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ΘΔΜΑ:  54
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 Γιεθνής Έκθεζη Σοσριζμού Βερολίνοσ (ΙΣΒ, Βερολίνο 07-09.03.2023) 

 

Α. Γενικός απολογιζμός 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε θπζηθή παξνπζία, γηα πξώηε θνξά από ην 2019, ε 54
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε 

Τνπξηζκνύ ζην Βεξνιίλν (Internationale TourismusBörse/ITB 2023) ζεσξνύκελε σο ε 

θνξπθαία εκπνξηθή έθζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηνλ θόζκν (07-09.03.23) κε θεηηλή 

ηηκώκελε ρώξα ηελ Γεσξγία – ζηελ ελαξθηήξηα εθδήισζε ηεο Έθζεζεο κεηείρε ν Γεσξγηαλόο 

ΠΘ θ. Irakli Garibashvili.  

Η εθεηηλή ITB θηινμέλεζε πεξίπνπ 5500 εθζέηεο (2019: ήηαλ 10.000), πξνεξρόκελνπο από 

161 ρώξεο (2019: από 81) ελώ ν αξηζκόο ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 90.127 (2019: 

113.500). Δθθξάδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηα κεγέζε απηά νη δηνξγαλσηέο επεζήκαλαλ 

όηη «η 54η ITB Berlin επιβεβαίυζε ηη μεγάλη ανάγκη ηος κλάδος για απεςθείαρ πποζυπικέρ 

επαθέρ. Είμαζηε σαπούμενοι για ηη μεγαλειώδη επιζηποθή ηηρ εμποπικήρ έκθεζηρ και ηην 

ηεπάζηια ανηαπόκπιζη από εκθέηερ και επιζκέπηερ». 

Δμίζνπ επηηπρεκέλν ζεσξείηαη θαη ην παξαιιήισο δηεμαγόκελν Γηεζλέο Σπλέδξην Τνπξηζκνύ 

(ITB Berlin Convention), κε 400 θνξπθαίνπο νκηιεηέο από όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, 200 ζεκαηηθέο ζπλεδξίεο, εθδειώζεηο θαη εξγαζηήξηα θαη πεξί ηνπο 

24.000 ζπκκεηέρνληεο. Σην Σπλέδξην έγηλε παξνπζίαζε ησλ δηεζλώλ ηάζεσλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθώλ από όινλ ηνλ θόζκν θαη αλαιύζεθαλ δηάθνξα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ζα 

δηακνξθώζνπλ  ην ηνπξηζηηθό «πξντόλ» ηα επόκελα ρξόληα, όπσο ε ςεθηνπνίεζε, ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ιόγσ ηεο 

έιιεηςεο θαηαξηηζκέλνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ θιπ.  

Σύκθσλα κε ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο δηνξγαλώηξηαο εηαηξείαο Messe Berlin 

(Δθζεζηαθνύ Οξγαληζκνύ Βεξνιίλνπ), D. Hoffmann, ζηελ ITB Berlin ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην 2023 ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ρξνληά – 

ξεθόξ γηα ηνλ θιάδν, θαζώο ε επηζπκία γηα ηαμίδηα επηζηξέθεη ζε παγθόζκηα θιίκαθα, κε 

εμαίξεζε κόλν ηελ ε πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνύ ιόγσ ηνπ όηη ε Κίλα άξγεζε λα αλνίμεη ηα 

ζύλνξά ηεο. «Τιρ ηελεςηαίερ ημέπερ η ηοςπιζηική βιομησανία επέδειξε απίζηεςηη εμπιζηοζύνη 

παπά ηη δύζκολη ζςνολική καηάζηαζη και ηιρ γευπολιηικέρ κπίζειρ», ππνγξάκκηζε ν 

θ.Hoffmann. 

Η επόκελε 55
ε 

ITB ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 5 έσο 7 Μαξηίνπ 2024. 

Β. Δλληνική ζσμμεηοτή 

Σύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηώλ, ε ρώξα καο επαλήιζε δπλακηθά ζηελ ITB 

2023 κε 122 ζπκκεηνρέο εθζεηώλ (2019: 158), από όιν ην θάζκα ησλ ηνπξηζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ: ηνπξηζηηθά γξαθεία, μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη όκηινη, επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ θ. ά., θαζώο θαη ζεζκηθνύο εθζέηεο (από όιεο ηηο 



Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο θαη Νεζηά, Δπηκειεηήξηα θαη ηνπηθνύο / ζεκαηηθνύο Τνπξηζηηθνύο 

Φνξείο). Δθ ηνπ ζπλόινπ ησλ Διιήλσλ εθζεηώλ, 75 εθζέηεο θηινμελήζεθαλ ζην πεξίπηεξν 

ηνπ ΔΟΤ – πιήξεο θαηάινγνο Διιήλσλ Δθζεηώλ ζηελ ΙΤΒ 2023 δύλαηαη λα αληιεζεί από ηνλ 

ππεξζύλδεζκν : 

https://www.itb.com/de/besuchen/ausstellerliste/#/suche/f=h-

entity_orga,griechenland;v_sg=0;v_fg=0;v_fpa=FUTURE 

Δπηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ήηαλ εθ κέξνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ, ε ΓΓ 

Τνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αλάπηπμεο, θπξία Οιπκπία Αλαζηαζνπνύινπ, εθπξνζσπνύζα ηνλ 

Υπνπξγό θ. Β. Κηθίιηα, θαη, εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΤ, ν ΓΓ θ. Γεκήηξηνο Φξαγθάθεο. Σε δειώζεηο 

ηεο ζηελ DeutscheWelle  ε ΓΓ θπξία Αλαζηαζνπνύινπ ππνγξάκκηζε όηη «η Ελλάδα αναμένει 

θέηορ αύξηζη ηοςπιζηικών ποών καηά 10% ζε ζσέζη με ηο 2022, βάζει ηυν μέσπι ηώπα ππο-

κπαηήζευν, με ηην πποϋπόθεζη βέβαια όηι δεν θα ςπάπξοςν έκηακηα γεγονόηα πος μποπούν να 

αναηπέτοςν ηον ζσεδιαζμό». Σύκθσλα κε ηελ θπξία Αλαζηαζνπνύινπ, ε Διιάδα απνηειεί ηνλ 

πξώην πξννξηζκό γηα ηνπξηζηηθέο επελδύζεηο ζηελ Δπξώπε, θαζώο 8 ζηηο 10 ηνπξηζηηθέο 

επελδύζεηο επί επξσπατθνύ εδάθνπο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ρώξα καο. Σπκπιήξσζε όηη κε ηε 

λέα ηνπξηζηηθή ηεο ζηξαηεγηθή,  ε Διιάδα δίλεη έκθαζε πιένλ ηόζν ζηε ρξνληθή όζν θαη 

ρσξηθή επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ. 

Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ε θπξία Αλαζηαζνπνύινπ, «η Ελλάδα δεν είναι μόνο η 

Μύκονορ και οι Κςκλάδερ, αλλά είναι και η ενδοσώπα, η Πελοπόννηζορ, η Βόπεια Ελλάδα, ηα 

Επηάνηζα. Μάλιζηα ηο βάπορ πλέον πέθηει και ζηην ανάπηςξη νέυν μοπθών ηοςπιζμού, όπυρ ο 

ηοςπιζμόρ για ηλικιυμένοςρ και ζςνηαξιούσοςρ, ο ιαηπικόρ ηοςπιζμόρ ή η πποζέλκςζη 

τηθιακών νομάδυν, παπέσονηαρ μια ζειπά από κίνηηπα». Σεκεηώλεηαη όηη ε θπξία 

Αλαζηαζνπνύινπ παξαρώξεζε, επίζεο, ζπλέληεπμε ζην ηνπξηζηηθό πεξηνδηθό 

„Fremdenverkehrswirtschaft“ (FVW) θαη ν θ. Φξαγθάθεο ζην πεξηνδηθό „TouristikAktuell“. 

Η ρώξα καο παξαδνζηαθά δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην γεξκαληθό ηνπξηζηηθό θνηλό θαη, ππό 

απηό ην πξίζκα, ε θπξία Αλαζηαζνπνύινπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ αξκόδην 

Υθππνπξγό/Σπληνληζηή ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο γηα ζέκαηα Ναπηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Τνπξηζκνύ D. Janecek (Πξάζηλν) από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, κε ηνλ νπνίν ζπδεηήζεθαλ 

ζέκαηα θηιηθνύ πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπξηζκνύ θαη βησζηκόηεηαο.  

Tν κεγάιεο θιίκαθαο θαη δηαδξαζηηθό Διιεληθό Πεξίπηεξν εκπινπηηζκέλν κε πνιπκέζα ήηαλ 

έλαο από ηνπο πην πνιπζύρλαζηνπο θαη πνιπζπδεηεκέλνπο ηνκείο ηεο θεηηλήο ΙΤΒ κε ηε 

κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα αληαλαθιώληαο ηε ζνβαξή πξνζπάζεηα πνιιώλ εηώλ ηνπ 

ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 25% ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ. Σην ρώξν ηνπ 

πεξηπηέξνπ ηνπ ΔΟΤ, νη δύν ΓΓ κε ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία  πξαγκαηνπνίεζαλ ζεηξά 

ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζώπνπο ηεο γεξκαληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (TUI, Deutsche 

Lufthansa, Marabu, AIDA, Alltours, Eurowings, CONDOR, Discover, θ.ά.). 

Σηηο 08.03 πξνβιήζεθε ζην Πεξίπηεξν ηνπ ΔΟΤ βηληενζθνπεκέλνο ραηξεηηζκόο κε ζέκα 

«Διεπζίλα – Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα» θαη αθνινύζεζαλ ζύληνκεο παξνπζηάζεηο ηεο 

Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ξελνδόρσλ / Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θέξαζκα 

πξνζθεθιεκέλσλ κε ειιεληθά εδέζκαηα / νίλνπο θαη ελεκέξσζε Διιήλσλ αληαπνθξηηώλ. 

Γ. Παράλληλες εκδηλώζεις 

- Eπ’ επθαηξία θαη ζην πεξηζώξην ηεο ITB απνλεκήζεθαλ ζηηο 06.03 ζην Βεξνιίλν ηα 

δηεζλή βξαβεία ηεο Τνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο TUI γηα ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν (TUI 

https://www.itb.com/de/besuchen/ausstellerliste/#/suche/f=h-entity_orga,griechenland;v_sg=0;v_fg=0;v_fpa=FUTURE
https://www.itb.com/de/besuchen/ausstellerliste/#/suche/f=h-entity_orga,griechenland;v_sg=0;v_fg=0;v_fpa=FUTURE


Global Hotel Awards 2023). Σηελ ελ ιόγσ εθδήισζε ε ρώξα καο βξέζεθε ζην 

επίθεληξν ησλ δηαθξίζεσλ, θαζώο βξαβεύηεθαλ 4 ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

(Lindos Blu Luxury, Cretan Malia Park, Creta Maris Resort, 

AtlanicaHotelsandResorts) κε 6 από ηα 18 βξαβεία πνπ απνλεκήζεθαλ. Μάιηζηα ε 

εθδήισζε νινθιεξώζεθε, ζε θιίκα έληνλεο ζπγθηλεζηαθήο θόξηηζεο, κε ηε βξάβεπζε 

ηνπ θ. Νίθνπ Γαζθαιαλησλάθε, ηδξπηή ηνπ νκίινπ Grecotel Hotels and Resorts, γηα ηε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ ζηνλ θιάδν (Lifetime Achievement Award).  Τελ ηηκεηηθή 

δηάθξηζε ζηνλ θ. Γαζθαιαλησλάθε απέλεηκε πξνζσπηθά ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο 

TUI, θ. S. Ebel. 

- Ο ΓΓ ΔΟΤ θ. Φξαγθάθεο ήηαλ θεληξηθόο νκηιεηήο ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ 

δηνξγάλσζε (07.03) ε εηαηξεία παξνρήο δηαδηθηπαθώλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ 

Expedia, ζηελ νπνία παξνπζίαζε ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο Διιάδαο γηα ην 

2023. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνλίζηεθε από πςειόβαζκα ζηειέρε ηεο 

Expedia ε ζεκαληηθή πνξεία ηεο ρώξαο γηα ηελ αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνύ, θάηη πνπ 

επηβεβαηώλεηαη από ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο, θαζώο ε Δxpedia αλαθνίλσζε 

ζπλνιηθό ηδίξν πσιήζεσλ 570 εθαη. δνιαξίσλ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ην 2022. 

- Σηηο 09.03 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο ρώξνπο ηεο Πξεζβείαο εηδηθή εθδήισζε γηα ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο θαη ηα γ/ΜΜΔ γηα ηελ πξνβνιή ηεο Διεπζίλαο σο «Πνιηηηζηηθήο 

Πξσηεύνπζαο ηεο Δπξώπεο 2023». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, εθπξόζσπνη ηνπ 

θνξέα ηεο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεύνπζαο «Διεπζίλα 2023» έθαλαλ αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεσλ γηα ην 2023. 

Γ. σμπεράζμαηα 

Τα αλσηέξσ θαηαδεηθλύνπλ, γηα κία αθόκε ρξνληά, ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ΙΤΒ θαη ηνπ 

Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ Τνπξηζκνύ σο θνξπθαίσλ γεγνλόησλ δηεζλώο ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηνξγαλώλεηαη πιήζνο εθδειώζεσλ, παξνπζηάδνληαη 

ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, δηαπξαγκαηεύνληαη θαη ζπλάπηνληαη ζεκαληηθέο ηνπξηζηηθέο 

ζπκθσλίεο. 

Η δηαρξνληθά ηζρπξή παξνπζία ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηελ ITB, ηόζν ζεζκηθά, 

όζν θαη επηρεηξεκαηηθά θαη ε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ ΔΟΤ, πνπ 

ζπγθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ γ/επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 

ειθπζηηθόηεηα ηεο ρώξαο καο σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Μάιηζηα, 

ε επηηπρεκέλε επαλέλαξμε ηεο Έθζεζεο ύζηεξα από δηάιεηκκα 4 εηώλ, ιόγσ ηεο παλδεκίαο, 

πνπ έπιεμε ζθιεξά ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν, θαη ε εθεηηλή δπλακηθή ειιεληθή ζπκκεηνρή πνπ 

πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ζεκαληηθώλ δηεζλώλ «παηθηώλ» ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, 

αλαδεηθλύνπλ ηηο ζεκαληηθόηαηεο πξννπηηθέο γηα αθόκα πην δπλακηθή θαη ζηνρεπκέλε 

αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηα επόκελα ρξόληα.  

Σε θάζε πεξίπησζε, πέξαλ ηεο ζηαζεξήο θαη πνηνηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ ΙΤΒ θιεηδί γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ Διιεληθνύ Τνπξηζκνύ απνηεινύλ, όπσο ήδε επηζεκάλζεθε, ηόζν ε ζηξαηεγηθή 

πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο πξντόληνο, όζνλ θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ζπλερή πνηνηηθή 

αλαβάζκηζή ηνπ κε ρξνληθή θαη ρσξηθή επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ. 

 


