
 
 

Επισημάνσεις σε εκδήλωση του Συλλόγου Ξενοδόχων. 
Θετικά τα μηνύματα για τον τουρισμό το 2017. 

 

 
 
Το 2017 θα είναι μια ακόμα καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό αφού τα μηνύματα που 
καταγράφονται για την ενίσχυση  του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα , την Κρήτη 
και τα Χανιά ειδικότερα , είναι πολύ θετικά. 
Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε στο 
ΚΑΜ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Χανίων για τις προοπτικές και τις δυνατότητες του 
τουρισμού στο Νομό. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 
παρουσιάστηκε επίσης σχετική έρευνα του ΜΑΙΧ σύμφωνα με την οποία εννέα στους δέκα 
επισκέπτες φεύγουν ικανοποιημένοι δηλώνοντας πως θέλουν να ξανάρθουν . 
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι «Η αύξηση του τουρισμού φέρνει επενδύσεις μικρές και μεγάλες που βοηθούν 
όλα τα επαγγέλματα να δουλεύουν».Αναλυτικά είπε: 
«Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης για την χρηματοδότηση της 
έρευνας αλλά και για την στήριξης της γενικότερα στο θέμα της προώθησης του 
τουριστικού τομέα της Κρήτης μας. 
Με ιδιαίτερη χαρά λάβαμε τα χρήσιμα στοιχεία της έρευνας για τον Τουρισμό στην Δυτική 
Κρήτη για το 2016 και για μια ακόμη χρονιά καταγράφουμε αύξηση των αφίξεων με 
ιδιαίτερο το στοιχείο της διασποράς στις χώρες προέλευσης των επισκεπτών. 
Ως προορισμός έχουμε πολλά θετικά τα οποία πρέπει να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.  
Επίσης, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και οργάνωσης στο λεγόμενο θεματικό τουρισμό. 
Καθημερινά εργαζόμαστε όλοι οι φορείς μαζί ενωμένοι για την έλευση νέων αεροπορικών 
εταιρειών και για επέκταση των προορισμών - με τις ήδη υπάρχουσες - όπως και για την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
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Τοπικά τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ , έχουμε καταφέρει ένα μικρό θαύμα το οποίο κρατάει 
μέσα σ’ αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία την οικονομία του τόπου μας ψηλά. 
Υπάρχει όμως και ένα θέμα που αφορά τη μη αύξηση του τζίρου αναλογικά στις 
επιχειρήσεις και αυτό οφείλεται στους ακόλουθους λόγους : 

• Μείωση εισοδήματος προς κατανάλωση από Ευρωπαίους και Έλληνες 
• Παραοικονομία(παραεμπόριο –παραξενοδοχία) 
• Αύξηση ενάρξεων επιχειρήσεων στο κλάδο υπηρεσιών κατά 400-450 / ανά έτος  με 

250 διαγραφές δηλαδή 200 περισσότερες κάθε χρόνο και All inclusive. 
Θα μελετήσουμε κατέληξε ο κ. Μαργαρώνης την ετήσια έρευνα και βάση αυτής θα 
προχωρήσουμε σε κινήσεις στην στρατηγική μας». 
Πατήστε εδώ για να δείτε την έρευνα. 
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