
 
 
 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020 
 
 

Συνέντευξη της κας Μάρι Δασκαλαντωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Grecotel 

για την επόμενη ημέρα του κλάδου της φιλοξενίας στην Ελλάδα. 

 

 

 
 
 
 
Αισιόδοξη ότι «ο πιο ζωντανός και υποσχόμενος τομέας της ελληνικής 
οικονομίας, δηλαδή αυτός της φιλοξενίας» θα καταφέρει να λειτουργήσει με την 
έμπρακτη συμπαράσταση της κυβέρνησης, δηλώνει μιλώντας στο mononews.gr 
η κα Μάρι Δασκαλαντωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Grecotel. 
 
Η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα της χώρας, η Grecotel, ετοιμάζει το σχέδιο 
της επόμενης μέρας, προκειμένου μόλις αρθούν οι περιορισμοί στις 
μετακινήσεις και το lockdown, να είναι έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες. 
 
«Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς, 
παρακολουθούμε πολύ στενά δέκα μεγάλες αγορές του εξωτερικού και σχεδιάζουμε 
ειδικά προγράμματα για τις διαφορετικές περιοχές της χώρας, όπου η Grecotel έχει 
παρουσία. 



 
Όταν δοθεί το πράσινο φως από το μέτωπο της Υγείας -πάντοτε σε συνεννόηση με τις 
αρχές της κάθε Περιφέρειας- θα προτείνουμε ειδικό πρόγραμμα για τον τουρισμό μας 
και σε απόλυτη συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού. Αυτό που 
μπορώ να πω σήμερα είναι, ότι ο πρώτος τομέας που θα ανακάμψει είναι ο τομέας του 
οδικού τουρισμού. 
 
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που συχνά μοιάζουν ανυπέρβλητες ως Grecotel 
είμαστε αισιόδοξοι, ότι με την έμπρακτη συμπαράσταση της κυβέρνησής μας ο πιο 
ζωντανός και υποσχόμενος τομέας της ελληνικής οικονομίας -δηλαδή αυτός της 
φιλοξενίας- με επιστημοσύνη, σύστημα και συγκεκριμένο σχέδιο, επαναλαμβάνω, 
εξειδικευμένο για κάθε Περιφέρεια, θα καταφέρει να λειτουργήσει.», λέει 
στο mononews.gr η κα Μάρι Δασκαλαντωνάκη, CEO της Grecotel. 
 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα της χώρας με 32 μονάδες σε 
Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονο, Ρόδο, Κω, Αθήνα και Σούνιο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, 
Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. Έχει δυναμικότητα που υπερβαίνει τις 12.000 
κλίνες και κατέχει την πρώτη θέση με το 4% της ελληνικής αγοράς, ενώ 6.300 
εργαζόμενοι απασχολούνται στις επιχειρήσεις του Ομίλου, καθιστώντας τον, τον 
σημαντικότερο εργοδότη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. 
 
Να σημειωθεί ότι η Grecotel, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας 
στη χώρα μας πήρε όλα τα ενδεδειγμένα από την Πολιτεία και τον ΠΟΥ μέτρα. 
Με κοινωνική υπευθυνότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κλάδο, 
σταμάτησε τις εργασίες στα εποχιακά και ανέστειλε τη λειτουργία των αστικών 
ξενοδοχείων, διατηρώντας μέχρι τη λήξη των περιορισμών μόνο το προσωπικό 
ασφαλείας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί, για λόγους εθνικής και ευρωπαϊκής 
ασφάλειας, το ASTIR – EGNATIA στην Αλεξανδρούπολη, όπου φιλοξενούνται οι 
δυνάμεις της FRONTEX, τηρώντας πάντα τους αυστηρούς κανόνες προστασίας 
από τον κορωνοϊό. 
 
Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο mononews.gr στις 12/4/2020. 
 
 
 

 


