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Στον ρόλο των αεροδρομίων όσον αφορά τη 
συνολική αξιολόγηση ενός τουρίστα ως προς τον 
προορισμό, καθώς και στο επενδυτικό πρόγραμ-
μα αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αερολι-
μένων της χώρας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, εστία-
σε, από την πλευρά του, ο Γιώργος Βήλος, γενι-
κός διευθυντής Aνάπτυξης της Fraport Greece. 
«Θεωρούμε ότι φτιάξαμε 14 σύγχρονες πύλες 
εισόδου αντάξιες των προορισμών που καθε-
μία εξυπηρετεί, αλλά και με πρότυπα και προ-
διαγραφές εφάμιλλα αντίστοιχων αεροδρομίων 
του εξωτερικού. Αυτό που βλέπουμε για φέτος 
είναι να κλείνει η χρονιά με απώλειες της τάξε-
ως του 45% σε σχέση με το 2019», είπε ο Γ. Βή-
λος. «Κοιτάζουμε την επόμενη ημέρα και βλέ-
πουμε ότι τα μηνύματα για του χρόνου είναι θε-
τικά. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τη διάθε-
ση να επενδύσουν στην Ελλάδα, ακόμη και να 
πλησιάσουν για το επόμενο καλοκαίρι τα επί-
πεδα του 2019, αλλά ο δρόμος είναι μεγάλος», 
συμπλήρωσε, δίνοντας βαρύτητα στη δημιουρ-
γία στενών σχέσεων με τις αεροπορικές εταιρεί-
ες, με γνώμονα την προσθήκη δρομολογίων και 
την ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων.

Ο ρόλος της τεχνολογίας
Ο Γιώργος Τσαπρούνης, ανώτερος διευθυ-
ντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND Ελλάς, εστί-
ασε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι τη-
λεπικοινωνίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης του 
τουρισμού. Εκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά 
στο παράδειγμα της Καλαμάτας και στην υψη-
λή ζήτηση που καταγράφηκε σε τοπικό κατά-
στημα της εταιρείας από ψηφιακούς νομάδες. 
«Οι τουρίστες αυτοί ήθελαν να έχουν αξιόπι-
στο ίντερνετ, υψηλές ταχύτητες και back up. 
Δεν ήθελαν συμβόλαια 1 και 2 ετών, γιατί με-
τακινούνται. Τότε κι εμείς, πιλοτικά, προσαρμό-
σαμε κάποια προγράμματα και είδαμε ότι είχαν 
απήχηση. Με το υπουργείο Τουρισμού είπαμε 
να δοκιμάσουμε σε τρεις πόλεις, την Ερμούπο-
λη, το Ηράκλειο και την Καλαμάτα, να γίνει κά-
τι πιο οργανωμένο», είπε.

Στο πλήγμα που δέχθηκε η μικρομεσαία επι-
χειρηματικότητα εξαιτίας της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού και στα προγράμματα στήριξής τους 
αναφέρθηκε ο Ιωάννης Μπρατάκος, πρόεδρος 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών (ΕΒΕΑ), εστιάζοντας στις ευκαιρίες που 
«γέννησε» η πανδημική κρίση για τις επιχειρή-
σεις, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση της φο-
ρολογίας, η μείωση προκαταβολών των φόρων, 
το φιλοεπενδυτικό πλαίσιο που έχει δημιουρ-
γήσει η κυβέρνηση, καθώς και ο νέος Αναπτυ-
ξιακός Νόμος, το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανά-
καμψης ως εργαλεία χρηματοδότησης. «Ο του-
ρισμός είναι η πιο σημαντική οικονομική δρα-
στηριότητα στη χώρα. Ο τουρισμός δημιουρ-
γεί ένα θετικό domino effect σε όλους τους κλά-
δους. Δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας που 
δεν επηρεάζεται από τον τουρισμό», είπε χαρα-
κτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

για τον τουρισμό ολοκληρωμένο σχέδιο εξό-
δου από την κρίση της πανδημίας και μια συ-
γκροτημένη στρατηγική ανθεκτικότητας και βι-
ώσιμης ανάπτυξης που θα προκύψει μέσα από 
τη στενή διαβούλευση με όλους τους φορείς. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ως συντονίστρια της πολι-
τικής μου ομάδας στην Επιτροπή Μεταφορών 
και Τουρισμού TRAN και μέλος ειδικής ομάδας 
για τον τουρισμό, Tourism Task Force, διαμόρ-
φωσα κρίσιμες θέσεις σε εκθέσεις και ψηφίσμα-
τα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και έχει υποβάλει στην Κομισιόν και το Συμβού-
λιο, πιέζοντας για τη γενναία στήριξη του του-
ρισμού και την ασφαλή επανεκκίνησή του. Εί-
ναι κρίσιμη προτεραιότητα να διασφαλίσουμε 
τη βιωσιμότητα των προορισμών, την επιβίω-
ση όλων των επιχειρήσεων -και ιδιαίτερα των μι-
κρομεσαίων-, τη στήριξη των θέσεων εργασίας 
και όλων των κλαδικών επαγγελμάτων που στη-
ρίζονται στον τουρισμό», τόνισε από την πλευ-
ρά της η ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός 
Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά.

Στόχος η βιωσιμότητα
Τον στρατηγικό στόχο ανάδειξης της Θεσσα-
λονίκης ως προορισμού κρουαζιέρας, καθώς 
και το πλάνο ανάπτυξης του λιμανιού, ύψους 
180 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο Αθανάσιος Λι-
άγκος, εκτελεστικός πρόεδρος ΟΛΘ Α.Ε. «Ενας 
από τους στρατηγικούς στόχους του ΟΛΘ είναι 
σαφώς και η ανάπτυξη της κρουαζιέρας», τό-
νισε ο Αθ. Λιάγκος. «Το γενικότερο επενδυτικό 
σχέδιο έχει ως στόχο να εδραιώσει το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης ως κόμβο συνδυασμένων μετα-
φορών στη νοτιοανατολική, ανατολική και νό-
τια Ευρώπη. Για τα πρώτα δύο χρόνια υλοποί-
ησης του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται, με 
βάση μελέτη της Deloitte, δημιουργία εσόδων 
άνω των 230 εκατ. ευρώ σε όλο το οικοσύστη-
μα του λιμένος, σημαντική ενίσχυση των δημο-
σίων εσόδων από άμεσους και έμμεσους φό-
ρους άνω των 35 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα 
δύο πρώτα χρόνια. Υπολογίζουμε ότι θα παρά-
ξει μια προστιθέμενη αξία 90 εκατ. ευρώ ετησί-
ως κατά την περίοδο κατασκευής, συνεισφέρο-
ντας στο ΑΕΠ της χώρας, και κυρίως θα δημι-
ουργηθούν 3.000 θέσεις εργασίας», προσέθεσε. 

Στο σχέδιο χρηματοδότησης των τουριστι-
κών επιχειρήσεων της Eurobank αναφέρθηκε 
ο Παναγιώτης Θεοδώρου, επικεφαλής του Το-
μέα Στρατηγικής και Εμπορικής Ανάπτυξης της 
Eurobank, δίνοντας έμφαση στα δύο… προβλή-
ματα που εντοπίζονται κυρίως στις μικρές επι-
χειρήσεις: την απουσία ενημέρωσης και τη «δυ-

σκολία» κατάρτισης ενός επενδυτικού σχεδίου. 
Ο Π. Θεοδώρου ανέφερε ότι η Eurobank έχει 
δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, την 
Business Check up, όπου μπορεί κάθε επιχειρη-
ματίας να βάλει τον κωδικό δραστηριότητας της 
εταιρείας του και να δει σε ποιο πρόγραμμα εί-
ναι επιλέξιμη, ενώ, όπως είπε, η τράπεζα, σε συ-
νεργασία με την Action Finance Initiative, «πα-
ρέχει χρηματοδοτήσεις έως 15.000 ευρώ χωρίς 
καμία εξασφάλιση, μόνο με προσωπικές εγγυή-
σεις, σε νέα παιδιά που έχουν μια επιχειρημα-
τική ιδέα την οποία θέλουν να κάνουν πράξη. 
Υπάρχουν κίνητρα και τρόποι να χρηματοδο-
τηθούν πέρα από τα στενά τραπεζικά κριτήρια 
τα οποία ακολουθούμε σε άλλες μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εμφαση στην κρουαζιέρα
Από την πλευρά του, ο Cpt. Γιώργος Κουμπενάς, 
πρόεδρος Επιχειρήσεων της Celestyal Cruises, 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αντοχή που 
επέδειξε ο κλάδος της ελληνικής κρουαζιέρας το 
2021. «Το 2021 τα πλοία που δραστηριοποιή-
θηκαν στην Ελλάδα ήταν περίπου το 50% των 
πλοίων που δραστηριοποιήθηκαν στην παγκό-
σμια κρουαζιέρα. Δεδομένης της πανδημίας και 
όλων των δυσκολιών, για την ελληνική κρουα-
ζιέρα το 2021 ήταν μια καλή χρονιά. Η χώρα 
μας έβαλε γερά θεμέλια. Τώρα είμαστε σε θέ-
ση να επωφεληθούμε από τα θεμέλια που μπή-
καν και να δούμε την ανάπτυξη το 2022. Είναι 
προτεραιότητα να αντιληφθούμε την αδυνα-
μία που έχουν τα ελληνικά λιμάνια ως προς τις 
υποδομές και να γίνουν οι αναγκαίες επενδύ-
σεις και ταυτόχρονα κάποιες ρυθμίσεις στο νο-
μοθετικό καθεστώς», είπε.

«Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική παράμε-
τρο για την ανάπτυξη των πωλήσεών μας και 
στον κλάδο της ναυτιλίας και της αεροπορίας. 
Δεν υπάρχει περίπτωση πλοίο ή αεροπλάνο να 
κινηθεί χωρίς καύσιμα, άρα, όσο πιο συχνά έρ-
χονται πτήσεις στην Ελλάδα, όσο περισσότερες 
προσεγγίσεις έχουμε από κρουαζιερόπλοια, τό-
σο αυξάνονται οι ανάγκες σε καύσιμα και ανε-
φοδιασμούς», τόνισε ο Ιάκωβος Σιγάλας, ανώ-
τερος διευθυντής Ναυτιλιακών, Καυσίμων και 
Υπηρεσιών της ΕΚΟ ΑΒΕΕ. «Ο όμιλος των ΕΛ-
ΠΕ υλοποιεί ήδη ένα πρόγραμμα στρατηγικού 
μετασχηματισμού με πληθώρα δράσεων. Κά-
ποιες εξ αυτών αφορούν υποδομές και νέα προ-
ϊόντα γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποι-
ότητα των προϊόντων, την ακεραιότητα και την 
υγεία όλων όσοι εμπλέκονται στις δραστηριότη-
τές μας αυτές, καθώς και την εφοδιαστική αλυ-
σίδα. Εχουμε τις υποδομές να στηρίξουμε την 
αύξηση του τουρισμού, που σημαίνει για εμάς 
αύξηση κατανάλωσης σε ναυτιλιακά ή αερο-
πορικά καύσιμα».

Η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
σύνδεσης βιωσιμότητας και νέων επενδύσεων 
αναδείχθηκε από τον Στέλιο Ηλιάδη, επικεφα-
λής δικτύου και μικρών επιχειρήσεων της Τρά-
πεζας Πειραιώς. «Μέχρι σήμερα, στο χαρτοφυ-
λάκιο της τράπεζας ένα σημαντικό ποσό χρη-
ματοδοτήσεων αφορούσε τη χρηματοδότηση 
του τουρισμού και αμιγώς ως τουριστικά κα-
ταλύματα και ως υποδομές που υποστήριζαν 
το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Αυτό που για 
εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία και βλέπου-
με διαφορετικά για το μέλλον του τουρισμού 
έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο του-
ριστικό προϊόν. Εμείς πια τις επενδύσεις στον 
τουριστικό κλάδο τις βλέπουμε υπό το πρίσμα 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαστε η πρώτη ελ-
ληνική τράπεζα που συνδέσαμε τα κριτήρια βι-
ωσιμότητας με την τιμολόγηση των όρων δα-
νεισμού», επεσήμανε από την πλευρά του. «Η 
Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμεύσει ένα σημαντι-
κό ποσό δανειακών κεφαλαίων, προκειμένου 
να χρηματοδοτήσει τον τουρισμό και τις επεν-
δύσεις που αφορούν όλο το οικοσύστημα του 
τουρισμού», ανέφερε.

Ο γενικός γραμματέας του 
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