεμονιού 
(Αίγυπτος), Χαμομήλι (Κύπρος), και φυσικά, 
μοναδική Ελληνική Μαστίχα, από τα μαστι-
χόδεντρα της Νότιας Χίου.

Μετά από τέσσερα χρόνια δοκιμών, η τελική 
συνταγή του Mataroa Mediterranean Dry 
Gin  διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στις γευ-
στικές αποχρώσεις και καταναλώνεται σκέ-
τη, με λίγο πάγο, ενώ μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί και σε cocktails.

Ελληνικό τζιν με βότανα Μεσογείου Μ εριμνώντας για μια κοινωνική 
ομάδα που αντιμετωπίζει δυσκο-
λίες τόσο στις καθημερινές αγο-
ρές, όσο και στη μετέπειτα δια-

χείριση των προϊόντων στο σπίτι, η Condito 
προχώρησε στο σχεδιασμό πρωτοποριακών 
συσκευασιών μουστάρδας. Οι νέες συσκευα-
σίες φέρουν, στο κάτω μέρος τους, την ονο-
μασία του προϊόντος σε γραφή Braille (σύ-
στημα γραφής κι ανάγνωσης τυφλών), στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα (Μουστάρδα & 
Mustard) καθώς και το όνομα της Condito.
Μέσω της πολύτιμης βοήθειας των μαθητών 
και των καθηγητών του ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαί-
δευσης & Αποκατάστασης Τυφλών), μελετή-
θηκε σε βάθος η ορθή διατύπωση των λέξε-
ων, όπως επίσης το πάχος και οι αποστάσεις 
μεταξύ των γραμμάτων για την ευκολότερη 
ανάγνωση τους.
Προστέθηκε επίσης, ανάγλυφη απεικόνιση 
προτάσεων σερβιρίσματος στο επάνω μέρος 
της συσκευασίας προκειμένου να εμπνεύσει 
σε όλους τους καταναλωτές, ιδέες και γα-

στρονομικούς συνδυασμούς με την αγαπη-
μένη τους μουστάρδα.
Οι πρωτοποριακές για την ελληνική αγορά 
τροφίμων (και όχι μόνο) αλλαγές, πραγματο-
ποιήθηκαν πιλοτικά στην κλασική σειρά μου-
στάρδας Condito, με γνώμονα την ενσωμά-
τωσή τους και στις υπόλοιπες συσκευασίες 
των προϊοντικών γραμμών της εταιρείας.

Συσκευασίες μουστάρδας
με γραφή Braille από την Condito

Ή Megas Yeeros, πρωτοπορεί ξανά 
εισάγοντας ταυτόχρονα στην Ευ-
ρωπαϊκή και την Αμερικάνικη αγο-
ρά την vegan σειρά προϊόντων 

της, με βασικό πρωταγωνιστή τον γύρο! 
Μετά από πολυετή έρευνα και δοκιμές, η Me-
gas Yeeros κατάφερε να δημιουργήσει τον 
πρώτο vegan γύρο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. O Veggy 
Yeeros ήρθε για να προσφέρει πολλούς…
γύρους απόλαυσης, ικανοποιώντας τα γού-
στα των χορτοφάγων, όσων αποφεύγουν 
την κατανάλωση γαλακτοκομικών τροφί-
μων, αλλά και αυτών που θα ήθελαν να δο-
κιμάσουν έναν γύρο διαφορετικό.
Τον Veggy Yeeros, πλαισιώνουν τα παρακά-
τω vegan προϊόντα:

 Veggy Burger

 Veggy Strips

ΧΩΡΙΣ σόγια, από διαλεχτά όσπρια, ρύζι και 
μυρωδικά της ελληνικής γης, τα Veggy προ-
ϊόντα της MegasYeeros ήρθαν για να προ-
σφέρουν απόλαυση και στους πιο απαιτητι-
κούς ουρανίσκους.

Vegan Yeeros από την Megas Yeeros!
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Πρόγραμμα Εκθέσεων
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΑ  4 - 8 /11/2019   ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BATIMAT 2019  www.

batimat.fr 

ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  25 - 28 
/11/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ «BIG 5 SHOW DUBAI 2019 Η.Α.Ε  

www.thebig5.ae

ΚΕΝΥΑ  5-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2019  
thebig5constructkenya.com

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΌΤΙΑ ΚΌΡΕΑ  22-25 Οκτωβρίου 
2019  Διεθνής Έκθεση Ναυπηγικής 

& Βιομηχανικού Ναυτιλιακού Εξοπλισμού KORMARINE 
2019  www.kormarine.comeng/index.asp

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  17-19 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  Διεθνής Έκθεση Επί-
πλωσης και Επαγγελματικού Εξοπλισμού 

 www.thehotelshow.com

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  5 - 9 /10/ 2019  ANUGA 2019 
 www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/
anuga2017 

ΣΌΥΉΔΙΑ  13-14 Νοεμβρίου 2019  Διε-
θνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων Eco 
Life Scandinavia & Nordic Organic Food 
Fair  www.ecolifeshow.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΙΤΑΛΙΑ  18 - 22/10/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΥ HOST MILANO 2019  http://host.
fieramilano.it/en/events-2019 

ΑΓΡΟΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΡΌΥΜΑΝΙΑ  30/10-3/11-2019  
Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊό-

ντων INDAGRA  www.indagra.ro 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Κίνα  13-15 Νοεμβρίου 2019  Διε-
θνής Έκθεση Αρωμάτων, Καλλυντικών 

COSMOPROF ASIA  www.cosmoprof-asia.com
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