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ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

SNA : System of national accounts 

UNWTO : United Nations World Tourism Organization 

USD : United States Dollar 

Vol. : Volume 

WTO : World Trade Organization 

Β. Αφρική : Βόρεια Αφρική 

δις. : Δισεκατομμύρια 

ΔΝΤ : Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

εκ. : Εκατομμύρια 

ΕΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

ΕΣΥΕ : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος  

ΕΛΣΤΑΤ : Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ην. Βασίλειο : Ηνωμένο Βασίλειο 

Η.Π.Α :  Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

ΣΕΤΕ : Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

ΣΕΦ : Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

τ.μ. : Τετραγωνικά μέτρα 

χ.χ. : χωρίς χρόνο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έως και το 2013. Αναλύεται η πορεία του ελληνικού 

τουρισμού σε επίπεδο ανταγωνισμού, που διαμορφώνουν η κρίση του διεθνούς 

χρηματοοικονομικού συστήματος, η αργή ανάκαμψη των οικονομιών στις 

αναπτυγμένες χώρες, η δυναμική ανάπτυξη των ανερχόμενων τουριστικών 

προορισμών και τέλος η στασιμότητα του ελληνικού τουρισμού ύστερα από μία 

πρόσκαιρη μετά-ολυμπιακή ανάκαμψη. 

Σκοπός της μελέτης μας, είναι να συγκεντρώσουμε, να αξιολογήσουμε και να 

επεξεργαστούμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διεθνή και ελληνική τουριστική 

κίνηση, να προχωρήσουμε στην ανάλυση τους και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε  στηρίζονται σε  μελέτες της Ε.Λ.Σ.Τ.Α.Τ, του 

Ε.Ο.Τ., της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σ.Ε.Τ.Ε  καθώς και από το Διαδίκτυο. Θα 

ήταν συνετό να επισημάνουμε πως ορισμένα από τα στοιχεία που έχει συλλέξει και 

δημοσιεύσει η Ε.Λ.Σ.Τ.Α.Τ. είναι ελλιπής και δυσκόλεψαν τη διεξαγωγή ορθών 

συμπερασμάτων. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης, παρουσιάζεται η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης 

με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η πορεία του ελληνικού τουρισμού στο διεθνή 

ανταγωνισμό.   
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ΜΕΡΟΣ І  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

1.1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

Η τουριστική έκρηξη που σημειώθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είναι 

γνωστό, έχει σχέση με την «Διεκδίκηση των  Ανθρώπινων Δικαιωμάτων». Είναι  

αυτή που προκάλεσε τέτοια ώθηση στην τουριστική κίνηση ώστε σήμερα 

εκατομμύρια εργαζόμενοι, μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχοι, κάθε φύλου, ηλικίας, 

πολιτιστικής στάθμης και εισοδηματικού επιπέδου, να ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 

σύνορα της πατρίδας τους με κατεύθυνση άλλες γειτονικές και μη χώρες ή να 

διακινούνται συχνότερα μέσα στον χρόνο στην ίδια τους την πατρίδα. 

Τα εκατομμύρια αυτά των ανθρώπων επιχειρούν τις τουριστικές  τους εξορμήσεις 

για να χαρούν τον ελεύθερο χρόνο τους ή για να περιηγηθούν σε τόπους, έξω από το 

στενό περιβάλλον της περιοχής της μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να  

γνωρίσουν νέες μορφωτικές παραστάσεις, νέους τρόπους ζωής, τη κουλτούρα και τα 

έθιμα των συνανθρώπων τους. Έτσι το δικαίωμα διακοπών, που αποτελεί κοινωνική 

κατάκτηση, έδωσε την ευκαιρία στις τελευταίες κυρίως γενιές και σε όλα τα 

στρώματα των κοινωνικών τάξεων, τη δυνατότητα να μετέχουν στην απόλαυση της 

τουριστικής μετακίνησης, σε σημείο που η μετακίνηση αυτή καθ ’αυτή να αποτελέσει 

πλέον ένα «είδος πρώτης βιοτικής ανάγκης», κάτι που είχε σαν συνέπεια την 

αναγνώριση από τις κυβερνήσεις της ανάγκης άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 

Κατά τα τέλη της δεκαετίας  του ΄50 παρατηρήθηκε να εμφανίζεται ο μαζικός 

τουρισμός και να αναπτύσσεται σαν μια ανάγκη διαφοροποίησης του μέχρι τότε 

αναπτυγμένου τουρισμού των περιηγήσεων. Κύριες διαστάσεις του τουρισμού, από 

την πλευρά της ζήτησης, είναι ο αμειβόμενος ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων και 

το διατιθέμενο εισόδημα, καθοριστικά στοιχεία που επηρεάζουν ποιοτικά και 

ποσοτικά την επιλογή  του είδους και της απόστασης των ταξιδιών. Από την άλλη 

μεριά η τεχνολογική ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς, η σύγχρονη οργάνωση του 

τουριστικού κυκλώματος και η δυνατότητα διάθεσης στην αγορά μεγάλης ποικιλίας 

προγραμμάτων επέτρεψαν την μαζικοποίηση του. Στην Ελλάδα που έχει ήδη 

αναπτυχθεί ο τουρισμός από την εποχή του μεσοπολέμου, εξελίχθηκε μεταπολεμικά ο 
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μαζικός τουρισμός, σαν κατ’ εξοχή συντελεστής γενικότερης ανάπτυξης, μια και 

κάλυψε μακροχρόνια ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών και σε μεγάλο μέρος 

χρηματοδότησε την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Η τουριστική πολιτική της χώρας μας, όπως εκφράστηκε στα πενταετή 

προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης 1960-1964 και 1968-1972,στόχευε κύρια στην 

επιδίωξη της αριστοποίησης των συναλλαγματικών εισροών, όπως :  

α)  καλυτέρευση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών 

β) δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιοχές με υψηλό ποσοστό 

υποαπασχόλησης, με σκοπό την ανακοπή της εσωτερικής μετανάστευσης 

γ) την εξισορρόπηση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων 

περιοχών. 

Αντίθετα το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης 1978-1982,σαν κύρια επιδίωξη της 

τουριστικής πολιτικής έθεσε την μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων που δέχεται 

και προκαλεί ο τουρισμός σαν γενικότερος κλάδος της οικονομίας και των 

επιδράσεων του σε μεγέθη, όπως το εισόδημα και η απασχόληση σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Τέλος, το  πενταετές πρόγραμμα 1983-1987,θέτει σαν βασικές επιδιώξεις 

πολιτικής: 

α.  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος 

β.  την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την παροχή κινήτρων για 

ανάπτυξη ανεκμετάλλευτων πηγών τουριστικού ενδιαφέροντος 

γ.  την χωροταξική ανακατανομή της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς 

δ.  την άμβλυνση της εποχικότητας με προώθηση νέων μορφών τουρισμού, όπως 

χειμερινού, θαλάσσιου, θεραπευτικού και αθλητικού, και 

ε.  την ανάπτυξη του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού  

Θεμελιακούς στόχους  πολιτικής θα αποτελέσουν η αναθεώρηση του θεσμικού 

πλαισίου, η διοικητική και περιφερειακή αναδιοργάνωση της υπηρεσίας, η ενίσχυση 

του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης  στον προγραμματισμό και τον έλεγχο της 

τουριστικής πολιτικής, η προώθηση  της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο για επαρκή επάνδρωση της ξενοδοχειακής και 
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επισιτιστικής βιομηχανία.(Απόσπασμα από το βιβλίο «Η ανάπτυξη του τουρισμού 

στην Ελλάδα την περίοδο 1969-82» Σταύρος Σπύρος Λ.) 

 Τι είναι λοιπόν ο τουρισμός; Είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας , 

μόρφωσης, ξεκούρασης και πολιτισμικής επαφής με διαφορετικούς λαούς. Ο 

τουρισμός αποτελεί την σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους παραδοσιακούς 

τουριστικούς προορισμούς (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα κτλ) και τα τελευταία 

χρόνια για τους ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς (Τσεχία, Ουγγαρία, 

Κροατία, Τουρκία, Αίγυπτος κτλ), λόγω των ελκυστικών πακέτων διακοπών που 

προσφέρουν οι τελευταίοι προορισμοί. Ωστόσο δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός 

του τουρισμού. Μέσα από την ανάλυση των χαρακτηριστικών του θα μπορούσαμε να 

τον ορίσουμε ως εξής: 

 Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης 

ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε 

αυτούς επί τουλάχιστον ένα 24ωρο με σκοπό την ικανοποίηση των 

ψυχαγωγικών τους αναγκών. 

 Οι διάφορες μορφές του τουρισμού περιλαμβάνουν απαραίτητα δύο 

βασικά στοιχεία: το ταξίδι στον τουριστικό προορισμό και τη διαμονή σε 

αυτό συμπεριλαμβανομένου της διατροφής 

 Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου μόνιμης 

διαμονής  των ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για 

διάφορους λόγους 

 Η μετακίνηση των ανθρώπων σε τουριστικούς προορισμούς είναι 

προσωρινού και βραχυχρόνιου χαρακτήρα, πού σημαίνει ότι πρόθεση τους 

είναι να επιστρέψουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους μέσα σε λίγες 

μέρες, μήνες, βδομάδες. 

  Οι άνθρωποι επισκέπτονται τουριστικούς προορισμούς για τουριστικούς 

λόγους ,δηλαδή για λόγους άλλους από εκείνους της μόνιμης διαμονής ή 

της επαγγελματικής απασχόλησης τους. 

Το 1941 ως τουρισμός ορίστηκε το σύνολο των φαινομενικών σχέσεων που 

προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε έναν προορισμό και τη 

διαμονή σε αυτόν μη μόνιμων κατοίκων του. Το 1937 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
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της Κοινωνίας των Εθνών συστήνει στα μέλη του να χαρακτηρίζουν τον τουρίστα 

σαν ένα άτομο που ταξιδεύει για ένα χρονικό διάστημα 24ωρών ή περισσότερο σε μια 

χώρα διαφορετική από αυτή της μόνιμης διαμονής του. Τέλος, το 1963 η Διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Ταξίδια και Τουρισμού ορίζει ως επισκέπτη κάθε 

άτομο που επισκέπτεται μια χώρα διαφορετική από αυτή της μόνιμης διαμονής του , 

για οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης  ενός επαγγέλματος για το οποίο 

αμείβεται από την χώρα την οποία επισκέπτεται. Ο όρος επισκέπτης αποτελείται από 

δύο κατηγορίες: 

 Τουρίστες: κάθε άτομο που επισκέπτεται μια χώρα και διαμένει για 

τουλάχιστον ένα 24ωρω και ο λόγος επίσκεψης τις περισσότερες φορές είναι 

διακοπές, υγεία, σπουδές, συμμετοχή σε αποστολή ή σύσκεψη ή συνέδριο, 

επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί και άθληση. 

 Εκδρομείς: κάθε άτομο που επισκέπτεται μια χώρα και διαμένει σε αυτή 

λιγότερο από ένα 24ωρο (επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, επισκέπτες που 

έρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα χωρίς διανυκτέρευση, τα πληρώματα 

πλοίων, αεροπλάνων κτλ.) 

Ο παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού (ΠΟΤ) συστήνει τον εξής ορισμό: ο 

τουρισμός περικλείει   όλες εκείνες τις δραστηριότητες που κάνει μακριά από την 

μόνιμη χώρα διαμονής του για χρονικό διάστημα μικρότερο του  ενός χρόνου  με 

σκοπό την αναψυχή, την ικανοποίηση των επαγγελματικών του αναγκών κτλ. Η λέξη 

τουρισμός προέρχεται από την Γαλλία και σημαίνει η μετακίνηση του ανθρώπου είτε 

ως  μεμονωμένος ταξιδιώτης είτε σε ομάδα ταξιδιωτών από την μια περιοχή στην 

άλλη με σκοπό την μόρφωση, την επαφή με άλλους λαούς, την ανταλλαγή 

πολιτισμών, την ψυχαγωγία ή και την επίτευξη επαγγελματικής συμφωνίας.( Πηγή 

www.wikipedia.gr.) 
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1.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Έχει γίνει πλέον γνωστό ότι ο τουρισμός αποτελεί τον πιο κερδοφόρο και δυναμικά 

αναπτυσσόμενο κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Τις τελευταίες δεκαετίες σαν απόλυτο 

μέγεθος αναπτύσσεται σημαντικά, ως αναπόσπαστο μέρος των περισσότερων χωρών, 

μαζί με την ανάπτυξη των κοινωνικοπολιτικών διαδικασιών τους.  

Η ύπαρξη ενός ισχυρού τουριστικού τομέα συμβάλλει άμεσα στην αύξηση του 

εθνικού εισοδήματος της χώρας, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στη βελτίωση του 

ισοζυγίου πληρωμών και στην ανάπτυξη άλλων κλάδων μιας χώρας (ναυτιλία, 

εστίαση, λιανικό εμπόριο). Επίσης αποτελεί προωθητικό παράγοντα στη βελτίωση 

των διακριτικών σχέσεων, την ανάπτυξη των διεθνούς εμπορίου και την ενίσχυση της 

παγκόσμιας ειρήνης.  

Όταν υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές βελτιώνεται το ανταγωνιστικό  προϊόν 

της χώρας αλλά και η θέση της ως προς τις ανταγωνίστριες χώρες. Υποστηρίζεται 

από πολλούς ότι ο επιχειρηματικός όγκος του τουρισμού, σε παγκόσμια κλίμακα, 

ξεπερνά τις εξαγωγές πετρελαίου, τροφίμων και αυτοκινήτων ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί την σπουδαιότερη πηγή εσόδων για τις τουριστικά αναπτυσσόμενες χώρες. 

Από το 1952 έως το 2005 ο αριθμός των τουριστικών αφίξεων αυξήθηκε με ρυθμό 

6,5% κατά έτος με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών να εκτιναχθεί 

από τα 25 στα 806 εκατομμύρια.  

Ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος που προέκυψε από αυτές τις αφίξεις ήταν 

ιδιαίτερα μεγάλος, φτάνοντας το 11,2% για την προαναφερθείσα περίοδο, 

γιγαντώνοντας την παγκόσμια οικονομία και αγγίζοντας τα 680δις δολάρια το 2005. 

Ως το 1950, οι 15 κορυφαίοι προορισμοί απορροφούσαν το 88% των παγκόσμιων 

αφίξεων, με το ποσοστό να μειώνεται στο 75% για το 1970 και στο 57% το 2005, με 

αποτέλεσμα την πιο ομοιόμορφη κατανομή των οφελών του παγκόσμιου τουρισμού 

αλλά και τη δημιουργία νέων προορισμών. Η είσοδος νέων προορισμών στην 

παγκόσμια τουριστική αγορά έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθούν νέες αγορές 

τουρισμού ικανές να ανταγωνιστούν και σε ένα βαθμό να ξεπεράσουν τις 

παραδοσιακές αγορές τουρισμού. Το 2006 οι παγκόσμιες αφίξεις άγγιξαν τα 842 

εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Το 2007 παρουσιάζεται έως το τέταρτο συνεχόμενο έτος σταθερής μεγέθυνσης 
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της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, ενώ αποτελεί και το έτος που άρχισε να 

διακρίνεται η χρηματοπιστωτική αστάθεια που ακολούθησε τα επόμενα έτη έως και 

σήμερα. Το 2008 είναι η χρονιά που ο τουρισμός δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα 

λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης. Το 2009 οι παγκόσμιες αφίξεις μειώθηκαν 

κατά 4,2% σε σχέση με το 2008 φτάνοντας τα 880 εκατομμύρια. Το 2010 οι 

παγκόσμιες αφίξεις  άγγιξαν τα 940 εκατομμύρια ,σημειώνοντας  αύξηση της τάξης 

του 6,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2011 οι παγκόσμιες αφίξεις 

σημείωσαν άνοδο κατά 4,6% σε σχέση με το 2010 φθάνοντας τα 983 εκατομμύρια. 

Το 2012 ο τουρισμός συνέχισε την ανάκαμψη του, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 

1διςστις διεθνείς αφίξεις. Το 2013 αν και δεν έχει ολοκληρωθεί έχει σημειώσει 

σπουδαίες αυξήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ας αναλύσουμε όμως τη διεθνή τουριστική κίνηση στο σύνολο της. Το 2008 

σημειώθηκαν 924 εκατ. αφίξεις τουριστών παγκοσμίως, 16 εκατ. περισσότερες  από 

το 2007 παρουσιάζοντας μια αύξηση 2,2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα θετικά 

αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου (+5%) διότι το β΄ εξάμηνο(1%)παρουσιάζει μια 

απότομη αλλαγή, με αποτέλεσμα το 2008 να χαρακτηρίζεται ως έτος με σημαντικές 

διακυμάνσεις και αστάθειες (χρηματοοικονομική κρίση , αύξηση προϊόντων πρώτης 

ανάγκης, πετρελαίου και διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών). Η ανάπτυξη 

ήταν αρνητική το β ΄ εξάμηνο του 2008 σε Ευρώπη (-3%) και Ασία (-3%), όπου η 

πτώση ήταν ακόμα πιο αισθητή λόγω της διψήφιας αύξησης που παρουσίασε το 2007 

και το α ΄ εξάμηνο του 2008 (+6%). Από την άλλη πλευρά, η Αμερική παρουσίασε 

αύξηση +1%, η Αφρική +5% και η Μέση Ανατολή +5%, δηλαδή παρουσίασαν 

θετικά αποτελέσματα το β ΄ εξάμηνο , σε αντίθεση με τα αρνητικά αποτελέσματα του 

α ΄ εξαμήνου. Συνολικά η Ευρώπη δεν παρουσίασε καμία αύξηση σε σχέση με τις 

άλλες χώρες, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίασαν η Μέση Ανατολή 

(+11%), η Αφρική (+5%) και η Αμερική (+4%).(www.sete.gr) 

Το 2009 πραγματοποιήθηκαν 880 εκατ. αφίξεις τουριστών παγκοσμίως, 39 εκατ. 

λιγότερες σε σχέση με το 2008, δηλαδή υπάρχει μια μείωση της τάξεως του 4,6%. Η 

μείωση αυτή οφείλεται στα αρνητικά αποτελέσματα των τριών πρώτων μηνών  του 

2009, -10%, -7%, -2% ,αντίστοιχα. Ενώ το τελευταίο τρίμηνο το 2008 υπήρξε μια 

αύξησης της τάξεως του 2% έναντι του των υπόλοιπων τριμήνων. Η ανάπτυξη ήταν 

αρνητική για 14 συνεχείς μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι χώρες που 
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επλήγησαν είναι  η Μ. Ανατολή και η Ασία ενώ την μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε 

το α ΄ εξάμηνο  η Ευρώπη (-10%). Συνολικά για το 2009 όλες οι χώρες παρουσίασαν 

μείωση , με χειρότερη πορεία της Ευρώπης (-5,6%),της Μέσης Ανατολής (-5,4%) και 

της Αμερικής (-4,7%). Αντίθετα η μόνη χώρα με σημαντική αύξηση είναι η Αφρική 

+3%. (www.sete.gr) 

Το 2010 σημειώθηκαν 940 εκατ.  58 εκατ. από το 2009 δηλαδή έχουμε μια 

αύξηση της τάξεως του +6,6%. Η Μέση Ανατολή εμφάνισε αύξηση +14% στο 

σύνολο των παγκόσμιων αφίξεων, η Ασία +12,7%, η Αφρική +7%, η Αμερική +6,5% 

και η Ευρώπη + 3,3% αλλά και όλες οι υπόλοιπες χώρες.(www.sete.gr)  

Το 2011 σημειώθηκαν 983 εκατ. αφίξεις τουριστών παγκοσμίως, 43 εκατ. 

περισσότερες από το 2010 δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξεως του 4,6%. Η 

Ευρώπη σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις παγκοσμίως (+6,2%), η Ασία 

(6,1%), η Αμερική (+3,9%), η Αφρική (+0,4%) ενώ η Μέση Ανατολή παρουσίασε 

μείωση -7%. (www.sete.gr) 

Το 2012 οι αφίξεις ξεπέρασαν παγκοσμίως το 1 δις. σημείωσαν αύξηση δηλαδή 

4% σε σχέση με το 2011 (39. εκατ. περισσότερες αφίξεις σε σχέση με τις αφίξεις το 

2011). Η αύξηση αυτή οφείλεται στα θετικά αποτελέσματα που παρουσίασαν οι 

περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια του έτους. Πιο συγκεκριμένα η Ασία 

παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στα νούμερα των διεθνών αφίξεων (+7,1%) 

ακολουθεί η Αφρική (+5,4%), η Αμερική (+4,1%) και η Ευρώπη (+3,6%)με την 

περιοχή της Μ .Ανατολής να παρουσιάζει μείωση των διεθνών αφίξεων (-5,3%) λόγω 

των πολεμικών αναταραχών στην περιοχή της Συρίας. (www.sete.gr) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ (εκατ.) 

 

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 ΓΑΛΛΙΑ 80,9 79,2 76,8 77,6 81,4 83

2 Η.Π.Α 56 57,9 55 59,8 62,7 67

3 ΚΙΝΑ 54,7 53 50,9 55,7 57,6 57,7

4 ΙΣΠΑΝΙΑ 58,7 57,2 52,2 52,7 56,7 57,7

5 ΙΤΑΛΙΑ 43,7 42,7 43,2 43,6 46,1 46,4

6 ΤΟΥΡΚΙΑ 22,2 25 25,5 27 29,3 35,7

7 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 30,9 30,1 28,2 28,3 29,3 29,3

8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 24,4 24,9 24,2 26,9 28,4 30,4

9 ΜΑΛΑΙΣΙΑ  21 22,1 23,6 24,6 24,7 25

10 ΜΕΞΙΚΟ 21,4 22,6 22,3 23,3 23,4 23,4

11 ΑΥΣΤΡΙΑ 20,8 21,9 21,4 22 23 24,2

12 ΡΩΣΙΑ  20,6 21,6 19,4 20,3 22,7 25,7

13 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 17,2 17,3 16,9 20,1 22,3 23,8

14 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 23,1 25,4 20,8 21,2 21,4 23

15 ΤΑΥΛΑΝΔΗ 14,5 14,6 14,1 15,9 19,2 22,4

16 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΑΙΑ 11,5 14,8 10,9 10,9 17,5 13,7

17 ΕΛΛΑΔΑ 16,2 15,9 14,9 15 16,4 15,5

18 ΚΑΝΑΔΑΣ  17,9 17,1 15,7 16,1 16 16,3

19 ΠΟΛΩΝΙΑ 15 13 11,9 12,5 13,4 14,8

20 ΜΑΚΑΟ 12,9 10,6 10,4 11,9 12,9 13,6

21 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 11 10,1 9,9 10,9 11,3 11,7

22 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 8 7,8 7,5 9,2 10,4          - 

23 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 8,6 8,8 9,1 9,5 10,3          - 

24 ΚΡΟΑΤΙΑ 8,6 8,7 8,7 9,1 9,9          - 

25 ΚΟΡΕΑ 6,4 6,9 7,8 8,8 9,8 11,1

26 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 10,6 12,3 11,9 14,1 9,5 11,2

27 ΜΑΡΟΚΟ 7,4 7,9 8,3 9,3 9,3         - 

28 ΤΣΕΧΙΑ           - 10,1 8,8 8,6 8,8         - 

29 ΔΑΝΙΑ 9,3 9 8,5 8,7           -         - 

30 ΕΛΒΕΤΙΑ 8,4 8,6 8,3 8,6 8,5         - 
 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού(Παγκόσμιο Τουριστικό 
Βαρόμετρο, Σεπτέμβριος 2012) 
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Η Ελλάδα ως προς τις αφίξεις (Πίνακας 1) κατατάσσεται στην 17η θέση στην 

παγκόσμια κατάταξη με καλύτερη χρονιά το 2011, όπου κατέφθασαν στην χώρα μας 

16,4 εκατ. τουρίστες. Στην 1η θέση βρίσκεται η Γαλλία με επίσης καλύτερη χρονιά το 

2011, 81,4 εκατ. αφίξεις. Στην 2η θέση βρίσκονται οι Η.Π.Α με 62,7 εκατ. αφίξεις. 

Στην 3η θέση βρίσκεται η Κίνα με 57,6 εκατ. αφίξεις και στη 4η βρίσκεται η Ισπανία 

με τις μεγαλύτερες αφίξεις να πραγματοποιούνται το  2007, 58,7 εκατ. έναντι του 

2011 και του 2012 που οι αφίξεις έφτασαν τα 56,7 εκατ. και 57,7 εκατ. αφίξεις 

αντίστοιχα.  Παρατηρούμε ότι η Τουρκία βρίσκεται στη 6η θέση αφήνοντας πίσω 

παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, η 

Ελλάδα, η Σαουδική Αραβία. Σημειώνει μία σταθερή ανοδική πορεία φτάνοντας το 

2011 τα 29,3 εκατ. αφίξεις και το 2012 τα 35,7 εκατ. αφίξεις. Είναι από τις λίγες 

χώρες που μπήκαν δυναμικά στην «αγορά» του παγκόσμιου τουρισμού και 

σημείωσαν μια σταθερή αυξητική πορεία χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις. 
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Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (δις US$) 

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Η.Π.Α 97,4 110,4 94,2 103,5 116,1 126,2 

2 ΙΣΠΑΝΙΑ 57,6 61,6 53,2 52,5 59,9 55,9 

3 ΓΑΛΛΙΑ 54,3 56,6 49,5 46,9 54,5 53,6 

4 ΚΙΝΑ 37,2 40,8 39,7 45,8 48,5 50 

5 ΙΤΑΛΙΑ 42,7 45,7 40,2 38,8 43 41,2 

6 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 36 39,9 34,6 34,7 38,8 38,1 

7 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 38,6 36 30,1 32,4 35,1 36,6 

8 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 22,3 24,7 25,4 29,8 31,5 31,5 

9 ΜΑΚΑΟ 13,4 16,9 18,1 27,8
         
- 43,7 

10 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 13,8 15,3 16,4 22,2 27,7 32,1 

11 ΤΑΙΛΑΝΔΗ 16,7 18,2 16,1 20,1 26,3 30,1 

12 ΤΟΥΡΚΙΑ 18,5 22 21,3 20,8 23 25,7 

13 ΑΥΣΤΥΡΙΑ 18,7 21,6 19,4 18,6 19,9 18,9 

14 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 14 15,3 15,8 18,3 19,6 20,2 

15 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 9,1 10,7 9,4 14,1 18 19,3 

16 ΕΛΒΕΤΙΑ 12,2 14,4 14,1 15 17,6 16,6 

17 ΙΝΔΙΑ 10,7 11,8 11,1 14,2 17,5 18 

18 ΚΑΝΑΔΑΣ 15,6 15,7 13,7 15,7 16,7 17,4 

19 ΕΛΛΑΔΑ 15,5 17,1 14,5 12,7 14,6 12,9 

20 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 13,3 13,3 12,4 12,9 14,4 13,9 

21 ΣΟΥΗΔΙΑ 10,9 11,2 10,3 11 13,8 15,4 

22 ΚΟΡΕΑ 6,1 9,8 9,8 10,4 12,3 14,2 

23 ΜΕΞΙΚΟ 12,9 13,3 11,5 12 11,9 13,7 

24 ΒΕΛΓΙΟ 11 11,8 10,2 10,4 11,6 11,4 

25 ΡΩΣΙΑ 9,4 11,8 9,4 8,8 11,4 11,2 

26 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 10,1 10,9 9,6 10,1 11,3 11,1 

27 ΤΑΙΒΑΝ 5,2 5,9 6,8 8,7 11 11,7 

28 ΙΑΠΩΝΙΑ 9,3 10,8 10,3 13,2 11 14,6 

29 ΠΟΛΩΝΙΑ 10,6 11,8 9 9,5 10,7 10,9 

30 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 8,8 7,9 7,5 9,1 9,5 10,4 
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Στην παγκόσμια κατάταξη βάσει των διεθνών εισπράξεων (Πίνακας 2) η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την 19ηθέση με καλύτερη χρονιά το 2008(17,1 δις.1). Χειρότερη χρονιά 

για την Ελλάδα είναι το 2010 και το 2012 όπου οι εισπράξεις ανήλθαν στα 12,7 και 

12,9 δισ. αντίστοιχα. Στην 1η θέση βρίσκονται οι Η.Π.Α φτάνοντας το 2012 τα 126,2 

δις. Ακολουθεί η Ισπανία με καλύτερη χρονιά το 2008, (61,6 δις) και χειρότερη 

χρονιά το 2010 (52,5 δις). Στην 3η θέση βρίσκεται η Γαλλία αγγίζοντας το 2008 τα 

56,6 δις και το 2010 τα 46,9 δις. Την 4η θέση καταλαμβάνει η Κίνα φτάνοντας το 

2012 τα 50,0 δις ενώ το 2009 τα 39,7 δις. Στην 6η θέση είναι η Γερμανία φτάνοντας 

τα 38,8 δις το 2011 ενώ τα 36 δις το 2009. Στην 7η θέση βρίσκεται το Ην. Βασίλειο 

με 38,6 δις το2007 και 36,6 δις εισπράξεις το 2012. Η Ταιβάν, η Τουρκία και η Ν. 

Αφρική είναι από τις χώρες που έχουν σημειώσει την πιο σταθερή ανοδική πορεία και 

τα πέντε έτη (11,2δις. 25,7δις και 10,4 δις αντίστοιχα για το 2012). Λόγοι που 

οδηγούν στην ανοδική αυτή πορεία είναι ότι οι προορισμοί αυτοί έχουν δημιουργήσει 

πακέτα διακοπών με χαμηλότερες τιμές χωρίς να διαφέρουν πολύ σε φυσική ομορφιά 

από τους αναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς. Μέρα με την μέρα κατακτούν 

όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς θέτοντας νέους όρους στη παγκόσμια τουριστική 

βιομηχανία. Άρα οι υπόλοιποι προορισμοί πρέπει να αναθεωρήσουν τις πολιτικές 

τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί. 

                                                            

1 Δισεκατομμύρια σε US$. Χρησιμοποιούμε το δολάριο διότι το ευρώ δεν είναι παγκόσμιο νόμισμα 
και αν το χρησιμοποιούσαμε θα είχαμε μια άνιση σύγκριση των αποτελεσμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (δις. US$) 

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 83,1 91 81,2 78,1 85,9 83,4

2 Η.Π.Α 77,1 80,5 74,1 75,5 78,7 83,5

3 ΚΙΝΑ 29,8 36,2 43,7 54,9 72,6 102

4 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 71,4 68,5 50,1 50 51 51,5

5 ΓΑΛΛΙΑ 38,2 41,1 38,4 39 44,1 39,1

6 ΚΑΝΑΔΑΣ 24,7 27,2 24,2 29,6 33,1 35,1

7 ΡΩΣΙΑ 21,2 23,8 20,9 26,6 32,5 42,8

8 ΙΤΑΛΙΑ 27,3 30,8 27,9 27,1 28,7 26,4

9 ΙΑΠΩΝΙΑ 26,5 27,9 25,1 27,9 27,2 27,9

10 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 14,7 18,4 17,6 22,2 26,6 27,5

11 ΒΕΛΓΙΟ 17,5 19,8 20,4 18,9 22,2 21,7

12 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 8,2 11 10,9 16,4 21,3 22,2

13 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 13,2 16,4 15,8 18,6 21,1 22,4

14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19,1 21,7 20,7 19,6 20,5 20,2

15 ΚΟΡΕΑ 22 19,1 15 18,8 19,5 20,1

16 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 15 16,1 15,7 17,5 19,1 20,2

17 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 20,2 15,1 20,4 21,1 18,2 17

18 ΙΣΠΑΝΙΑ 19,7 20,3 16,9 16,8 17,3 15,3

19 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 12,1 13,8 12 13,7 16,3 16,9

20 ΣΟΥΗΔΙΑ 13,6 14,7 11,9 13,2 15,8 16,1

21 ΙΡΑΝ 6,8 7,6 9,1 14,2           -           - 

22 ΙΝΔΙΑ 8,2 9,6 9,3 10,6 13,7 12,3

23 ΗΝ.ΑΡ.ΕΜΙΡΑΤΑ 11,3 13,3 10,3 11,8 13,2 15,1

24 ΕΛΒΕΤΙΑ 10,1 10,9 10,9 11,1 12,5 14,4

25 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 5,6 6,7 6,5 7,9 10,8 11,5

26 ΑΥΣΤΡΙΑ 10,6 11,4 10,8 10,2 10,5 10,1

27 ΤΑΙΒΑΝ 9,1 9,1 7,8 9,4 10,1 10,6

28 ΔΑΝΙΑ 8,8 9,7 9 9,1 9,8 9,4

29 ΚΟΥΒΕΤ 6,6 7,6 6,2 6,4 8,1 9

30 ΠΟΛΩΝΙΑ 7,8 9,9 7,4 8,6 8 8,7

  …. …. …. …. …. ….   

48 ΕΛΛΑΔΑ 3,4 3,9 3,4 2,9 3,2         - 
 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Παγκόσμιο 
Τουριστικό Βαρόμετρο, Σεπτέμβριος 2012) 
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Στην παγκόσμια κατάταξη βάσει τουριστικής δαπάνης2 (Πίνακας 3) η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την 48η θέση φτάνοντας το 2008 τα 3,9 δις. Την 1η θέση καταλαμβάνει 

η Γερμανία φτάνοντας το 2008 τα 91,0 δις, την 2η θέση οι Η.Π.Α με 80,5 δις. ,την 

3ηθέση  η Κίνα με 72,6 δις το 2011, την 4η   θέση το Ην. Βασίλειο με 68,δις. το 2010 

και  την 5η  θέση η Γαλλία με 44,1 δις το 2011. 

 

1.3. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Θεωρούμε ότι είναι σωστό να αναφερθούμε στην σπουδαιότητα του τουρισμού 

στην ελληνική οικονομία. Η συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ3 για το έτος 2008 

είναι 16,8%. Οι θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην τουριστική 

βιομηχανία είναι 854.400 δηλαδή το 18,7%  του συνόλου των εργαζομένων, ενώ 

προβλέπεται ότι ο τουρισμός μπορεί μέχρι το 2019 να απασχολεί 360.000 άτομα 

καλύπτοντας το 100% των ανέργων του 2008. Συγκρίνοντας τον σε παγκόσμιο 

επίπεδο και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το 

2008 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 16η θέση ως προς τις αφίξεις, την 12η θέση ως προς 

τις εισπράξεις ενώ σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την 24η θέση 

μεταξύ 133 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας  

ενώ στον Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας την 67η θέση. Στοιχεία, που 

                                                            

2Η συνολική καταναλωτική δαπάνη είναι αυτή  που πραγματοποιείται από έναν επισκέπτη ή για 
λογαριασμό ενός επισκέπτη για το ταξίδι και την παραμονή στον προορισμό του κατά την διάρκεια 
αυτού. Οι δαπάνες είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ταξιδίου αλλά μπορεί σωρεύεται επίσης σε ατομικό 
επίπεδο και επίπεδο χώρας. Διαιρώντας τις δαπάνες με τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί να 
υπολογισθεί η μέση καθημερινή δαπάνη. Οι τουριστικές δαπάνες περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία 
στοιχείων  που καλύπτουν το φάσμα από την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που 
συνδέονται οργανικά με το ταξίδι και την παραμονή ως την αγορά μικρών διαρκών αγαθών για 
προσωπική χρήση, ενθυμίων και δώρων για τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους. Οι ακόλουθες 
δαπάνες πρέπει να εξαιρούνται από τις τουριστικές δαπάνες 1) αγορές για εμπορικούς σκοπούς , 
δηλαδή μεταπώληση που γίνεται από  οποιεσδήποτε κατηγορία επισκεπτών και οι αγορές που 
γίνονται από επισκέπτες σε επιχειρηματικά ταξίδια για  λογαριασμό του εργοδότη τους 2) 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις ή συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επισκέπτες όπως γη, κατοικία, 
ακίνητη περιουσία, έργα τέχνης και άλλες σημαντικές αγορές( όπως αυτοκίνητα τροχόσπιτα, σκάφη, 
δεύτερες κατοικίες) ακόμη και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για σκοπούς 
τουριστικών ταξιδιών 3) μετρητά που δίνονται σε συγγενείς ή φίλους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
τα οποία αντιπροσωπεύουν πληρωμή τουριστικών αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και δωρεές σε 
ιδρύματα. 

3Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια 
οικονομία εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια  είναι η συνολική αξία όλων των  
τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, 
ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους  του 
εξωτερικού. 
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αποκαλύπτουν πως η Ελλάδα έχει και την δύναμη και τις κατάλληλες υποδομές να 

βρίσκεται σε υψηλές θέσεις  στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.  

Το 2009 ο τουρισμός συμμετέχει στο ΑΕΠ με 15,9% ενώ απασχολεί 789.600 

εργαζομένους δηλαδή το 17,7% του συνόλου των εργαζομένων. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο κατέχει την 16η θέση ως προς τις αφίξεις, την 15η θέση ως προς τις 

εισπράξεις την 24η θέση ανάμεσα σε 133 χώρες στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και 

Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας ενώ στον Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας την 

71η θέση (σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ). Το 2010 συμμετέχει στο ΑΕΠ με ποσοστό 16% 

και απασχολεί 786.000 εργαζομένους, δηλαδή το 17,8% του συνόλου των 

εργαζομένων. Σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει την 17η θέση ως προς τις αφίξεις, την 

21η θέση ως προς τις εισπράξεις την 29η θέση ανάμεσα σε 133 χώρες στο Δείκτη 

Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας και την 83η θέση στο Γενικό 

Δείκτη Ανταγωνιστικότητας.  

Το 2011 ο τουρισμός συμμετέχει στο ΑΕΠ με ποσοστό 15,8% ενώ απασχολεί 

720.600 δηλαδή 17,6% του συνόλου των εργαζομένων. Σε παγκόσμιο επίπεδο 

κατέχει την 17η θέση ως προς τις αφίξεις , την 19η θέση ως προς τις εισπράξεις, την 

29η θέση ανάμεσα σε 133 χώρες στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής 

Ανταγωνιστικότητας ενώ στον Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας κατέχει την 90η 

θέση. Το 2012 ο τουρισμός συμμετέχει στο ΑΕΠ με ποσοστό 16,4% και απασχολεί 

688.800 εργαζομένους, δηλαδή το 18,3% του συνόλου των εργαζομένων. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στην 17η θέση ως προς τις αφίξεις, στην 23η θέση ως 

προς τις εισπράξεις, την 32η θέση ανάμεσα σε 133 χώρες στο Δείκτη Ταξιδιωτικής 

και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας και την 96η θέση στο Γενικό Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας. (www.sete.gr) 

Αξιολογώντας αυτές τις πληροφορίες καταλήγουμε ότι ο τουρισμός παρά τις 

διακυμάνσεις του είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος, σε σύγκριση με τους 

άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί το μόνο μας όπλο για να βγούμε 

στην παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά και να σταθούμε αξιοπρεπώς στις επιταγές των 

καιρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

         Ο τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε ποικίλες κατηγορίες όπως σε εισερχόμενο 

και εξερχόμενο, εσωτερικό, θρησκευτικό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό κτλ. Θεωρούμε 

ότι πιο ενδιαφέρον είναι να αναλύσουμε τον εισερχόμενο που αφορά  τους ταξιδιώτες 

που επισκέπτονται την χώρα μας και τον εξερχόμενο που αφορά τους μόνιμους 

κάτοικους της Ελλάδος που ταξιδεύουν σε άλλες χώρες. 

         Ακριβής ορισμοί για τον εισερχόμενο και τον εξερχόμενο τουρισμό δεν 

υπάρχουν. Θα μπορούσαμε να τον ορίσουμε ως εισερχόμενο τον τουρισμό που κάνει 

κάποιος όταν φεύγει από τον τόπο μόνιμης κατοικίας ώστε να επισκεφθεί κάποια 

άλλη χώρα με οποιοδήποτε σκοπό (αναψυχής, εκπαίδευσης, ξεκούρασης κτλ.). Η 

Ελλάδα είναι μια χώρα γνωστή για τον φυσικό και πολιτισμικό της πλούτο. Κάθε 

χρόνο συρρέουν  στην Ελλάδα εκατοντάδες τουρίστες για να επισκεφθούν τις 

όμορφες παραλίες της, τα γραφικά νησιά της αλλά και τους αρχαιολογικούς χώρους 

και τα μουσεία της. Κατά βάση η Ελλάδα δεν εξάγει τόσο τουρισμό όσο εισάγει 

επομένως πρέπει  να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες από το ελληνικό κράτος 

ώστε να ελκύει κάθε χρόνο ακόμα περισσότερους τουρίστες. Η ανάπτυξη των 

ξενοδοχειακών μονάδων ,των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων και η εξέλιξη 

της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει την Ελλάδα σε ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται τις άλλες ανταγωνίστριες  χώρες όσο 

αφορά το τουριστικό προϊόν που προσφέρει . Ο εξερχόμενος τουρισμός αφορά τους 

μόνιμους κατοίκους μιας χώρας οι οποίοι ταξιδεύουν σε μια άλλη χώρα. Οι μόνιμοι 

κάτοικοι μιας χώρας που ταξιδεύουν σε μια άλλη πόλη της χώρας τους δεν αποτελούν 

εξερχόμενο τουρισμό αλλά εγχώριο.
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2.1.1. ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (σε χιλιάδες ταξιδιώτες) 

 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 11.218,10 11.910,30 12.465,50 11.815,30 10.887,50 10.199,90 10.698,00 9.971,90

ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ € 7.068,90 7.590,80 7.595,30 7.173,50 6.598,70 6.109,20 6.600,20 5.866,30

ΑΥΣΤΡΙΑ 469,7 498,2 377,3 354,7 352,2 338,4 310,4 236,4

ΒΕΛΓΙΟ 364,7 403,3 408,7 420,7 334,2 339,8 432,60 326,9

ΓΑΛΛΙΑ 753,1 765,7 991,1 910 962,4 868,30 1.149,40 977,4

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.782,30 2.877,00 2.711,70 2.469,20 2.364,50 2.038,90 2.240,50 2.108,80

ΙΣΠΑΝΙΑ 135,1 169,7 182,6 219,9 164,5 155,3 154,8 155,7

ΙΤΑΛΙΑ 1.085,30 1.296,50 1.251,80 1.100,00 935 843,6 938,2 848,1

ΚΥΠΡΟΣ 448,4 478,6 492,5 479,9 434,7 574,8 439,8 428,8

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 656,7 722,9 737,8 756,9 651,4 528,80 560,70 478,5
ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ 
ΖΩΝΗ ΤΟΥ € 4.149,30 4.319,50 4.867,10 4.641,70 4.288,80 4.090,70 4.097,80 3.925,70

ΔΑΝΙΑ 269 272,5 267,6 245,9 264 240,60 245,00 205,2

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2.287,30 23.880,00 2.508 2.278,00 2.112,20 1802,2 1.758,10 1.920,80

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 351 320,1 350,7 327,3 307,6 257,9 223,7 230,4

ΣΟΥΗΔΙΑ 304,1 325,4 311,4 382,9 356,2 281,1 333,9 319,8

ΤΣΕΧΙΑ 201,9 278,2 269,8 267,6 267,8 294,90 309,10 289

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 3.170,00 3.315,90 3.702,80 4.123,60 4.027,00 4.807,60 5.729,20 5.725,70

ΑΛΒΑΝΙΑ 187,7 171,9 213,7 243 234,3 242,1 411,2 469,2

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 120,8 152,2 125,6 136,1 133,9 108,1 115,9 117,9
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ΕΛΒΕΤΙΑ 239,6 220,9 310,3 339,8 352,5 274,4 361,4 299,6

ΗΠΑ 556,7 544,8 617,5 612,8 531,3 498,3 484,7 373,8

ΚΑΝΑΔΑΣ 124 139,9 158,8 158,4 135 113,4 142,3 102,7

ΡΩΣΙΑ 107,3 204 199,6 309,1 276 451,20 738,9 874,8

ΣΥΝΟΛΟ 14.388,20 15.226,20 16.165,30 15.938,80 14.914,50 15.007,50 16.427,12 15.517,60
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 10.712,20 11.410,00 11.712,40 11.228,20 10.656,90 10.998,30 11.948,40 11.396,20

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 3.676,00 3.816,20 4.452,90 4.710,60 4.257,60 4.009,20 4.478,80 4.121,50
 

 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, Απρίλιος 2013 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (πρώην ΕΣΥΕ), 

της Τράπεζας της Ελλάδος και της έρευνας των συνόρων για το 2005 παρουσιάζεται 

μια αύξηση 8,3% στις αφίξεις από το εξωτερικό σε σχέση με το 2004 (Πίνακας 4). Οι 

αφίξεις από την  Ευρώπη παρουσιάζουν μια αύξηση 6,5%, αφού είναι εκείνη που 

κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς (93%). Οι 

περισσότεροι μη- κάτοικοι4 φτάνουν από το Ην. Βασίλειο (19%), την Γερμανία 

(15,7%) και  την Ιταλία (7,9%). Σπουδαία αύξηση σημειώνει η Ρωσία (28,1%) ,η 

Βουλγαρία (36,3%) και η Ρουμανία (51,5%). Επίσης μια αξιόλογη αύξηση 

παρουσιάζουν κάποια κράτη της Ασίας (Ιαπωνία, Ισραήλ, Λίβανος-Συρία), της 

Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, ΗΠΑ και Καναδάς) και η Ωκεανία. 

Το 2006 σημειώνεται μια αύξηση σε σχέση με το 2005 +8,44%. Συγκεκριμένα, η 

Ευρώπη που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (92,2%) παρουσιάζει 

αύξηση 8,1% και τα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν μία αύξηση 5,4%, με τις 

μεγαλύτερες αφίξεις να συνεχίζουν να παρουσιάζονται από το Ην. Βασίλειο 16,3%, 

την Γερμανία 14,2% και την Ιταλία7,4%. Σε σύγκριση με το 2005 αλλά και με το 

σύνολο των αφίξεων μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται στη Σουηδία 35,5%, στην 

Ολλανδία 17,4%, στην Αυστρία 6,1%, στην Ιταλία 5,2% και στη Γαλλία 5,2% ενώ 

μειωμένη αύξηση παρουσιάζεται στο Ην. Βασίλειο 3,8%. Σπουδαίες αυξήσεις 

παρουσιάζονται και στις άλλες Ηπείρους και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ 17,3%. 

 Το 2007 αποτελεί το έτος που ουσιαστικά ξεκίνησε η οικονομική κρίση και 

άρχισαν και τα πρώτα δυσοίωνα σημάδια στην θετική ως τότε πορεία του τουρισμού. 

Σημειώθηκε μια αύξηση 8,5% σε σύγκριση με το 2006. Οι αφίξεις από τα κράτη της 

Ευρώπης( που διατηρεί το μεγαλύτερη μερίδιο της αγοράς 92,7%) παρουσίασε 

αύξηση 9,9% ενώ τα κράτη της ΕΕ παρουσίασαν μια αύξηση 20% λόγω της ένταξης 

στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Οι περισσότερες αφίξεις σημειώνονται 

από το Ην. Βασίλειο 15%, τη Γερμανία 12,9% και την Ιταλία 6,6%. Η Ρουμανία και 

η Βουλγαρία είναι εκείνες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αυξηση83,1% και 
                                                            

4 Κάτοικος Ελλάδας είναι: 1) κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από ιθαγένεια, που κατοικεί ή 
προτίθεται να κατοικήσει για ένα έτος στην Ελλάδα, 2) κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του 
στην Ελλάδα ,καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 
στην Ελλάδα. Μη-κάτοικοι εξ αντιδιαστολής είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που δεν είναι 
κάτοικος Ελλάδος. Οι έννοιες του κατοίκου και του μη-κατοίκου έχουν στατιστικό και μόνο 
περιεχόμενο και υιοθετούνται οι ορισμοί που προτείνονται από τα Ηνωμένα Έθνη (System of 
National Account – SNA 1993) παράρτημα xiv, παράγραφος 14β. και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ – Εγχειρίδιο για την κατάρτιση ισοζυγίου πληρωμών, 5η έκδοση , 1993) 
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62,4% διότι η Ελλάδα είναι ο πιο κοντινός και φθηνός προορισμός καθώς μπορούν να 

χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Μικρές είναι οι μεταβολές που παρουσιάζει το Ην. 

Βασίλειο και η Γερμανία, η Ολλανδία παρουσιάζει μια αύξηση 5,9% ενώ η Ιταλία μια 

μείωση 2,6%. Στις υπόλοιπες Ηπείρους παρουσιάζουν αύξηση τα κράτη της 

Αμερικής 12,9% και μείωση τα κράτη της Αφρικής 9,3%, της Ασίας 6,1% και της 

Ωκεανίας 6,1%. 

Το 2008 παρουσιάζεται μια μείωση στις αφίξεις (-1,4%). Οι αφίξεις από την 

Ευρώπη (η οποία διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς 90,8% ,μειωμένο σε 

σχέση με πέρσι) σημειώνουν μια μείωση -1,7% ενώ τα κράτη της ΕΕ παρουσιάζουν 

μία μείωση -5,2%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται από την Γερμανία -8,9%, 

το Ην. Βασίλειο -9,2% ενώ από την Ρωσία σημειώνεται η πιο σπουδαία αύξηση 

+54,9%. Με βάση την κατανομή των αφίξεων κατά χώρα προέλευσης η Γερμανία 

παρουσιάζει μια αύξηση +15,5%, το Ην. Βασίλειο +14,3%, η Ιταλία 6,9% και η 

Γαλλία 5,7%. 

Το 2009  οι αφίξεις των μη-κατοίκων στην χώρα μας μειώθηκαν κατά 6,4% σε 

σύγκριση με το 2008.  Συγκεκριμένα οι αφίξεις από την Ευρώπη, η οποία διατηρεί το 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς 91,2% , σημείωσε μείωση 6,0% ενώ τα κράτη της ΕΕ 

σημείωσαν μείωση 7,9%. Ως προς την κατανομή των αφίξεων  την πρώτη θέση 

κατέχει η Γερμανία 15,9%, το Ην. Βασίλειο 14,2, οι λοιπές χώρες της Ευρώπης 6,9%, 

η Γαλλία 6,5% και η Ιταλία 6,3%. Μείωση σημειώνουν σε σύγκριση με το 2008 η 

Γερμανία 4,2% το Ην. Βασίλειο 7,3% η Ιταλία 15%(πολύ μεγάλη) ενώ αύξηση 

σημειώνουν  η Γαλλία 5,8% και οι λοιπές χώρες της Ευρώπης 29,4%( αξιοσημείωτη). 

 Το 2010 σημειώθηκε μια αύξηση στις αφίξεις από το εξωτερικό 0,6% σε 

σύγκριση με το 2009. Οι αφίξεις από την Ευρώπη ,η οποία κατέχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο την αγοράς 88,5%, σημείωσε μείωση 2,4%, τα κράτη της ΕΕ σημείωσαν 

μείωση 6,3% σε σύγκριση με το 2009. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται από  το 

Ην. Βασίλειο 14,7%, την Γερμανία 13,8%, την Γαλλία 9,8% , την Ιταλία 9,8% ενώ 

αύξηση παρουσιάζουν η Πολωνία  97,6%, η Ρωσία 63,5% και η Κύπρος 32,2%.  Ως 

προς την κατανομή των αφίξεων κατά χώρα προέλευσης την μεγαλύτερη παρουσία 

έχει η Γερμανία13,6%, το Ην. Βασίλειο 12,0%, η Γαλλία 5,8% και η Ιταλία 5,6%. 

Ενώ από της άλλες ηπείρους την μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει η Ασία. 
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Το 2011 είναι η καλύτερη χρονιά από άποψη αφίξεων καθώς σημειώνεται μια 

αύξηση 9,5% σε σύγκριση με το 2010. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονται από 

την Ευρώπη 10,4% , η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 89,2%, 

ενώ τα κράτη της ΕΕ σημειώνουν μια αύξηση 4,9%. Σπουδαία αύξηση σημειώνουν οι 

αφίξεις από την Πορτογαλία 77,7%, την Αλβανία 69,9%, την Ρωσία 63,8%, το 

Λουξεμβούργο 53,1%, την Γαλλία 32,4% και το Βέλγιο 27,3% ενώ σημαντική 

μείωση σημειώνεται από την Κύπρο 23,5%. Ως προς την κατανομή των αφίξεων στην 

πρώτη θέση βρίσκεται η Γερμανία (13,6%), στη δεύτερη το Ην. Βασίλειο (10,7%) και 

στην τρίτη η Γαλλία με (7,0%).  

Το 2012 οι αφίξεις μη- κατοίκων από το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 5,5% σε 

σύγκριση με το 2011. Οι αφίξεις από την Ευρώπη που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο 

της αγοράς (89,3%) παρουσιάζει μείωση 5,5% που κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με 

αυτή του 2011, ενώ τα κράτη της  ΕΕ παρουσίασαν μείωση 8,5%. Σπουδαία μείωση 

σημείωσαν η Πολωνία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο , η Ιταλία, η Βουλγαρία και 

η Ολλανδία ενώ σημαντική αύξηση σημειώνει  το Ην. Βασίλειο και η Ρωσία.  Ως 

προς την κατανομή των αφίξεων κατά χώρα προέλευσης πρώτη είναι η Γερμανία με 

13,6%, δεύτερο το Ην. Βασίλειο  12,4% και τρίτη η Γαλλία 6,3%. Από τις άλλες 

Ηπείρους σημαντική αύξηση σημειώνουν οι χώρες της Ασίας ενώ σημαντική μείωση 

οι χώρες της Αμερικής.  

Το 2013 σημειώθηκαν 15,7 εκατ. αφίξεις. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την 

Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων(78,9%), 

παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 μείωση 2,6%, έναντι της 

περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, ενώ τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατέγραψαν µείωση 3,3%.Σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, εµφανίζουν οι 

αφίξεις από τη Βουλγαρία, την Ισπανία τη Ρωσία και τη Γερµανία.  Σηµαντική 

µείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από το Ηνωµένο Βασίλειο, 

την Κύπρο, την Ολλανδία, και το Βέλγιο. Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή των αφίξεων 

µη-κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη µεγαλύτερη συµµετοχή κατέχει η 

Βουλγαρία (14,6%), και ακολουθούν η Αλβανία (12,5%), η Γερµανία (8,1%), η 

Κύπρος (5,9%), το Ηνωµένο Βασίλειο (4,5%) και η Ιταλία (4,2%). Από όλες τις 

υπόλοιπες ηπείρους, παρατηρείται αύξηση αφίξεων, µε τη σηµαντικότερη αύξηση 

των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, να καταγράφεται από την Ασία µε µεγάλη συμβολή 
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από τη Τουρκία(στοιχεία που αφορούν το α΄ τρίμηνο του 2013, με βάση τα 

προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ).  

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο 

µερίδιο των αφίξεων (86,1%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 

αύξηση 10,1%, έναντι της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, ενώ τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση 4,6%. Σηµαντική αύξηση των αφίξεων, σε 

απόλυτες τιµές, παρατηρείται από τη Ρωσία, τη Γερµανία, τη Βουλγαρία τη Γαλλία, 

ενώ σηµαντική µείωση των αφίξεων παρατηρείται από το Ηνωµένο Βασίλειο, την 

Ισπανία, και την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή των αφίξεων µη κατοίκων 

κατά χώρα προέλευσης, τη µεγαλύτερη συµµετοχή κατέχει η Γερµανία (12,9%) και 

ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο (9,6%), η Γαλλία (6,6%), η Ρωσία (6,2%) και η 

Βουλγαρία (6,1%). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σηµαντική αύξηση των αφίξεων, σε 

απόλυτες τιµές, παρατηρείται από την Ασία µε µεγάλη συµβολή από την Τουρκία και 

από την Αµερική µε µεγάλη συµβολή από τις ΗΠΑ (στοιχεία που αφορούν το 

β΄τρίμηνο του 2013, με βάση τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ). 

Σημαντικοί λόγοι που επηρεάζουν τις αφίξεις τουριστών στην χώρα μας είναι η 

αύξηση της εγκληματικότητας, η αποεπένδυση λόγω οικονομικής κρίσης οι οποίες 

μετατρέπουν την Αθήνα σε ένα μη ασφαλή προορισμό για τους τουρίστες. Οι 

απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το κλείσιμο των δρόμων  σε συνδυασμό με 

την εγκληματικότητα μειώνουν την ευκολία πρόσβασης στο ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας. Επίσης παραδοσιακά το 80% των αλλοδαπών επισκέπτονται την χώρα μας 

για λόγους αναψυχής. Ενώ μόνο το 6,8% των επισκεπτών έρχονται στην χώρα μας 

για επαγγελματικούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης 

έχουν μειωθεί οι επισκέψεις τουριστών για λόγους υγείας, εκπαίδευσης και 

διεκπεραίωσης επαγγελματικών υποθέσεων με αποτέλεσμα την αύξηση των αφίξεων 

για λόγους αναψυχής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ- ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 10.915.243 11.509.127 12.001.222 11.691.650 10.748.109 10.637.307 11.671.155 10.992.903

ΑΘΗΝΩΝ 3.541.832 3.698.953 3.872.156 3.472.845 3.170.478 3.092.195 3.123.631 2.651.062

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 466.441 466.821 475.146 464.874 435.169 420.960 446.824 370.729

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.962.993 2.063.030 2.087.144 2.135.198 1.946.544 1.914.820 2.137.230 2.067.475

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 646.634 736.873 770.791 919.677 862.054 758.772 869.929 901.573

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 847.528 828.740 839.460 806.713 733.137 722.699 772.607 824.000

ΚΩ 597.172 649.526 681.313 671.600 627.533 697.613 843.171 788.971

ΡΟΔΟΥ 1.205.510 1.291.429 1.384.902 1.369.406 1.321.806 1.416.991 1.717.477 1.539.298

ΣΑΜΝΤΟΡΙΝΗΣ 162.957 178.027 192.018 162.941 151.367 161.666 178.681 178.922

ΧΑΝΙΩΝ 531.482 637.073 678.510 669.122 608.361 587.825 652.058 681.497

ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 408.452 378.472 424.292 1.019.214 891.660 863.766 929.548 935.375

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ 103.929 79.109 9.250 11.226 54.957 54.161 3765 0

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 65.258 37.412 9.354 11.226 6.063 8.686 0 0

ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ 759.829 1.009.776 9.484 1.080.025 1.007.843 1.031.509 947.848 790.469

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 129.260 193.800 1.788 303.985 341.458 415.196 363.223 360.186

ΠΑΤΡΩΝ 305.431 456.344 5.167 390.056 74.961 68.635 93.223 64.944

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 847.528 828.740 846.109 806.713 337.847 299.566 269.080 189.219
ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 133.704 93.289 4.354.879 293.718 253.550 248.112 22.322 176.120

ΟΔΙΚΩΣ 2.986.462 3.441.204 44.811 3.101.257 773.944 3.284.513 3.804.479 3.734.249

ΕΥΖΩΝΩΝ 617.677 727.606 1.029.490 787.128 142.514 1.370.776 1.483.199 1.494.351

ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ 750.780 887.905 16.960 150.444 182.163 146.324 237.874 276.181
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ΠΠηγή: 

επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ 

ΚΗΠΩΝ 126.226 149.068 647.963 142.423 493.984 390.921 328.323 347.905

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 591.475 802.884 67.956 459.339 1.511.020 448.925 475.435 377.894
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΦΙΞΕΩΝ 14.005.634 16.039.216 12.064.767 15.884.158 12.584.853 15.007.490 16.427.247 15.517.621
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Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από ΑΙΑ( για το αεροδρόμιο της Αθήνας )-ΥΠΑ (για τα υπόλοιπα 

αεροδρόμια) 

 

Επίσης σημαντικά μεγέθη είναι και αυτά που μας δείχνουν τι μέσο μεταφοράς 

προτίμησε ο κάθε τουρίστας για να έρθει στην χώρα μας αλλά και ποιο σταθμό επέλεξε 

να προσεγγίσει.(Πίνακας 5) Οι περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν τις εναέριες μεταφορές 

ως μέσο για να έρθουν στην χώρα μας. Έτσι, το 2005 έχουμε μία αύξηση 24,1% στο 

αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 12,8% στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, 

7,8% στο αεροδρόμιο της Ρόδου, 5,6% στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, 14,8% στο 

αεροδρόμιο της Μυκόνου. Σημειώνεται μια μείωση στο αεροδρόμιο της Καβάλας 25,6% 

ενώ σημαντική είναι η αύξηση στα λιμάνι Ρόδου(77,8%) και Πάτρας (49,3%). 

 Το 2006 την μεγαλύτερη κίνηση μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας(23,1% ) 

παρουσιάζει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου 12,9%, της Ρόδου 8,1%, της Κέρκυρας 5,2%. 

Ενώ την μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το 2005 παρουσιάζει το αεροδρόμιο στα 

Χανιά 19,9%,στη Θεσσαλονίκη 14% και στη Κω 8,8%.  

Το 2007 τις μεγαλύτερες αφίξεις μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας 22,1% 

παρουσιάζουν το αεροδρόμιο του Ηράκλειο 11,9%, της Ρόδου 7,2%, της Κέρκυρας 4,8% 

και της Θεσσαλονίκης 4,4%. Στο σύνολο των αφίξεων σε σύγκριση με το 2006 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΚΗ ΡΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΩΣ 
2007 3.479.680 1.267.562 1.393.405 849.215 2.163.559 683.380

2008 3.384.958 1.262.113 1.352.219 816.921 2.155.533 675.244

2009 3.140.811 1.187.233 1.315.479 740.798 1.952.074 627.120

2010 2.996.573 1.133.074 1.421.955 729.064 1.930.155 695.937

2011 2.871.525 1.251.433 1.734.418 789.546 2.161.577 851.489

2012 2.555.355 1.307.537 1.606.843 839.759 2.113.501 802.760

2013 751.161 393.478 269.585 137.739 395.318 134.223

ΣΥΝΟΛΟ 19.180.063 7.802.430 9.093.904 4.903.042 12.871.717 4.470.153
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μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα αεροδρόμια της Ρόδου 7,2%, των Χανίων 6,5%  

και της Κω 4,9%. 

Το 2008 τα αεροδρόμια με την μεγαλύτερη άφιξη μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας 

21,8% είναι το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο 13,4%, στην Ρόδο 8,6%, στην Θεσσαλονίκη 

5,8% και στην Κέρκυρα 5,1%.Το 2009 σημειώνουν της μεγαλύτερες αυξήσεις μετά το 

αεροδρόμιο της Αθήνας 21,3, του Ηρακλείου 13,1, της Ρόδου 8,9%, των λοιπών 

σταθμών 6,0%, της Θεσσαλονίκης 5,8% και της Κέρκυρας 4,9%. 

Το 2010 τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας 20,6%, του 

Ηρακλείου 13,8% και της Ρόδου 9,4%. Το 2011 ,όπως και το 2010, τα αεροδρόμια με τις 

μεγαλύτερες αφίξεις μετά από το αεροδρόμιο της Αθήνας (19,0%)παρουσιάζουν το 

αεροδρόμιο του Ηρακλείου 13,0% και της Ρόδου 10,5%. Το 2012 οι μεγαλύτερη κίνηση 

επιβατών μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας(17,1%)  παρουσιάζεται στο αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου 13,3% και στο αεροδρόμιο της Ρόδου 10,3%. Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία 

για τον Οκτώβριο είναι πολύ ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα ο αριθμός των αεροπορικών 

αφίξεων στο αεροδρόμιο της Κω αυξήθηκε κατά 49,4% φθάνοντας σε 57.579 από 38.527 

τον ίδιο μήνα του 2012.ακολουθούν σε αύξηση οι αφίξεις στο αεροδρόμιο των Χανίων 

με ποσοστό 40% φθάνοντας σε 67.659 από 48.322,οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου 

με ποσοστό  24,7 φθάνοντας σε 120,614 από 96.743και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου με ποσοστό 23% φθάνοντας σε 173.432 από 141.022. Επειδή οι περισσότεροι 

τουρίστες επιλέγουν τις εναέριες μεταφορές παραθέτουμε τον Πίνακα 6 που 

περιλαμβάνει τις αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας μας. Παρατηρούμε ότι τα 

αεροδρόμια με τις κυριότερες αφίξεις είναι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, 

της Κέρκυρας, του Ηρακλείου και της Κω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ CHARTER  

ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 2005 2006 2007 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.303.478 7.763.823 7.966.499 
ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 7.215.099 7.689.204 7.893.265 
ΧΩΡΕΣ ΕΕ 6.679.580 7.044.393 7.213.328 
ΑΥΣΤΡΙΑ 333.857 367.328 338.107 
ΒΕΛΓΙΟ 244.122 264.884 244.617 
ΓΑΛΛΙΑ 419.740 400.358 243 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.351.927 1.353.254 398.235 
ΔΑΝΙΑ 214.607 253.004 1.371.942 
ΕΣΘΟΝΙΑ 0 0 269.431 
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2.189.034 2.141.887 0 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 65.707 60.694 2.091.310 
ΙΣΠΑΝΙΑ 38.644 40.963 67.571 
ΙΤΑΛΙΑ 392.507 455.929 52.467 
ΚΥΠΡΟΣ 20.328 25.453 497.324 
ΛΕΤΤΟΝΙΑ 6.699 8.240 34.323 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 6.450 24.171 18.353 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 27.918 29.239 26.237 
ΜΑΛΤΑ 2.298 6.895 30.030 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 462.269 549.934 3.734 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 59.382 80.019 583.714 
ΠΟΛΩΝΙΑ 123.238 151.973 87.285 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4.487 5.022 177.680 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0 0 2.810 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 37.835 42.729 33.940 
ΣΟΥΗΔΙΑ 284.340 328.507 0 
ΤΣΕΧΙΑ 263.332 312.817 46.911 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 130.859 141.113 339.425 
ΑΛΒΑΝΙΑ 323 46 338.822 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 596 579 158.817 
ΕΛΒΕΤΙΑ 138.521 154.491 35 
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 3.877 3.663 178.554 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 230.588 251.836 5.718 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 20.003 32.768 272.033 
ΡΩΣΙΑ 111.656 153.671 169.041 
ΣΕΡΒΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 16.910 23.113 27.614 
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 13.045 24.644 26.942 
ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 15.067 1.841 783 
ΗΠΑ 2.213 1.707 63 
ΚΑΝΑΔΑΣ  12.815 2 2 
ΛΟΙΠΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 39 132 718 
ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 5.514 7.148 10.303 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΣΟΥΔΑΝ 1.542 1.329 4.295 
Ν. ΑΦΡΙΚΗ 0 0 0 
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ΛΟΙΠΑ ΑΦΡΙΚΗΣ 3.972 5.819 6.008 
ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 67.798 65.630 62.098 
ΙΑΠΩΝΙΑ 3 96 0 
ΙΣΡΑΗΛ 52.074 58.411 50.173 
ΛΙΒΑΝΟΣ-ΣΥΡΙΑ 1.391 1.031 3.070 
ΤΟΥΡΚΙΑ 12.936 4.074 5.460 
ΙΡΑΝ 334 371 701 
ΛΟΙΠΑ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ 930 276 741 
ΛΟΙΠΑ ΑΣΙΑΣ 130 1.371 1.953 
ΧΩΡΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 0 0 0 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0 0 0 
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 0 0 0 
ΛΟΙΠΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 0 0 0 
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Οι αφίξεις επιβατών με πτήσεις charter5 (Πίνακας 7) παρουσιάζουν μια αύξηση 2,6%  

σε σύγκριση με το 2005. Οι χώρες που κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια είναι το Ην. 

Βασίλειο (30%), Γερμανία (18,5%) και ακολουθεί η Ολλανδία (6,3%). Η Ισπανία, η 

Ρωσία, η Ουγγαρία και η Πολωνία παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις με ποσοστά 

82,3%, 67,3%, 44,4% και 40,4% αντίστοιχα. Επίσης παρουσιάζεται σημαντική αύξηση 

στις αφίξεις από Καναδά και Τουρκία.  

Τα αεροδρόμια που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αφίξεις αλλά και την μεγαλύτερη 

αύξηση συγκριτικά με το 2004 είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, της Ρόδου και της 

Κέρκυρας με ποσοστά 5,4%, 4,2% και 3,5% αντίστοιχα. Το 2006 παρουσιάστηκε μια 

αύξηση 6,3% έναντι του 2005. Το Ην. Βασίλειο και η Γερμανία διατηρούν τις 

μεγαλύτερο μερίδιο (27,6% και 17,4% αντίστοιχα) παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση 

με το 2005.  

Από τις χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των αφίξεων σημειώνουν 

αύξηση η Ολλανδία 19%, η Τσεχία 18,8%, η Δανία 17,9%, η Ιταλία 16,2% ,η Σουηδία 

15,5%, η Αυστρία 10%, η Νορβηγία 9,2% και το Βέλγιο 8,5%. Επίσης μια αξιοσημείωτη 

αύξηση παρουσιάζουν η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η 

Ρωσία, η Σερβία και το Ισραήλ.  

Αντίθετα με την περσινή θετική πορεία παρουσιάζουν σημαντική πτώση ο Καναδάς 

και η Τουρκία. Αύξηση ως προς τις αφίξεις παρουσιάζει το αεροδρόμιο στα Χανιά 

18,6%, στη Ρόδο 10%, στη Κω 9,6% και στο Ηράκλειο 7,3% σημαντική πτώση 

παρουσιάζει το αεροδρόμιο της Αθήνας 10,4%.  

Το 2007 οι αφίξεις με πτήσεις charter παρουσιάζουν μια αύξηση 2,6%. Το 

μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των αφίξεων έχει το Ην. Βασίλειο 26,3%, με μια μείωση 

σε σύγκριση με το 2006) και η Γερμανία 17,2% (με μία πολύ μικρή αύξηση 1,4%). Από 

τις υπόλοιπες χώρες που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς είναι η Ολλανδία 6,1%, 

η Ιταλία 9,1%, η Τσεχία 8,3%, η Νορβηγία 8% ενώ σημαντική πτώση σημειώνουν η 

Αυστρία -8% και το Βέλγιο -7,6%.
                                                            

5Charter: πτήσεις charterείναι οι πτήσεις που γίνονται με ναυλωμένα αεροσκάφη από τους τουριστικούς 
πράκτορες. Η διαφορά με τις πτήσεις των κανονικών αερομεταφορών είναι ότι οι πτήσεις charter εκτός 
από την θέση στο αεροσκάφος περιλαμβάνει την μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο, 
τις περιηγήσεις κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια σημαντική διαφορά στην τιμή. 
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 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζας  της Ελλάδος και NSIB 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 

 
ΜΗΝΑΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 283.869 266.516 290.061 391.160 324.103 324.103 362.517 352.320
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 259.000 245.281 266.950 384.736 315.373 315.373 333.197 266.067
ΜΑΡΤΙΟΣ 516.227 500.388 544.594 466.241 395.706 395.706 412.673 360.172
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 627.721 660.955 719.346 691.043 681.512 681.512 669.391 625.838
ΜΑΙΟΣ 1.515.332 1.672.127 1.819.849 1.463.233 1.311.205 1.311.205 1.342.966 1.179.714
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.768.603 2.020.468 2.198.964 2.089.184 1.892.282 1.892.282 2.183.411 2.043.693
ΙΟΥΛΙΟΣ 2.460.863 2.643.074 2.876.573 2.617.998 2.512.378 2.512.378 2.984.058 2.863.095
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.160.149 2.302.621 2.506.043 3.171.274 3.003.760 3.003.760 3.352.934 3.269.203
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.762.510 1.957.075 2.129.970 2.347.161 2.268.673 2.268.673 2.588.707 2.522.888
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 929.538 1.054.087 1.147.209 1.424.529 1.345.592 1.345.592 1.428.961 1.310.986
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 288.614 360.324 392.157 488.956 451.966 451.966 423.107 392.800
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 329.621 310.455 337.882 403.290 411.984 411.984 345.325 330.846
ΣΥΝΟΛΟ 12.902.048 13.993.371 15.229.958 15.938.805 14.914.534 14.914.534 16.427.247 15.517.622

  
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ 
  

    ΜΗΝΕΣ     

ΕΤΗ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-
ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-
ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ-
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2000 5,56% 30,63% 51,19% 12,62% 

2001 5,63% 30,91% 51,31% 12,15% 

2002 6,97% 30,08% 50,32% 12,63% 

2003 6,31% 30,70% 50,57% 12,43% 

2004 7,64% 31,89% 49,08% 11,39% 

2005 7,14% 24,57% 52,58% 15,71% 

2006 6,31% 24,87% 54,28% 14,54% 

2007 7,02% 25,50% 52,24% 15,24% 

2008 7,79% 26,62% 51,05% 14,54% 

2009 6,94% 26,05% 52,20% 14,81% 

2010 6,53% 24,49% 54,89% 14,09% 

2011 6,75% 25,54% 54,33% 13,38% 

2012 6,31% 24,81% 55,78% 13,10% 
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Θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε στην εποχικότητα των αφίξεων(Πίνακας9). 

Πριν αυτό παραθέτουμε τον ΠΊνακα 8 ο οποίος αναφέρεται  στις διεθνείς τουριστικές 

αφίξεις και αφίξεις μη- κατοίκων κατά μήνα. Παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτερες αφίξεις 

σημειώνονται την καλοκαιρινή περίοδο ξεκινώντας από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Η  

κορύφωση των αφίξεων καταγράφεται τον Αύγουστο. 

Ακριβής ορισμός της έννοιας εποχικότητας δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά κατά καιρούς 

έχουν δοθεί κάποιοι ορισμοί. Η εποχικότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες 

όπως για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες, η εθνικότητα των τουριστών αλλά και τα 

χαρακτηριστικά που διαθέτει ένας προορισμός.  

Οι καιρικές συνθήκες αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες. Για 

παράδειγμα ένα άτομο που μένει μόνιμα σε μια συννεφιασμένη χώρα θα επιλέξει μια 

χώρα με ήλιο και το αντίθετα.  

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο παράγοντας καιρός επηρεάζει σημαντικά τον 

τουρισμό αλλά συνδέεται άμεσα και με τον τρόπο που η κάθε χώρα εκμεταλλεύεται τις 

κλιματικές τις συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 81,3%των Ιταλών που 

επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2012 πραγματοποίησαν τις διακοπές τους την περίοδο 

Ιούνιο-Σεπτέμβριο ενώ το 3,4% των τουριστών από τις ΗΠΑ επισκέφθηκαν την Ελλάδα 

το μήνα Μάρτιο. Οι Αμερικάνοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα το μήνα Νοέμβριο ενώ οι 

Γάλλοι τον Απρίλιο. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την Ελλάδα ως ένα καλοκαιρινό προορισμό 

με αποτέλεσμα ο χειμερινός να δέχεται μεγάλο πλήγμα, αν και η χώρα μας διαθέτει 

τουριστικούς προορισμούς όπου μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες όλο το 

χρόνο.  

Επίσης τα χαρακτηριστικά του κάθε τουριστικού προορισμού έχουν σημαντική 

επιρροή, και όταν αναφερόμαστε σε χαρακτηριστικά εννοούμε τα ήθη ,τα έθιμα ,η 

ιστορία ,οι παραδόσεις ,η κουλτούρα και οι άνθρωποι του κάθε προορισμού.  

Ο Hylleberg (1992) ορίζει ως «εποχικότητα τη συστηματική ,αν όχι απαραιτήτως 

κανονική, μετακίνηση που προκαλείται από τις αλλαγές του καιρού, τις αργίες και τις 

γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ) και τον συγχρονισμό των αποφάσεων, άμεσα ή 

έμμεσα μέσω των καταναλωτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τους τουρίστες. 
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Αυτές οι αποφάσεις επηρεάζονται από το εισόδημα, τις προσδοκίες και τις προτιμήσεις 

των τουριστών.»  

Ο Bulter (1994)  ορίζει την «εποχικότητα στον τουρισμό ως χρονική δυσαναλογία στο 

φαινόμενο του τουρισμού και μπορεί να εκφραστεί από την άποψη του αριθμού των 

επισκεπτών, των δαπανώντων επισκεπτών, της κυκλοφορίας των μέσων μεταφοράς και 

της απασχόλησης».  

Ο Allock (1994) υποστηρίζει ότι η σημαντικότερη πτυχή στην εποχικότητα είναι ότι 

αυτή περιλαμβάνει τη συγκέντρωση της εισροής τουριστών σε σχετικά μικρές χρονικές 

περιόδους του έτους. Αυτή η ετήσια αιχμής της τουριστικής δραστηριότητας κατά τη 

διάρκεια μερικών εβδομάδων ή μηνών είναι πιθανώς να οδηγήσει σε ανεπάρκεια τη 

βιομηχανία και ένα μεγάλο φορτίο στους φυσικούς και κοινωνικούς πόρους του 

προορισμού και επομένως ένας σημαντικός συντελεστής στο πρόβλημα της 

δυναμικότητας (Mitchel & Murphy, 1991).  

Ο Hartman (1986) όχι μόνο αναφέρεται στην ετήσια αιχμή, αλλά υπογραμμίζει τη 

θετική επανεμφάνιση του τουριστικού φαινομένου κατά τη διάρκεια ενός έτους, το οποίο 

μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Την ίδια άποψη έχει και ο Baron (1975) ο 

οποίος ορίζει τη «εποχικότητα ως τα αποτελέσματα που εμφανίζονται κάθε έτος με 

περισσότερη ή λιγότερη ένταση. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι ορισμοί τονίζουν 

ότι αυτή η «συστηματική μετακίνηση διαμέσου του έτους» είναι ένα από τα κρίσιμα 

στοιχεία της εποχικότητας και προτείνεται ότι η εποχικότητα μπορεί να περιγραφεί ως 

κάποιο είδος τύπου όσο αφορά τιε επισκέψεις που εμφανίζονται κάθε χρόνο. Ο Hartman 

(1986) υποστηρίζει ότι αυτή η θετική και προβλέψιμη επανεμφάνιση των τουριστών έχει 

διαμορφώσει την οικονομική βάση για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας και 

επομένως ο τουρισμός είναι φυσικά εποχιακός. 
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    ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΑΦΙΞΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΕΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ(εκατ)  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ‐ ΕΥΡΩΠΗ 

2000  12,4 8

2001  13 8

2002  12,6 10

2003  12,5 9

2004  11,7 12

2005  14,4 11

2006  15,2 10

2007  16,2 10

2008  15,9 10

2009  14,9 10

2010  15 10

2011  16,4 10

2012  15,5 10

 

Πηγή: ΣΕΤΕ ,επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού 

Η κατάταξη του ελληνικού τουρισμού βάσει των διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη 

(Πίνακας 10) για το έτος 2004 ήταν 12η θέση. Μια θέση που προμήνυε μια μελλοντική 

θετική εξέλιξη τόσο για την εγχώρια οικονομία όσο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής 

θέσης μας. Οι αλλαγές που έγιναν στην χώρα μας ήταν λαμπρές και κυρίως σε επίπεδο 

υποδομών. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν γυρίσει στην γενέτειρα τους ολόκληρη η χώρα 

είχε αλλάξει σε τέτοιο βαθμό που δεν υστερούσε σε τίποτα με τους παραδοσιακούς 

τουριστικούς προορισμούς ωστόσο η χρονιά εκείνη δεν ήταν και τόσο καλή για τον 

τουρισμό.  

Τα επόμενα χρόνια που ακολουθούν η κατάταξη της βρίσκεται κατά βάση στην 10η 

θέση. Μια κατάταξη η οποία πρέπει να μας απασχολήσει διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα 

που μπορεί να προσφέρει ποικίλες δυνατότητες στους επισκέπτες ,με τη σωστή 

εκμετάλλευση των κλιματολογικών και μορφολογικών   χαρακτηριστικών που διαθέτει 

αλλά και του πολιτισμού της, και να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς 

προορισμούς.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ 

ΧΩΡΑ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   ΜΕΡΙΔΙΟ   

  2012 2011 2000 2012 2011 2000

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.108.787 2.240.481 2.395.185 13,60% 13,60% 19,40%

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.920.794 1.758.093 2.772.256 12,40% 10,70% 22,40%

ΠΓΔΜ 1.300.000 1.356.00 234.464 8,40% 8,30% 1,90%

ΓΑΛΛΙΑ 977.376 1.149.388 602.253 6,30% 7,00% 4,90%

ΡΩΣΙΑ 874.787 738.927 102.071 5,60% 4,50% 0,80%

ΣΥΝΟΛΟ 5 ΑΓΟΡΩΝ 7.181.744 7.242.889 6.106.229 46,30% 44,10% 49,40%

              
 

 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Τράπεζας της 
Ελλάδος 

 

  

                             ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΕΤΟΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΤΡΩΠΗ 

ΜΕΙΔΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 

2000  12.378.282  385.100.000 674.000.000 3,20%  1,80%

2001  13.019.202  388.000.000 684.100.000 3,40%  1,90%

2002  12.556.494  397.000.000 702.600.000 3,20%  1,80%

2003  12.468.411  399.000.000 691.000.000 3,10%  1,80%

2004  11.735.556  424.400.000 764.000.000 2,80%  1,50%

2005  14.388.182  441.900.000 800.000.000 3,30%  1,80%

2006  15.226.241  461.600.000 842.000.000 3,30%  1,80%

2007  16.165.265  482.900.000 898.000.000 3,30%  1,80%

2008  15.938.806  484.400.000 916.000.000 3,30%  1,70%

2009  14.914.537  463.500.000 885.000.000 3,20%  1,70%

2010  15.007.493  477.300.000 943.000.000 3,10%  1,60%

2011  16.427.247  509.400.000 990.000.000 3,20%  1,70%

2012  15.517.622  534.000.000 1.035.000.000 2,90%  1,50%

 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, ΠΟΤ και NSIB 
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Θεωρούμε ότι θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στις κυριότερες αγορές 

προέλευσης εισερχόμενου τουρισμού(Πίνακας 11).  Οι κυριότερες χώρες προέλευσης 

τουριστών είναι η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, η ΠΓΔΜ, η Γαλλία, και η Ρωσία. Το 

μερίδιο αγοράς  που έχει η Γερμανία για το 2012 και για το 2011 είναι 13,6%, το Ην. 

Βασίλειο για το 2011 είναι 10,7% και για το 2012 12,4%, η ΠΓΔΜ για το 2011 είναι 

8,3% και για το 2012 8,4%,η Γαλλία για το είναι 2012 6,3% και για το 2011 7,0% και για 

την Ρωσία είναι 5,6%για το 2012 και 4,5% για το 2011. 

Το μερίδιο αγοράς του ελληνικού τουρισμού (Πίνακας12) στην Ευρώπη από το 2000 

έως το 2011 είναι περίπου στο 3,3% σε αντίθεση με το 2004 και το 2012.Σημειώνουμε 

ότι το 2004 , χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων καταλάμβανε μόλις το 2,8% στο σύνολο 

της Ευρώπης και μόλις 1,5% μερίδιο σε όλο τον κόσμο, την χρόνια που το παγκόσμιο 

ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο στην χώρα μας . Το 2012 το μερίδιο της Ελλάδας στην 

Ευρώπη είναι 2,9% και σε όλο τον κόσμο 1,5%. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τα 

στοιχεία των ετών 2005-2012 προέρχονται από την έρευνα των συνόρων της Τράπεζας 

της Ελλάδος και για αυτό παρατηρείται ασυνέχεια με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ ( πρώην 

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ) των προηγούμενων ετών. Βάσει της μεθοδολογίας 

της έρευνας της ΕΣΥΕ λαμβάνονται υπόψη οι διελεύσεις των συνόρων όλων 

ανεξαρτήτως των αλλοδαπών, ενώ βάση της έρευνας των Συνόρων λαμβάνεται υπόψη η 

διέλευση μόνο των μη-κατοίκων, δηλαδή των κατοίκων που δεν έχουν τόπο μόνιμης 

διαμονής την Ελλάδα. 
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2.1.2 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

(ΣΕ ΧΙΛ. ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ) 
  

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ΧΩΡΕΣ ΕΕ 2.634,20 2.512,80 2.516,40 2.488,80 2.374,50 2.353,70 2.911,10 2.533,60
ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΙΥ ΕΥΡΩ 1.598,80 1.550,50 1.598,70 1.560,80 1.476,30 1.451,10 1.697,80 1.519,70
ΑΥΣΤΡΙΑ 93,5 122,4 105,7 112,7 97,2 123,2 142,9 97,8
ΓΑΛΛΙΑ 182,9 173,2 186 181,6 161,8 159,3 179 160,3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 366,9 367,7 396,4 353,8 377,1 354,3 457,6 416,8
ΙΣΠΑΝΙΑ 93,8 88,7 101,1 101,1 105,6 92,4 127 77,5
ΙΤΑΛΙΑ 440,8 412,1 430,5 427,6 371,8 352 325,5 286,2
ΚΥΠΡΟΣ 180,5 135,4 143,4 140,5 153,3 149,9 183,6 205,5
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 95,8 110,4 109,6 106,1 87,7 83,1 119,3 77
ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1.035,40 962,3 917,7 928 898,2 902,6 1.213,40 1.013,90
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 489,8 456,2 387,3 397,5 365,9 357,3 636,6 509,3
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 245,5 217,6 210,4 238,5 255 231,4 240,8 276,2
ΠΟΛΩΝΙΑ 35,4 27,2 35,4 24,3 33,3 39,6 39,8 26,9
ΤΣΕΧΙΑ 95,2 78,1 87,1 64,6 58,3 64,1 94,7 39,8
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.398,40 1.191,20 1.590,40 1.639,50 1.840,90 1.896,10 2.656,50 2.547,60
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 66,3 37,6 46,9 55,2 54 59,2 32,3 19,3
ΗΠΑ 67,5 60,5 77,6 87,2 80,9 93,5 95,4 71,6
ΡΩΣΙΑ 35,7 42,7 44,4 60,9 41,3 29,6 50,5 61,9
ΤΟΥΡΚΙΑ 259 188,2 192,5 206,5 223,1 555,8 500,5 533,5
ΣΥΝΟΛΟ 3.636,40 3.318,10 3.519,10 3.746,90 3.834,90 3.799,40 4.941,50 4.681,40
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 3.175,20 2.954,10 3.145,70 3.337,30 3.476,20 3.296,30 4.447,00 4.368,70
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 461,1 364 373,4 427,6 358,7 503,2 494,5 312,7

 
Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος,  Απρίλιος 2013 

 
Σημείωση : Στην εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν λαμβάνονται υπόψη η κίνηση και οι διανυκτερεύσεις των μόνιμων 

κατοίκων Ελλάδος που ταξίδεψαν στην Αλβανία με λόγο ταξιδίου : 1)Επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλου 
2)Επαγγελματικοί λόγοι 3) άλλοι λόγοι και των οποίων οι ταξιδιωτικές πληρωμές αποτελούν μονομερείς 
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μεταβιβάσεις και δεν καταγράφονται στο ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών . Από τον Ιανουάριο 2010 η 
κατηγορία οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για 
εισιτήρια, διαμονή και λοιπές υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων . Περιλαμβάνει 
επίσης και τα πακέτα κρουαζιέρες. 
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 Ας αναλύσουμε λοιπόν που προτιμάνε να ταξιδεύουν οι μόνιμοι κάτοικοι της 

Ελλάδος(Πίνακας13). Παρατηρούμε ότι η εξερχόμενη κίνηση από το 2005 έως το 2012 

παρουσίασε αρκετές διακυμάνσεις. Το 2005 ταξίδεψαν 3.636,4 χιλ. ταξιδιώτες από την 

Ελλάδα, το 2006 μειώθηκαν κατά 3.318,1 χιλ., το 2007 αυξήθηκαν κατά 3.519,1 χιλ., το 

2008 αυξήθηκαν κατά 3.764,9 χιλ., το 2009 αυξήθηκαν κατά 3.834,9 χιλ., το 2010 

μειώθηκαν κατά 3.799,4 χιλ., το 2011 αυξήθηκαν κατά 4.941,5 χιλ. και το 2012 κατά 

4.681,4 χιλ.  

Σε προσεκτικότερη παρατήρηση γίνεται ορατό ότι οι προορισμοί που προτιμούν οι 

μόνιμοι κάτοικοι της χώρας μας είναι η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Τουρκία και 

το Ην. Βασίλειο. Συγκεκριμένα το 2005 ταξίδεψαν στην Βουλγαρία 489,8 χιλ. Έλληνες 

ταξιδιώτες ,στην Ιταλία 440,8 χιλ. στην Γερμανία 366,9 και στη Τουρκία 250,9 χιλ.. Το 

2006 υπήρξε μια μείωση σε σχέση με το 2005, έτσι στην Βουλγαρία έφτασαν 456,2 χιλ., 

στην Ιταλία έφτασαν 412,1 χιλ., στη Γερμανία 367,7 χιλ. και στη Τουρκία 188,2 χιλ. Το 

2007 υπήρξε αύξηση σε σύγκριση με το 2006, έτσι στην Βουλγαρία έφτασαν 387,3 χιλ., 

στην Ιταλία 430,5 χιλ., στη Γερμανία 396,4 χιλ. και στη Τουρκία 192,5 χιλ.  

Το 2008 υπήρξε αύξηση σε σύγκριση με το 2007, έτσι στην Ιταλία έφτασαν 427,6 

χιλ., στη Βουλγαρία 397,5 χιλ., στη Γερμανία 353,8 χιλ. και στη Τουρκία 206,5 χιλ.. Το 

2009 υπήρξε πάλι αύξηση σε σύγκριση με το 2008 πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία 

έφτασαν 377,1 χιλ, στη Γερμανία έφτασαν 371,8 χιλ., στη Βουλγαρία 365,9 χιλ και στη 

Τουρκία 223,1 χιλ. Το 2010 υπάρχει μια μείωση έτσι στη Βουλγαρία έφτασαν 357,3 χιλ., 

στη Γερμανία 354,3 χιλ., στην Ιταλία  352,0 χιλ., ενώ αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των 

αφίξεων Ελλήνων τουριστών στην Τουρκία 555,8 χιλ..  

Το 2011 σημειώνεται αύξηση, έτσι στη Βουλγαρία φτάνουν 636,6 χιλ., στη 

Γερμανία 457,6 χιλ., στην Ιταλία 325,5 χιλ και στην Τουρκία 500,5 χιλ.. Το 2012 

σημειώνεται μια μείωση σε σύγκριση με το 2011, αν και διαχρονικά υπάρχει μια 

σημαντική αύξηση (το 2005 ο εξερχόμενος τουρισμός ανερχόταν σε 3.636,4 χιλ και το 

2012 σε 4.681,4 χιλ ). Συγκεκριμένα στη Βουλγαρία έφτασαν 636,6 χιλ., στη Γερμανία 

457,6 χιλ., στην Ιταλία 325,5 χιλ. και στη Τουρκία 533,5 χιλ. παρατηρούμε ότι οι 

Έλληνες προτιμούν χώρες κοντινές που δεν χρειάζεται να ξοδέψουν πολλά χρήματα ούτε 

στην διαμονή αλλά κυρίως ούτε στα μεταφορικά μέσα. 
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2.2 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος, Απρίλιος 2013 

  
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14     

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 8.451,20 8.921,00 8.718,40 8.590,80 7.712,30 6.704,10 7.093,60 6.561,40
ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ 
ΕΥΡΩ 5.576,30 5.900,00 5.520,20 5.599,10 5.066,10 4.534,20 4.962,00 4.316,80

ΑΥΣΤΡΙΑ 335,7 345,9 230,7 2751,1 285,6 276,3 255,4 194,5

ΒΕΛΓΙΟ 281,2 315,5 314,4 359,5 313,7 247,4 316,3 259,9

ΓΑΛΛΙΑ 617,3 573,9 718,2 778,3 732,3 641,2 839,6 763,9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.235,30 2.452,80 2.039,90 1.915,80 1.836,30 1.623,90 1.838,30 1.654,30

ΙΣΠΑΝΙΑ 121,5 134,3 110,7 115,7 109,5 100,1 134,9 111,2

ΙΤΑΛΙΑ 846 867,6 872,7 823,8 629,4 541,5 626,9 543,1

ΚΥΠΡΟΣ 400,9 429,8 439,2 394,2 380,2 483,2 330,1 315

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 463,8 497,7 491,3 581,9 482,9 344,9 385,2 277,4

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 
ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩ 2.874,90 3.021,00 3.198,10 2.991,70 2.646,20 2.169,90 2.131,60 2.244,60

ΔΑΝΙΑ 174,4 186,8 185,2 158,6 185,9 137,6 144,1 130,7

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.932,90 2.011,10 2.160,50 1.869,30 1.624,50 1.244,30 1.205,40 1.419,50

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 201,6 183,2 177,5 163,9 168 107,6 71,4 190,5

ΣΟΥΗΔΙΑ 178,9 202,7 175,4 225,3 224 151,1 188,3 95,8

ΤΣΕΧΙΑ 110,4 154,9 142,6 182 156,4 160,3 165,3 148,6

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.278,30 2.453,70 2.600,90 3.045,10 2.688,00 2.907,20 3.411,10 3.463,50

ΑΛΒΑΝΙΑ 60,3 58,7 68,1 89,2 90,1 78,2 122,3 147,3

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 132,8 188 128,2 160,4 180,4 146,7 164,6 156,4

ΕΛΒΕΤΙΑ 213,7 183,8 258,7 282,6 303,7 265 349,3 296,9

ΗΠΑ 674,3 674,3 757,4 726,1 568,3 599 532,5 425,9

ΚΑΝΑΔΑΣ 138,9 158,8 200,2 186,8 144,4 134,3 171,8 131,6

ΡΩΣΙΑ 13 233,1 237,8 400,5 301,3 495,9 743 943,9

ΣΥΝΟΛΟ 10.729,50 11.356,70 11.319,20 11.635,90 10.400,20 9.611,30 10.540,70 10.024,90

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 7.391,50 7.872,30 7.289,60 7.299,50 6.611,50 6.422,50 6.956,80 6.597,30

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 3.338,00 3.484,40 4.029,70 4.336,40 3.788,70 3.188,80 3.547,90 3.427,60
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Ας επεξεργαστούμε και το μέγεθος των εισπράξεων το οποίο είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό στον τομέα της Οικονομίας (Πίνακας 14). Η κακή πορεία των αφίξεων δεν 

ήταν δυνατό να μην επηρεάσει και τις εισπράξεις οι οποίες έχουν καταγράψει σημαντικές 

μειώσεις (συγκεκριμένα το 2012 καταγράφηκε μείωση 4,6%). Πάντως έστω και 

μειωμένες οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν 

κατά  55,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες στην αλλοδαπή και 

αντιστάθμισαν το 41,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας(για το 

έτος 2012).   

Το 2005 οι εισπράξεις στην χώρα μας φτάνουν τα 10.729,5 εκατ. Οι περισσότερες 

εισπράξεις πραγματοποιούνται από τις χώρες τις Ευρώπης και συγκεκριμένα τη Γερμανία 

(2.235,3 εκατ.), το Ην. Βασίλειο με 1.932,9εκατ.,την Ιταλία με 846εκατ.,τις ΗΠΑ με 

674,3εκατ. και τη Γαλλία με 617,3 εκατ..  

Το 2006 οι εισπράξεις στην χώρα μας αυξάνονται σημαντικά αγγίζοντας τα 11.356,7 

εκατ. με τις μεγαλύτερες εισπράξεις να γίνονται και πάλι από τη Γερμανία 2.452,8 εκατ. , 

το Ην. Βασίλειο 2.011,1 εκατ., την Ιταλία 872,7 εκατ., τις ΗΠΑ με 674,3 εκατ. και τη 

Γαλλία με 573,9 εκατ.  

Το 2007 οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται στην χώρα μας είναι ελάχιστα 

μειωμένες, σε σύγκριση με το 2006, φτάνοντας τα 11.319,2 εκατ. Οι περισσότερες 

εισπράξεις προέρχονται από το Ην. Βασίλειο με 2.160,5 εκατ., σε αντίθεση με το 2006 

που προέρχονταν από τη Γερμανία, τη Γερμανία με 2.039,9, τη Ιταλία με 872,7, τις ΗΠΑ 

με 754,4 και τη Γαλλία με 718,2.  

Το 2008 υπάρχει μια αύξηση στις εισπράξεις φτάνοντας τα 11.635,9 εκατ. ενώ 

βλέπουμε μια μείωση από τις χώρες της Ευρώπης και μια αύξηση από άλλες χώρες όπως 

η Αλβανία, η Ρωσία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. Οι μεγαλύτερες εισπράξεις σημειώνονται 

από τη Γερμανία με 1.915,8 εκατ. , το Ην. Βασίλειο με 1.869,3 εκατ. , την Ιταλία με 

823,8 εκατ., τη Γαλλία με 778,3 εκατ. και τις ΗΠΑ με 726,1 εκατ. 

 Το 2009 σημειώνεται μια σημαντική μείωση. Οι εισπράξεις φτάνουν τα 10.400,2 

εκατ. Οι μεγαλύτερες σημειώνονται από τη Γερμανία με 1.863,3 εκατ., το Ην. Βασίλειο 
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με 1.624,5 εκατ., τη Γαλλία με 732,3 εκατ., την Ιταλία με 624,9 εκατ., σημαντικά 

μειωμένες σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, και από τις ΗΠΑ 568,3 εκατ. Το 2010 οι 

εισπράξεις μειώνονται περισσότερο φτάνοντας τα 9.611,3 εκατ. Οι μεγαλύτερες 

εισπράξεις πραγματοποιούνται από τη Γερμανία με 1.623,9 εκατ., το Ην. Βασίλειο με 

1.624,5 εκατ. τη Γαλλία με 732,3,τις ΗΠΑ με 599,0 εκατ. και την Ιταλία 541,5 εκατ.. 

 Το 2011 σημειώνεται μια αύξηση  φτάνοντας οι εισπράξεις στα 10.504,7 εκατ. Οι 

μεγαλύτερες εισπράξεις σημειώνονται από τη Γερμανία με 1.838,3 εκατ. ,το Ην. 

Βασίλειο  με 1.205,4 εκατ. τη Γαλλία ενώ από την Ρωσία πραγματοποιούνται 743,0 εκατ.  

Το 2012 σημειώνεται μια μείωση και οι εισπράξεις φτάνουν τα 10.024,9 εκατ. Οι 

μεγαλύτερες εισπράξεις σημειώνονται από τη Γερμανία με 1.654,3 εκατ. , το Ην. 

Βασίλειο με 1.419,5 εκατ. ενώ από την Ρωσία οι εισπράξεις φτάνουν τα 943,9 εκατ. 

 

Πηγή :ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από ΠΟΤ( Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο, Σεπτέμβριος 2012) 
 
 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

ΕΤΟΣ  ΜΕΡΙΔΙΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

2012  2,80% 1,20%

2011  3,20% 1,40%

2010  3,10% 1,40%

2009  3,50% 1,70%

2008  3,60% 1,80%

2007  3,60% 1,80%

 

Πηγή :ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από ΠΟΤ (Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο, Σεπτέμβριος 2012) 

        ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

ΕΤΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ(δισ. US$)  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ‐ΚΟΣΜΟΣ  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ‐ ΕΥΡΩΠΗ 

2012  12,9 23 11

2011  14,6 19 9

2010  12,7 21 10

2009  14,5 15 8

2008  17,1 12 8

2007  15,5 12 8
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Η κατάταξη του ελληνικού τουρισμού βάσει διεθνών τουριστικών 

εισπράξεων(Πίνακας 15) για τα έτη 2007,2008 και 2009 είναι στην 8η θέση. Το 2010 

κατατάσσεται στην 10η θέση ,το 2011 στην 9η θέση ενώ το 2012 στην 11η θέση. Μια 

κατάταξη ικανοποιητική για τις συγκυρίες της εποχής και τις δυσκολίες στην προσφορά 

ελκυστικού τουριστικού προϊόντος. 

Το μερίδιο του ελληνικού τουρισμού βάσει των τουριστικών εισπράξεων (Πίνακας16) 

στην Ευρώπη για το 2007 είναι 3,6% ενώ στον Κόσμο 1,8%, για το 2008 στην Ευρώπη 

είναι 3,6% ενώ στον Κόσμο 1,8%, για το 2009 στην Ευρώπη είναι 3,5% ενώ στον Κόσμο 

1,7%, για το 2010 στην Ευρώπη είναι 3,1% ενώ στον Κόσμο είναι 1,4%, για το 2011 

στην Ευρώπη είναι 3,2% ενώ στον Κόσμο είναι 1,4% και για το 2012 στην Ευρώπη είναι 

2,8% ενώ στον κόσμο μόλις το 1,2%. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο ελληνικός τουρισμός 

έχει ένα αξιόλογο μερίδιο τόσο στην Ευρώπη όσο και στον Κόσμο και πιστεύουμε ότι 

μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις εισπράξεις που προέρχονται από τον τουρισμό όταν 

γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια από όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και από  το 

κράτος. Βέβαια τονίζουμε ότι το τουριστικό πακέτο που μπορεί να προσφέρει η χώρα 

μας θα την οδηγήσει στο να κατέχει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στις εισπράξεις τόσο 

στην Ευρώπη όσο και στον Κόσμο. 
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Ο τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε διάφορα είδη όπως σε πολιτισμικό, σε 

θρησκευτικό, σε εκπαιδευτικό, σε ιατρικό τουρισμό κτλ. Η χώρας μας διαθέτει μια 

πλούσια πολιτισμική κληρονομία γεγονός που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες. Σε 

κάθε μεριά της Ελλάδος υπάρχει κάποιο μουσείο ή κάποιος αρχαιολογικός χώρος. 

Θεωρούμε σημαντικό να παρουσιάσουμε τις εισπράξεις από μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους (Πίνακας 17) αλλά και τους επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 

(Πίνακας 18).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 

  
ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΕ 
ΕΥΡΩ)       

ΕΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2000 7.834.532,65   23.759.401,32  

2001 7.060.794,13 -9,90% 22.422.333,09 -5,80% 

2002 7.574.993,12 7,30% 32.493.016,72 44,90% 

2003 4.458.686,50 -41,10% 31.032.076,00 -4,50% 

2004 6.034.409,00 35,30% 29.640.429,00 -4,50% 

2005 8.277.065,00 37,20% 36.995.484,00 24,80% 

2006 8.819.315,00 6,60% 39.591.162,00 7,00% 

2007 8.484.616,00 -3,80% 41.370.845,00 4,50% 

2008 7.884.679,00 -7,10% 40.582.373,00 -1,90% 

2009 8.001.471,00 1,50% 39.058.077,00 -3,80% 

2010 10.593.036,00 31,70% 35.612.517,00 -8,80% 

2011 9.959.450,00 -5,50% 37.982.014,00 6,70% 

2012 8.130.382,00 -18,40% 33.311.692,00 -12,30% 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

      ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ   

ΕΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2000 2.061.983  6.412.439  

2001 1.886.236 -8,50% 6.218.029 -3,10% 

2002 2.687.649 42,50% 6.674.810 7,30% 

2003 1.759.647 -34,50% 6.155.328 -7,80% 

2004 2.501.067 42,20% 5.788.289 -6,00% 

2005 2.692.128 7,60% 6.893.546 19,10% 

2006 2.795.465 3,80% 7.516.665 9,00% 

2007 2.452.964 -12,30% 7.262.471 -3,40% 

2008 1.994.864 -18,70% 6.217.302 -14,40% 

2009 2.814.005 41,10% 5.970.999 -4,00% 

2010 3.136.779 11,50% 5.547.053 -7,10% 

2011 3.061.490 -2,40% 6.517.645 17,50% 

2012 2.975.689 -2,80% 6.693.845 2,70% 
 Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

Για το 2001 υπάρχει μια μείωση -9,9% και -5,8% στις εισπράξεις από μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους αντίστοιχα. Το 2002 οι εισπράξεις αυξάνονται κατά 7,3% για τα 

μουσεία και κατά 44,9% για τους αρχαιολογικούς χώρους , μια αύξηση που πρόσφερε 

στην ελληνική οικονομία 32.493.016,72 εκατ. Το 2003 σημειώνεται μια σημαντική 

μείωση στις εισπράξεις από μουσεία (-41,1%)ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους μια 

μείωση -4,5%. Το 2004 παρουσιάζεται μια ίδια μείωση (-4,5%) στις εισπράξεις από 

αρχαιολογικούς χώρους ενώ έχουμε μια σημαντική αύξηση 35,3% στις εισπράξεις από 

μουσεία σε σύγκριση με το 2003. Αύξηση που προφανώς οφείλεται στην διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Το 2005 παρουσιάζεται μια αύξηση 37,2% στις εισπράξεις από μουσεία και μια 

αύξηση 24,8% από αρχαιολογικούς χώρους. Το 2006 σημειώνεται μια αύξηση 6,6% στις 

εισπράξεις από μουσεία και 7,0% από αρχαιολογικούς χώρους. Το 2007 σημειώνεται μια 

μείωση -3,8% στις εισπράξεις από μουσεία και μια αύξηση 4,5% στις εισπράξεις από 

αρχαιολογικούς χώρους. Το 2008 παρουσιάζεται μια μείωση 7,1% στις εισπράξεις από 
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μουσεία και μια μείωση -1,9% στις εισπράξεις από αρχαιολογικούς χώρους. Το 2009 

σημειώνεται μια αύξηση 1,5% στις εισπράξεις από μουσεία και μια μείωση  -3,8%στις 

εισπράξεις από αρχαιολογικούς χώρους. Το 2010 σημειώνεται μια  σημαντική αύξηση 

31,7% στις εισπράξεις από μουσεία και μια μείωση -8,8% από αρχαιολογικούς χώρους. 

Το 2011 σημειώνεται μια μείωση -5,5% στις εισπράξεις από μουσεία και μια αύξηση 

6,7% από αρχαιολογικούς χώρους. Το 2012 σημειώνεται μια σημαντική μείωση, 

συγκεκριμένα -18,4% στις εισπράξεις από μουσεία και -12,3% από αρχαιολογικούς 

χώρους. 

Το 2001 σημειώνεται μια μείωση στους επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών 

χώρων, -8,5% και -3,1% αντίστοιχα. Το 2002 παρουσιάζεται μια σημαντική αύξηση 

στους επισκέπτες μουσείων 42,5% και 7,3% στους επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων. Το 

2003,σε σύγκριση με το 2002, έχουμε μια σημαντική μείωση στους επισκέπτες μουσείων 

-34,5% και -7,8% στους επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων. Το 2004 σημειώνεται μια 

αύξηση 42,2% στους επισκέπτες μουσείων και μια μείωση -6,0% στους επισκέπτες 

αρχαιολογικών χώρων. Το 2005 παρατηρείται μια αύξηση 7,6% και 19,1% στους 

επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αντίστοιχα. Το 2006 επίσης σημειώνεται 

μια αύξηση 3,8% και 9% στους επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Το 

2007 σημειώνεται μείωση -12,3% και -3,4% στους επισκέπτες μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων αντίστοιχα όπως και το 2008 που έχουμε μια μεγάλη μείωση -

18,7% και -14,4% αντίστοιχα. Το 2009 και το 2010 παρατηρούμε μια αύξηση 41,1% και 

11,5% στους επισκέπτες μουσείων και μια μείωση -4,0% και -7,1% στους επισκέπτες 

αρχαιολογικών χώρων. Αντίθετα το 2011 και το 2012 παρατηρούμε μια μείωση 2,4% και 

-2,8% στους επισκέπτες μουσείων και μια αύξηση 17,5% και 2,7% στους επισκέπτες 

αρχαιολογικών χώρων. 
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Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΛΟΓΩ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 9.786,50 10.438,7 10.338,6 10.731,8 9.701,80 8.865,7 9.791,30 9.442,40 
ΑΝΑΨΥΧΗ 8.345,00 8.877,80 8.765,80 9.301,20 8.336,10 7.461,80 8.446,70 8.187,80 
ΣΠΟΥΔΕΣ 286,5 245,6 280,6 272,2 306,4 282,1 223,9 193,3 
ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 47,8 36,1 41,7 50,4 40,3 29,8 35,2 27,4 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 728,8 782,3 715,5 646 546,6 471,6 489,5 431,7 
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ 378,5 496,9 534,9 462 472,3 620,4 596,1 602,2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΟΙ 943 918 980,7 904,1 698,4 745,6 713,4 582,6 
ΣΥΝΟΛΟ 10.729,50 11.356,70 11.319,20 11.635,90 10.400,20 9.611,30 10.504,70 10.024,90 
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Με βάση τον Πίνακα 19 που αναφέρεται στις ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο 

ταξιδιού βλέπουμε ότι οι περισσότερες εισπράξεις πραγματοποιούνται για αναψυχή και 

επαγγελματικές δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές δυσκολίες έχουν 

μειώσει τα ταξίδια για λόγους υγείας, εκπαίδευσης και διεκπεραίωσης επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. 

Από τον Ιανουάριο 2010 η κατηγορία οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνει 

οποιονδήποτε συνδυασμό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εισιτήρια, διαμονή και λοιπές 

υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων. Περιλαμβάνει επίσης και 

τα πακέτα κρουαζιέρες. 

Οι ταξιδιώτες (Πίνακας20) που προέρχονται από τη Ρωσία, το Καναδά και τις ΗΠΑ 

είναι εκείνοι που πραγματοποιούν την μεγαλύτερη δαπάνη στη χωρά μας. Συγκεκριμένα 

οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ το 2005 πραγματοποίησαν δαπάνη ανά ταξίδι 1.211,3 €.  Το 

2006 η δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε στα 1.237,6 €, λίγο πιο αυξημένη από το 2005. Το 

2007 υπήρξε μια μικρή μείωση και η δαπάνη έφτασε τα 1.228,6 €.   

Από το 2008 έως το 2012 η δαπάνη ανά ταξίδι από τους μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ 

σημείωσε μια μείωση όχι όμως πολύ μεγάλη, με εξαίρεση το 2010 που υπάρχει μια 

αύξηση. Δηλαδή,  η δαπάνη ανά ταξίδι έφτασε τα 1.184,9€  για το 2008, τα 1.076,7€ για 

το 2009, τα 1.202,0€ για το 2010, τα 1.098,6€ για το 2011 και τα 1.139,3€ το 2012. Οι 

Ρώσοι ταξιδιώτες πραγματοποίησαν δαπάνη ανά ταξίδι στη χώρα μας για το 2005 

1.211,9€. Για το 2006 πραγματοποίησαν δαπάνη 1.142,6€, λίγο μειωμένη σε σύγκριση με 

το 2005. Το 2007 πραγματοποίησαν δαπάνη 1.191,3€ αυξημένη σε σύγκριση με το 2006 

αλλά μειωμένη σε σύγκριση με το 2005. Το 2008 πραγματοποίησαν δαπάνη 1.295,7€ 

αυξημένη σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα χρόνια.  
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΆ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΣΕ €) 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 753,4 749 719,8 747,4 723,3 657,3 663,1 670,1
ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ 
ΕΥΡΩ 789 777,3 754,4 805,3 789,5 742,2 751,8 735,9

ΑΥΣΤΡΙΑ 714,6 694,3 643,6 784,9 811,8 816,6 822,9 822,6

ΒΕΛΓΙΟ  770,9 782,2 774,5 864,4 938,5 728 731,2 794,9

ΓΑΛΛΙΑ 819,7 749,4 766,3 863,2 783,1 738,4 730,5 781,6

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 803,4 852,6 794,5 821 809 796,5 820,5 784,5

ΙΣΠΑΝΙΑ 899,3 791,5 611,4 645,1 665,9 644,5 871,7 713,9

ΙΤΑΛΙΑ 779,5 669,2 725,1 755,5 702,1 641,9 668,2 640,4

ΚΥΠΡΟΣ 894 898,1 891,9 830 874,6 840,7 750,7 652,9

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 706,3 688,5 672,7 780,1 761,4 653 686,9 658,4

ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ 
ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 692,9 699,4 666,8 658,7 623,2 530,5 520,2 571,8

ΔΑΝΙΑ 648,3 685,3 691,8 644,7 704,2 572,1 588,1 636,9

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 845 842,2 861,5 825,2 778,7 690,4 685,6 739

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 574,4 572,2 520,6 524,6 557,6 417,3 319 415,6

ΣΟΥΗΔΙΑ 588,3 623 567,2 605,9 631,6 537,7 564 595,8

ΤΣΕΧΙΑ 546,8 556,9 539,1 682,3 584,3 543,4 534,9 514,3

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 718,4 734,5 541,7 685,2 632,1 604,7 595,4 604,9

ΑΛΒΑΝΙΑ 321,3 341,5 321,3 367,5 384,4 323,1 297,4 314

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1.099,80 1.235,30 1.036,00 1.186,90 1.354,30 1.357,10 1.420,40 1.327,30

ΕΛΒΕΤΙΑ 892,1 831,90 836,5 831,8 861,6 965,7 966,6 991

ΗΠΑ 1.211,30 1.237,60 1.228,60 1.184,90 1.076,70 1.202,00 1.098,60 1.139,30

ΚΑΝΑΔΑΣ 1.120,40 1.134,70 1.274,80 1.179,00 1.071,30 1.185,10 1.207,10 1.281,30

ΡΩΣΙΑ 1.211,90 1.142,60 1.191,30 1.295,70 1.102,30 1.099,10 1.005,50 1.079,00

ΣΥΝΟΛΟ 745,7 745,90 700,2 730 697,3 640,4 639,54 646

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 690 689,9 622,4 650,1 620,4 589,3 582,2 578,9
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 908,1 913 904,9 920,6 889,9 795,4 792,2 831,6
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Από το 2009 έως το 2012 πραγματοποίησαν δαπάνη  μειωμένη σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα χρόνια. Έτσι το 2009 πραγματοποίησαν δαπάνη 1.102,3€, το 2010 

1.099,1€, το 2011  1.005,5€ και το 2012 1.079,0€. Οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την 

χώρα μας το 2005 και προέρχονταν από το Καναδά πραγματοποίησαν δαπάνη 1.120,4€. 

Το 2006 πραγματοποίησαν 1.134,7€, αυξημένη σε σύγκριση με το 2005.  

Το 2007 πραγματοποίησαν μια δαπάνη 1.274,8€,  αυξημένη σε σύγκριση με το 2006. 

Το 2008 πραγματοποίησαν μια δαπάνη 1.179,0€ μειωμένη σε σύγκριση με το 2007. Το 

2009 πραγματοποίησαν δαπάνη 1.071,3€ μειωμένη κατά πολύ σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα έτη. Από το 2010 έως το 2012 υπάρχει μια σταδιακή αύξηση στη δαπάνη 

αν ταξίδι. Έτσι το 2010 πραγματοποίησαν δαπάνη 1.185,1€, το 2011 πραγματοποίησαν 

1.207,1€ και το 2012 πραγματοποίησαν 1.281,3€.  

Αντίθετα η μικρότερη δαπάνη ανά ταξίδι πραγματοποιείται από την Αλβανία. 

Συγκεκριμένα το 2005 η δαπάνη που πραγματοποίησαν οι ταξιδιώτες από την Αλβανία  

ανά ταξίδι ανήλθε στα 321,3€. Το 2006 υπήρξε μια άνοδος στη δαπάνη ανά ταξίδι  και 

έφτασε τα 341,5€. Το 2007  μειώθηκε η δαπάνη ανά ταξίδι φτάνοντας τα 321,3€. Το 

2008 και το 2009 υπήρξε μία άνοδος και έτσι η δαπάνη έφτασε τα 367,5€ και τα 384,4€. 

Το 2010 η δαπάνη ανά ταξίδι έφτασε τα 323,1€, μια σημαντική μείωση που ακολούθησε 

και το 2011 αφού η δαπάνη ανά ταξίδι έφτασε τα 297,4€. Το 2012 υπάρχει μια άνοδος 

και η δαπάνη ανά ταξίδι φτάνει τα 314,0€. 
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2.2.1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος,  Απρίλιος 2013 
 

Σημείωση:  Από τον Ιανουάριο του 2010 η κατηγορία οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνει 
οποιονδήποτε συνδυασμό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εισιτήρια διαμονή και 
λοιπές υπηρεσίες , που αγοράζονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων . 
Περιλαμβάνει επίσης και τα πακέτα κρουαζιέρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 
  
  
ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ΧΩΡΕΣ ΕΕ 1.593,60 1.621,50 1.624,10 1.656,60 1.483,90 1.273,90 1.432,70 1.191,50
ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΙΥ ΕΥΡΩ 1.052,50 1.122,10 1.111,80 1.146,80 999,8 865,4 988,3 823,4
ΑΥΣΤΡΙΑ 48,4 65,2 59,8 66,9 57,6 60,9 73,3 50,1
ΓΑΛΛΙΑ 143,8 159,7 149,5 165,3 130,5 105,6 119,7 90,3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 274,4 292,8 304 276,6 274,5 249,2 320,1 262,5
ΙΣΠΑΝΙΑ 71,2 72,8 84,3 90,9 76,3 59,2 76,8 41
ΙΤΑΛΙΑ 257,6 297,4 276,4 298 251,3 199,1 174,9 153,8
ΚΥΠΡΟΣ 103 66,8 75,4 79,3 74,6 63,2 78 84,8
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 63,6 79,6 86,7 86,5 63,3 54 65,2 45,1
ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩ 541,1 499,4 512,3 509,8 484,1 408,4 444,4 368
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 94,7 85,5 80,6 78,6 71,5 48,8 73 63,5
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 262,7 229,5 225,2 237,7 233,6 191,2 201 198,5
ΠΟΛΩΝΙΑ 20,4 16,4 20,9 17,8 25,3 24,2 16,7 12,7
ΤΣΕΧΙΑ 55,6 46,7 51,4 41,9 36,1 33,6 53,3 18,9
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 852,1 761,2 861,7 1.022,70 940,7 882,1 833,9 652,4
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 50,9 27,8 33,3 44,8 37,3 37,3 20,8 7,4
ΗΠΑ 101,1 86,3 115,7 162,2 123,2 128,4 116,6 76
ΡΩΣΙΑ 44,9 49,5 53,8 73,7 43,9 26,2 40,9 45,9
ΤΟΥΡΚΙΑ 100,9 70,2 80,3 83,5 69,7 143,6 118,7 91
ΣΥΝΟΛΟ 2.445,70 2.382,80 2.485,70 2.679,20 2.424,60 2.156,00 2.266,50 1.843,90
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 2.087,20 2.068,80 2.149,60 2.284,00 2.082,00 1.737,70 1.889,40 1.609,20
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 358,5 314 336 395,2 342,6 402,4 377,2 234,7
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Ο Πίνακας 21 περιλαμβάνει τις πληρωμές ανά χώρα προορισμού. Με άλλα λόγια τις 

εισπράξεις των χωρών τις οποίες επισκέπτονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.  

Γενικά στο σύνολο τους οι πληρωμές έχουν σημαντικές διακυμάνσεις. Το 2005 

πραγματοποιούνται 2.445,7 εκατ. €, το 2006 υπάρχει μια μικρή μείωση σε σύγκριση με 

το 2005 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.382,8 εκατ. €, το 2007 υπάρχει αύξηση και 

πραγματοποιούνται 2.485,7 εκατ. €, το 2008 παρουσιάζεται νέα αύξηση και 

πραγματοποιούνται 2.679,2 εκατ. €.  

Από το 2009 αρχίζει μια μεγάλη μείωση η οποία μέχρι και το 2012 θα είναι μεγάλη. 

Το 2009 πραγματοποιούνται 2.424,6 εκατ. €, το 2010 η πτώση ανέρχεται σε  2.156,0 

εκατ. €, το 2011 παρουσιάζεται μια μικρή ανάκαμψη στα  2.266,5 και το 2012 εκ νέου 

πτώση στα 1.843,9 εκατ. €. Συγκεκριμένα οι περισσότερες πληρωμές γίνονται στην 

Γερμανία, την Ιταλία και το Ην. Βασίλειο. Συγκεκριμένα οι εισπράξεις της Γερμανίας 

από τους Έλληνες τουρίστες για το 2005 ανήλθαν στα 274,4 εκατ. €, για το 2006 στα 

292,8 εκατ. € (αυξημένα σε σύγκριση με το 2005), για το 2007 στα 304,0 εκατ. € (επίσης 

αυξημένα σε σχέση με το 2006), για το 2008 στα 276,6 εκατ. € (κατά πολύ μειωμένα σε 

σχέση με το 2007), για το 2009 στα 274,5 εκατ. € (μικρή η αύξηση σε σχέση με το 2008), 

για το 2010 στα 249,2 εκατ. € (ακόμη πιο μειωμένα σε σχέση με το 2009), για το 2011 

320,1 εκατ. € (αυξημένα σε σχέση με το 2010) και για το 2012 στα 262,5 εκατ. € (κατά 

πολύ μειωμένα σε σχέση με το 2011). 

Η Ιταλία επίσης παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις έτσι το 2005 εισπράττει 257,6 

εκατ. €, το 2006 το ποσό ανέρχεται στα 297,4 εκατ. € (αύξηση σε σύγκριση με το 2005) , 

το 2007 κυμαίνεται στα 276,4 εκατ. € (μια μείωση σε σχέση με το 2006 ),  το 2008 

εκτινάσσεται 298,0 εκατ. € (αύξηση σε σύγκριση με το 2007), ενώ το 2009 πέφτει στα 

251,3 εκατ. € (μείωση σε σχέση με το 2008 ), το 2010 μειώνεται στα 199,1 εκατ. € 

(μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2009 ), το 2011 κατρακυλά στα 174,9 εκατ. € (ακόμα 

μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με το 2010), το 2012 εμφανίζεται η μεγαλύτερη μείωση 

στα 153,8 εκατ. € (η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με το 2011).  

Το Ην. Βασίλειο παρουσιάζει το 2005 κέρδη της τάξης των 262,7 εκατ. €, το 2006 

μειώνονται σε 229,5 εκατ. € (μείωση σε σχέση με το 2005), το 2007 συνεχίζεται η 

μείωση στα 225,2 εκατ. € (μείωση σε σχέση με το 2006), το 2008 παρουσιάζεται μια 
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μικρή αύξηση στα 237,7 εκατ. € (σε σχέση με το 2007), το 2009 πέφτει εκ νέου στα 

233,6 εκατ. € (μείωση σε σχέση με το 2008) , το 2010 κατρακυκλά στα 191,2 εκατ. € 

(μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2009), το 2011 παρουσιάζεται μια μικρή ανάκαμψη στα 

201,0 εκατ. € (αύξηση σε σχέση με το 2010) και το 2012 εκ νέου μείωση στα 198,5 εκατ. 

€ (σε σχέση με το 2011). Παρατηρούμε ότι μετά το 2010 υπάρχει σημαντική μείωση 

λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία επέφερε μεγάλες αλλαγές στα εισοδήματα των 

μόνιμων κατοίκων της Ελλάδας. 

 

Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος,  Απρίλιος 2013 

Σημείωση:Στην εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν λαμβάνονται υπόψη η κίνηση και οι διανυκτερεύσεις των μόνιμων 
κατοίκων Ελλάδος που ταξίδεψαν στην Αλβανία με λόγο ταξιδίου : 1)Επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλου 
2)Επαγγελματικοί λόγοι 3) άλλοι λόγοι και των οποίων οι ταξιδιωτικές πληρωμές αποτελούν μονομερείς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

  
ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ΧΩΡΕΣ ΕΕ 604,8 645,3 645,4 665,6 625 541,2 492,1 470,3
ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΙΥ ΕΥΡΩ 658,3 723,7 695,5 734,7 677,3 596,4 582,1 541,8
ΑΥΣΤΡΙΑ 517,4 532,4 566,5 593,8 592,7 494 513 512,1
ΓΑΛΛΙΑ 786,1 922 803,9 910,4 806,4 663,4 668,6 563
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 747,8 796,4 766,9 782 727,8 703,3 699,6 629,6
ΙΣΠΑΝΙΑ 758,3 820,3 833,9 899 722,1 640,9 604,2 529,7
ΙΤΑΛΙΑ 584,3 721,7 642 696,9 676 565,6 537,3 537,5
ΚΥΠΡΟΣ 571 493,4 525,6 564,2 486,8 422 424,6 412,7
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 664,1 721,2 790,7 815,8 721,8 650,6 546,6 585,8
ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩ 522,2 519 558,3 549,3 539 452,5 366,2 363
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 193,4 187,4 208,1 197,9 195,5 136,4 114,6 124,7
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.070,00 1.054,80 1.070,60 996,6 916,1 826,3 835 718,8
ΠΟΛΩΝΙΑ 577,9 603,4 589,4 730,3 758,8 611,9 420,1 473,3
ΤΣΕΧΙΑ 584,4 597,4 590,3 648,9 618,6 524,5 562,6 474,9
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 609,6 639 541,7 623,8 511 465,2 313,9 256,1
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 768,2 739,5 709,7 812,8 690,8 629,5 643,9 380,8
ΗΠΑ 1.499,20 1.425,70 1.491,30 1.860,20 1.523,60 1.373,70 1.222,90 1.062,20
ΡΩΣΙΑ 1.256,70 1.157,00 1.210,20 1.210,70 1.061,90 885,8 809,9 741,4
ΤΟΥΡΚΙΑ 389,5 373,1 417,2 404,5 312,4 258,4 237,1 170,7
ΣΥΝΟΛΟ 672,6 718,1 706,3 711,6 632,2 567,5 458,7 393,9
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 657,3 700,3 683,3 684,4 598,9 532 562,5 368,4
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 77,5 862,3 900,1 924,3 955,1 799,9 762,7 750,3
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μεταβιβάσεις και δεν καταγράφονται στο ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών . Από τον Ιανουάριο 2010 η 
κατηγορία οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εισιτήρια, 
διαμονή και λοιπές υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων . Περιλαμβάνει επίσης και τα 
πακέτα κρουαζιέρες. 

 

Η δαπάνη που πραγματοποιεί ο Έλληνας ταξιδιώτης στο εξωτερικό παρουσιάζεται 

στον πίνακα 22.Οι οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ , στη Ρωσία 

και το Ην. Βασίλειο. Στις ΗΠΑ ,το 2005 πραγματοποιήθηκε δαπάνη 1.499,2€. Το 2006 

υπάρχει μια μείωση και σημειώνεται δαπάνη 1.425,7€. Το 2007 κα το 2008 

παρουσιάζεται μια αύξηση και έτσι πραγματοποιείται δαπάνη 1.491,3€ και 1.860,2€ 

αντίστοιχα. Από  το 2009 έως το 2012 οι δαπάνες ακολουθούν μια καθοδική πορεία (για 

το 20091.523,6€, για το 2010 1.373,7€ για το 2011 1.222,9€ και για το 2012 1.062,2€).  

Στη Ρωσία η δαπάνη που πραγματοποιείται το 2005 είναι 1.256,7€. Το 2006 

υπάρχει μια μικρή μείωση (1.157,0€). Το 2007 και το 2008 δεν υπάρχει σχεδόν καμία 

διαφοροποίηση στο μέγεθος των δαπανών (1.210,2€και 1.210,7€ αντίστοιχα). Ενώ από 

το 2009 αρχίζει μια τεράστια καθοδική πορεία στο μέγεθος των δαπανών. Το 2009 

πραγματοποιούνται δαπάνες 1.061,9€, το 2010 885,8€, το 2011 809,9€ και το 2012 

741,4€.  

Στη Γαλλία οι δαπάνες για το 2005 φτάνουν στα786,1€. Το 2006 πραγματοποιείται 

δαπάνη 922,0€ ,αρκετά αυξημένη σε σύγκριση με το 2005. Το 2007 γίνεται μια μικρή 

μείωση (803,9€). Το 2008 επιτυγχάνεται μια μικρή αύξηση 910,4€. Από το 2009 και 

ύστερα η δαπάνη ακολουθεί σαν μέγεθος μια σημαντική καθοδική πορεία. Έτσι το 2009 

πραγματοποιείται δαπάνη 806,4€, το 2010 663,4€, το 2011 668,6€ και το 2012 563,0€. 
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2.3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 
                           ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

ΕΤΟΣ     ΕΛΛΑΔΑ 
ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΤΤΙΚΗ 

ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, 
ΚΡΗΤΗ 

2004  ΑΡ.ΚΑ  9.230  2.190 2.516 878 268 534 575 704 3.820

   ΑΡ.ΚΛ  760.948  164.647 204.755 86.396 22.724 33.828 46.771 64.864 326.682

2005  ΑΡ.ΚΑ  9.377  2.234 2.583 913 271 540 587 707 3.853

   ΑΡ.ΚΛ  777.610  169.202 209.468 89.432 23.286 34.137 47.201 64.867 334.073

2006  ΑΡ.ΚΑ  9.444  2.250 2.602 918 274 524 595 699 3.893

   ΑΡ.ΚΛ  786.891  169.814 211.341 89.540 25.043 33.631 48.087 63.749 341.987

2007  ΑΡ.ΚΑ  9.531  2.316 2.656 924 275 528 619 695 3.864

   ΑΡ.ΚΛ  790.956  169.934 213.342 91.647 24.595 33.013 48.641 64.518 343.162

2008  ΑΡ.ΚΑ  9.706  2.363 2.730 927 284 540 641 704 3.909

   ΑΡ.ΚΛ  804.429  172.094 216.986 92.370 25.339 33.590 48.904 64.798 350.551

2009  ΑΡ.ΚΑ  9.878  2.394 2.805 934 291 559 664 700 3.979

   ΑΡ.ΚΛ  820.171  174.251 220.319 93.231 25.563 34.364 49.698 64.512 361.089

2010  ΑΡ.ΚΑ  10.046  2.428 2.881 946 303 577 677 702 4.035

   ΑΡ.ΚΛ  850.365  179.857 227.120 94.394 26.070 35.862 52.194 64.490 378.898

2011  ΑΡ.ΚΑ  9.947  2.392 2.860 938 292 571 673 673 4.022

   ΑΡ.ΚΛ  845.217  176.305 222.414 94.710 24.337 35.684 46.699 62.414 384.084

2012  ΑΡ.ΚΑ  9.955  2.384 2.865 940 291 571 678 671 4.035

   ΑΡ.ΚΛ  848.095  176.626 221.565 94.151 24.010 35.371 49.917 62.212 387.692

 
 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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Ένα σημαντικό κεφάλαιο του τουρισμού αποτελούν οι υποδομές σε καταλύματα 

ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει κάνει τους τουρίστες 

να αναζητούν ξενοδοχεία τα οποία θα είναι σύγχρονα και θα τους προσφέρουν τις 

απαιτούμενες υπηρεσίες. Η δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και 

κάμπινγκ (Πίνακας 23)  θα μας δώσει μια εικόνα για τις υποδομές που υπάρχουν στην 

Ελλάδα και μπορούν να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες.  

Η Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία) παρουσιάζει μια αύξηση στην 

δυναμικότητα των συλλογικών της καταλυμάτων της, το 2004 έχει 2.190 καταλύματα και 

164.647 κλίνες ,το 2011 έχει 2.392 καταλύματα και 176.305 κλίνες ενώ το 2012 έχει 2.384 

καταλύματα και 176.626 κλίνες.  

Η Κεντρική Ελλάδα επίσης έχει μια αύξηση από το 2004 που είχε 2.516 καταλύματα 

και 204.755 κλίνες το 2011 έχει 2.860 καταλύματα και 222.414 κλίνες και το 2012 2.865 

καταλύματα και 221.565 κλίνες. Τα Ιόνια Νησιά επίσης έχουμε μια αύξηση, το 2004 έχουν 

878 καταλύματα και 86.396 κλίνες ενώ το 2012 έχουν 940 καταλύματα και 94.151 κλίνες.  

Η Δυτική Ελλάδα ενώ μέχρι το 2004 σημείωσε σημαντική αύξηση στον αριθμό των 

καταλυμάτων το 2011 και το 2012 παρουσιάζει μια σημαντική μείωση (το 2004 268 

καταλύματα και 22.724 κλίνες ,το 2011 μόλις 292 καταλύματα και 24.337 κλίνες και το 

2012 291 καταλύματα και 24.010 κλίνες). Η Στερεά Ελλάδα παρουσιάζει μια  μικρή 

αύξηση στον αριθμό των καταλυμάτων, από 534 καταλύματα σε 571.  

Η Πελοπόννησος παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση από 575 καταλύματα σε 678. Η 

Αττική παρουσιάζει σημαντική μείωση από 704 σε 641 καταλύματα.Τέλος την 

μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα Νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη από 3.820 

καταλύματα σε 4.035. 
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Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   5***** 4**** 3***    2**      1* ΣΥΝΟΛΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 57 164 251 497 71 1.040

  ΔΩΜΑΤΙΑ 12.438 28.880 13.898 16.438 1.291 72.945

  ΚΛΙΝΕΣ 26.054 56.068 26.798 30.826 2.496 142.242

ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 58 135 142 30 373

  ΔΩΜΑΤΙΑ 662 1.025 2.849 2.673 517 7.726

  ΚΛΙΝΕΣ 1.397 2.113 5.591 5.079 983 15.163

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 28 109 126 237 82 582

  ΔΩΜΑΤΙΑ 1.282 2.724 3.658 5.483 1.536 14.683

  ΚΛΙΝΕΣ 2.600 5.421 7.122 10.451 2.995 28.589

ΘΡΑΚΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 10 41 37 15 108

  ΔΩΜΑΤΙΑ 500 521 1.378 981 267 3.647

  ΚΛΙΝΕΣ 1.006 1.063 2.664 1.820 514 7.067
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 38 137 288 600 216 1.279

  ΔΩΜΑΤΙΑ 6.849 10.581 12.074 16.070 3.788 49.362

  ΚΛΙΝΕΣ 13.149 19.949 22.447 29.923 7.183 92.651

ΚΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 84 233 329 673 210 1.529

  ΔΩΜΑΤΙΑ 16.950 24.701 15.468 24.232 5.734 87.103

  ΚΛΙΝΕΣ 34.209 47.776 29.236 43.616 10.538 165.375

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 37 176 200 448 168 1.029

  ΔΩΜΑΤΙΑ 1.780 5.705 5.410 9.746 2.449 25.090

  ΚΛΙΝΕΣ 3.593 10.906 10.490 18.790 4.795 48.574

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 46 119 375 566 489 1.595

  ΔΩΜΑΤΙΑ 7.032 9.642 14.485 14.194 9.676 55.029

  ΚΛΙΝΕΣ 14.306 18.961 28.569 27.490 18.629 107.955

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 6 33 125 181 50 395

  ΔΩΜΑΤΙΑ 784 1.616 4.334 4.242 739 11.715

  ΚΛΙΝΕΣ 1.595 2.968 8.249 8.001 1.439 22.252

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 23 95 209 508 80 915

  ΔΩΜΑΤΙΑ 3.691 9.515 14.175 17.347 1.664 46.392

  ΚΛΙΝΕΣ 7.223 18.114 27.273 33.204 3.198 89.012

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 20 118 249 345 93 825

  ΔΩΜΑΤΙΑ 4.017 5.249 7.704 8.579 1.192 26.741

  ΚΛΙΝΕΣ 8.547 10.290 14.889 16.308 2.357 52.391

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 352 1.252 2.328 4.234 1.504 9.670

  ΔΩΜΑΤΙΑ 55.985 100.159 95.451 119.985 28.853 400.433

  ΚΛΙΝΕΣ 113.679 193.629 183.328 225.508 55.127 771.271
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Επίσης παραθέτουμε τον Πίνακα 24 όπου περιέχει το ξενοδοχειακό δυναμικό κατά 

κατηγορία και κατά περιφέρεια . Συνολικά υπάρχουν 352 ξενοδοχειακά καταλύματα 

κατηγορίας 5*****, 1.252 ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 4****, 2.328 

ξενοδοχειακά καταλύματα 3***, 4.234 ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 2** και 1.504 

ξενοδοχειακά καταλύματα 1*. Ενώ τα περισσότερα ξενοδοχειακά καταλύματα ανήκουν 

στην Μακεδονία και την Κρήτη. Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία  είναι 2**, 

που σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη καταλυμάτων 5***** τα οποία θα εξυπηρετήσουν με τις 

καλύτερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες τους πλούσιους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν την 

χώρα μας. 

2.4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

            ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΆ ΜΗΝΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

ΜΗΝΑΣ  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  937.848  1.104.691  1.149.502  1.082.727  1.073.595  1.022.869  939.764  877.933  828.899 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  929.431  1.055.202  1.137.282  1.132.182  1.112.715  1.086.544  977.249  907.821  943.205 

ΜΑΡΤΙΟΣ  1.311.737  1.448.331  1.423.885  1.436.972  1.575.610  1.521.088  1.337.120  1.384.753  1.337.085 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2.269.751  2.759.037  2.466.532  2.700.737  2.527.451  2.659.982  2.577.378  2.140.027  2.422.046 

ΜΑΙΟΣ  5.957.358  6.883.251  6.622.642  6.512.251  6.587.620  6.568.724  5.656.578  5.605.008  5.418.574 

ΙΟΥΝΙΟΣ  9.910.408  11.117.711  9.538.688  9.649.410  9.711.391  9.548.091  8.111.866  7.651.903  7.235.729 

ΙΟΥΛΙΟΣ  13128487,00  14210214,00  13.313.730  12.836.965  12.812.375  12.664.061  10.977.685  10.403.935  9.642.797 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  14.254.528  15.401.335  14.751.236  14.263.366  14.014.696  13.939.301  11.921.729  11.829.227  10.890.700 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  9.778.293  10.434.086  9.790.765  9.530.555  9.554.021  9.386.100  8.679.299  8.228.185  7.717.705 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  3.932.980  4.421.631  4.366.511  4.287.784  4.222.077  4.330.906  4.303.790  4.169.619  4.034.547 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  972.980  1.002.837  1.109.152  1.294.099  1.265.003  1.411.011  1.214.162  1.076.467  1.100.611 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  987.002  1.008.937  1.130.446  1.268.222  1.168.009  1.281.559  1.099.931  926.215  982.123 

ΣΥΝΟΛΟ  64.406.807  70.847.874  66.800.371  66.022.270  65.624.563  65.420.236  57.796.551  55.264.093  52.554.021 

 

 

 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος 
 

 
Σημείωση: Ο Πίνακας περιλαμβάνει τη μέση διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης 

(σε αριθμό διανυκτερεύσεων). Από τον Ιανουάριο του 2010 η κατηγορία οργανωμένα 
ταξίδια περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εισιτήρια 
διαμονή και λοιπές υπηρεσίες, που αγοράζονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων. 
Περιλαμβάνει επίσης και τα πακέτα κρουαζιέρας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 
ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 11,2 11,2 10,6 10,3 10,3 10,1 10,1 10,1

ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 12,1 11,9 11,6 11,2 11,3 11,1 11,1 11

ΑΥΣΤΡΙΑ 10,2 10,8 11,4 11,3 11,2 10,4 10,7 10

ΒΕΛΓΙΟ 10,2 10,2 9,6 9,3 10,5 9,3 9,3 9,9

ΓΑΛΛΙΑ 10,3 9,9 10,3 10,2 9,9 10,6 10 9,9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14 14,2 13,4 13,2 12,5 12 12,8 12,8

ΙΣΠΑΝΙΑ 9 8 8,7 9,4 9,1 7,7 8,5 7,7

ΙΤΑΛΙΑ 10,4 9,5 9,5 9,4 9,3 9,6 9,8 9,3

ΚΥΠΡΟΣ 16,2 16,8 15,6 12,4 15,8 14,6 13,1 12,7

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 10,6 10 10,6 10,4 10,8 10,9 10,5 10,8

ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 9,6 9,8 9 8,9 8,7 8,7 8,4 8,7

ΔΑΝΙΑ 9 9,3 9,4 8,8 9,5 8,9 8,4 9,2

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 10,5 10,3 10,1 10,2 10 10,4 10 10,3

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 9,5 9,6 8,2 7,9 7,9 7,9 8,8 7,7

ΣΟΥΗΔΙΑ 10 11,1 10,4 10,3 9,8 9,3 9,4 8,8

ΤΣΕΧΙΑ 10,9 10,8 9,8 10,3 9,7 9,9 10 9,6

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 8,8 8,8 8,2 7,7 7,5 7,6 7,5 7,3

ΑΛΒΑΝΙΑ 4,2 4,3 3 2,4 2,7 3,2 4,2 4,4

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 14,3 14,4 11,3 12,3 13,2 12,4 12,7 10,6

ΕΛΒΕΤΙΑ 12 13 11 10 10,8 11,1 10,2 10,4

ΗΠΑ 11,9 12,1 13,1 12,8 11,7 12,6 12 12,5

ΚΑΝΑΔΑΣ 15,3 14,2 16,9 12,6 11,4 12,6 11,9 14,8

ΡΩΣΙΑ 12,3 11,9 12,5 11,4 11,7 10,7 10,7 10,9

ΣΥΝΟΛΟ 10,7 10,7 10 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 10,9 10,9 10,1 9,7 9,6 9,4 9,3 9,1

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 9,9 9,8 9,6 9,4 9,2 9,1 9 8,9
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 Οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ (Πίνακας 

25) είναι αυξημένες κυρίως τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο. Ενώ παρατηρούμε μια σταδιακή 

αύξηση των διανυκτερεύσεων. Το 2007 ανήρχοντο σε 65.420.236, το 2008 έφτασαν τα 

65.624.563, το 2009 ξεπέρασαν τα 66.000.000 (66.022.270) ,το 2010 αναρριχήθηκαν στα 

66.800.371, το 2011 στα70.847.874 και το 2012 σε 64.406.807 διανυκτερεύσεις.  

Σχετικά με την μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι μη-κατοίκων στην Ελλάδα κατά 

χώρα προέλευσης (Πίνακας 26) η μέτρηση γίνεται σε αριθμό διανυκτερεύσεων και 

παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σταδιακή μείωση της διάρκειας παραμονής των μη κατοίκων 

στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής πραγματοποιήθηκε από τη 

Γερμανία, τη Κύπρο, το Καναδά και τη Ρωσία. 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ,ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

ΜΗΝΑΣ  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  26,2  25,2  25,2  25,3  25,4  22,5  21,9  19,9  17 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  29,9  27,9  28,9  29,5  28  25,9  23,9  20,7  17,1 

ΜΑΡΤΙΟΣ  32,3  32,7  32,5  32,4  34,3  27,8  23,9  23,1  20,1 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   33,8  29,1  32,6  31,6  29  27,3  23,1  23,8  18,6 

ΜΑΙΟΣ   48,6  49,2  49,8  48,2  48,7  43  40,6  40,5  34,1 

ΙΟΥΝΙΟΣ  59,9  63,9  68,2  64,3  64,5  58,3  54,3  60,7  53,2 

ΙΟΥΛΙΟΣ  72,7  80,3  83  76,2  76,4  69,5  68,2  70,3  64,1 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  80,8  91,4  89,9  81,4  81,5  75  73,8  73,6  68 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  65,9  72,6  73,4  66,9  67,5  61,2  58,6  59,2  55,1 

ΟΚΤΩΜΡΙΟΣ  43,7  45,5  44,3  41  39,7  35,1  32,4  30,6  26,6 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  27,7  28,3  30,8  31,5  29,5  26,6  21  17,6  16,3 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  28,4  26,9  31,1  31,7  28,4  27,5  22,7  18,3  17,3 

 

Ο Πίνακας 27 αναφέρεται στην πληρότητα των κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου. Πληρότητα υπάρχει τη περίοδο Μάιο-Σεπτέμβριο, με αποκορύφωση τον Αύγουστο. 

 
 

Πηγή : επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 65.420.236 65.624.563 66.022.270 66.800.371 70.847.874 64.406.807

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
ΘΡΑΚΗ 1.654.973 1.759.226 1.754.483 1.608.332 3.205.913 1.556.293

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7.153.293 7.891.536 7.891.793 7.715.656 8.070.541 7.707.423

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 389.331 392.241 383.269 358.772 324.628 284.180

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.957.952 1.983.379 2.111.634 2.016.096 2.022.445 1.767.977

ΗΠΕΙΡΟΣ 936.866 900.065 1.015.199 985.103 1.012.122 839.552

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 7.522.757 7.381.425 7.457.180 7.291.096 7.660.613 7.173.893

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1.957.596 1.860.051 1.861.313 1.776.448 1.752.133 1.477.508

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1.762.551 1.643.172 1.767.856 1.702.703 1.529.468 1.195.517

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2.704.207 2.569.268 2.830.581 2.739.135 2.764.321 1.993.369

ΑΤΤΙΚΗ 7.706.563 7.315.351 7.055.609 6.752.602 6.914.184 5.787.831

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.659.124 1.653.390 1.635.463 1.499.728 1.531.059 1.271.432

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΙΑΙΟ 14.690.087 14.546.143 146.398.435 15.905.635 17.295.939 15.472.740

ΚΡΗΤΗ 15.324.936 15.729.316 15.621.455 16.449.065 18.368.774 17.707.385

 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ (πρώην ΕΣΥΕ) 

Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις σημειώνονται στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη ενώ 

οι λιγότερες διανυκτερεύσεις στη Δυτική Μακεδονία (Πίνακας 28).  Το 2007 

πραγματοποιήθηκαν στο Νότιο Αίγιο 14.690.087 χιλ. διανυκτερεύσεις, το 2008 

14.546.143 χιλ. διανυκτερεύσεις, το 2009 14.636.435 χιλ. διανυκτερεύσεις, το 2010 

14.905.635 χιλ. διανυκτερεύσεις, το 2011 πραγματοποιήθηκαν 17.295.939 χιλ. 

διανυκτερεύσεις και το 2012 15.472.740 χιλ. διανυκτερεύσεις. Στη Κρήτη  το 2007 

πραγματοποιήθηκαν 15.324.936 χιλ. διανυκτερεύσεις, το 2008 15.729.316 χιλ. 

διανυκτερεύσεις, το 2009 15.621.455 χιλ. διανυκτερεύσεις, το 2010 16.449.065 χιλ. 

διανυκτερεύσεις, το 2011 πραγματοποιήθηκαν 18.368.774 χιλ. διανυκτερεύσεις και το 
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2012 17.707.385 χιλ. διανυκτερεύσεις. Αντίθετα  η Δυτική Μακεδονία  το 2007 

πραγματοποίησε μόλις 389.331 χιλ. διανυκτερεύσεις, το 2008 392.241 χιλ. 

διανυκτερεύσεις, το 2009 383.269 χιλ. διανυκτερεύσεις και το 2010 358.772 χιλ. 

διανυκτερεύσεις, το 2011 πραγματοποιήθηκαν μόλις 324.628 χιλ. διανυκτερεύσεις και το 

2012 μόλις 284.180 χιλ. διανυκτερεύσεις. Παρατηρούμε ότι από το 2007 έως και το 2010 

οι διανυκτερεύσεις δεν έχουν σταθερή πορεία. Το 2011 παρατηρούμε μια σημαντική 

αύξηση στις διανυκτερεύσεις και το 2012 μια σημαντική μείωση. Τον ένα χρόνο 

μειώνονται και τον επόμενο αυξάνονται αλλά διατηρούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα χωρίς 

τεράστιες διακυμάνσεις. 
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2.4.1. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 
ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΆ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

(ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ), 
  

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 7,8 7,9 7,6 8,1 8,3 7,2 6,8 8,6

ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΙΥ ΕΥΡΩ 7,6 8,2 7,8 8,3 8,3 7,5 7,6 9,6

ΑΥΣΤΡΙΑ 4,8 3,9 4,6 4,6 4,4 4,4 3,3 5,3

ΓΑΛΛΙΑ 6,9 7,1 6,4 8,2 8,9 6,4 7,4 7,7

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9,3 9 8,8 8,7 8,5 7,8 7,3 9,5

ΙΣΠΑΝΙΑ 7,5 6,8 8,4 9,5 7 6,9 9,4 10,4

ΙΤΑΛΙΑ 6 9,5 6,5 7,6 7,8 6,7 5,7 7,3

ΚΥΠΡΟΣ 12 12 13,8 12,3 11,7 11 14,7 16,5

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,4 5,9 8,6 7,5 7,8 7,2 6 8,4

ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 8,1 7,5 7,3 7,7 8,4 6,8 5,5 7,1

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3 3,2 2,7 2,7 3 2,1 2 2,6

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 18,7 16,8 14,8 14 15,5 12,4 12,6 15,7

ΠΟΛΩΝΙΑ 7,5 8,8 9,3 11 11,7 8,3 9,3 9,3

ΤΣΕΧΙΑ 5,3 4 4,3 6,6 6,9 7,1 4,5 4,1

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 9,7 10,4 7,9 9,6 8,2 7,6 5,2 5,6

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 13,5 10,5 8,7 8 15,4 6,7 12,4 14,4

ΗΠΑ 24,4 23,4 18,2 17,8 20,3 17,7 16,9 20,2

ΡΩΣΙΑ 15,5 17 15,9 14,9 14 16,2 14,6 17,4

ΤΟΥΡΚΙΑ 4,9 5,5 6 5,1 4,5 4 4,1 3,8

ΣΥΝΟΛΟ 9,4 9,7 9 9,5 9,1 8,3 6,8 7,7

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 10 10,2 9,4 10 9,4 8,7 6,9 7,9

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 5 5,4 5,9 5,7 5,9 5,5 5,1 5,4

 Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος,  Απρίλιος 2013 

  
Σημείωση:Στην εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν λαμβάνονται υπόψη η κίνηση και οι διανυκτερεύσεις των μόνιμων 

κατοίκων Ελλάδος που ταξίδεψαν στην Αλβανία με λόγο ταξιδίου : 1)Επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλου 
2)Επαγγελματικοί λόγοι 3) άλλοι λόγοι και των οποίων οι ταξιδιωτικές πληρωμές αποτελούν μονομερείς 
μεταβιβάσεις και δεν καταγράφονται στο ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών . Από τον Ιανουάριο 2010 η 
κατηγορία οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για 
εισιτήρια, διαμονή και λοιπές υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων . Περιλαμβάνει 
επίσης και τα πακέτα κρουαζιέρες. 
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Η μέση διάρκεια παραμονής κυμαίνεται από 6,8 διανυκτερεύσεις  το 2011 έως 9,7 

διανυκτερεύσεις το 2006 (Πίνακας29). Οι χώρες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη  μέση 

διάρκεια παραμονής είναι οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο και η Ρωσία. Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ 

για το 2005 παρουσιάζουν 24,4 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων. Το 2006 σημειώνεται 

23,4 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων πολύ λίγο μειωμένη σε σύγκριση με το 2005. Το 

2007 σημειώνονται 18,2 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων η οποία είναι σημαντικά 

μειωμένη σε σύγκριση με το 2006. Το 2008 σημειώνεται 17,8 μέση διάρκεια 

διανυκτερεύσεων επίσης σημαντικά μειωμένη και με το 2007 αλλά και με το 2006. Το 

2009 υπάρχει μια άνοδος και έτσι σημειώνεται 20,3μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων. Όμως 

το 2010 και το 2011 παρουσιάζεται μια μεγάλη μείωση, σε σύγκριση με ο τα προηγούμενα 

έτη ( 17,7 και 16,9 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων, αντίστοιχα). Το 2012 παρουσιάζεται 

μια σημαντική άνοδος σε σύγκριση με το 2011 (20,2 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων). 

 Το Ην. Βασίλειο το 2005 παρουσιάζει 18,7 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων. Το 

2006 παρουσιάζει 16,8 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων, αρκετά μειωμένη σε σύγκριση με 

το 2005. Το 2007  και το 2008 παρουσιάζει 14,8 και 14,0 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων, 

σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση με το 2006 και το 2005. Το 2009 σημειώνεται 15,5 

μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων, αυξημένη σε σύγκριση με το 2008. Το 2010 και το 2011 

παρουσιάζεται μια σημαντική μείωση σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα έτη ( 12,4 και 

12,6 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων). Το 2012 όμως σημειώνεται  15,7 μέση διάρκεια 

διανυκτερεύσεων , αυξημένη σε σύγκριση με το 2011.  

Η Ρωσία για το 2005 παρουσιάζει 15,5 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων. Το 2006 

σημειώνεται άνοδος σε σύγκριση με το 2005, φτάνοντας 17,0 μέση διάρκεια 

διανυκτερεύσεων. Το 2007, το 2008 και το 2009 σημειώνεται μια σημαντική καθοδική 

πορεία και έτσι σημειώνεται 15,9 , 14,9 και 14,0 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων 

αντίστοιχα. Το 2010 υπάρχει μια αύξηση με μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων 16,2. Το 

2011 σημειώνεται μια σημαντική μείωση (14,6 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων) και το 

2012 μια σημαντική αύξηση με 17,4 μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

(ΣΕ ΧΙΛ. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 20.531,30 19.870,50 19.221,60 20.065,50 19.758,90 16.941,50 19.709,70 21.809,30

ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤOΥ ΕΥΡΩ 12.193,30 12.653,60 12.537,70 12.922,20 12.204,30 10.817,20 12.984,00 14.578,80

ΑΥΣΤΡΙΑ 446,9 473,1 489,3 522,5 423 539,3 465 519,9

ΓΑΛΛΙΑ 1.267,60 1.231,70 1.184,20 1.482,60 1.437,20 1.017,40 1.319,00 1.238,70

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.430,30 3.324,60 3.498,20 3.082,90 3.223,00 2.756,30 3.340,70 3.959,00

ΙΣΠΑΝΙΑ 708,3 604,1 846,3 959,2 735,7 642,2 1.198,90 804,1

ΙΤΑΛΙΑ 2.658,30 3.928,60 2.787,20 3.232,60 2.893,00 2.362,20 1.867,30 2.078,00

ΚΥΠΡΟΣ 2.160,00 1.620,10 1.976,50 1.722,40 1.800,40 1.648,10 2.692,70 3.387,10

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 518,1 653,2 947,8 800,5 681 600,6 717,8 649,7

ΧΩΡΕΣ ΕΕ 
ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩ 8.338,00 7.217,00 6.683,90 7.143,30 7.554,60 6.124,20 6.725,70 7.230,50

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.486,90 1.464,90 1.062,40 1.082,20 1.084,40 742,9 1.297,30 1.307,70

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4.585,80 3.648,10 3.116,40 3.333,30 3.954,00 2.872,20 3.024,20 4.345,10

ΠΟΛΩΝΙΑ 264,9 240,3 327,9 268,4 389,3 330,7 369,4 249,3

ΤΣΕΧΙΑ 507,4 309,8 373,6 424,3 403,2 453,7 421,4 161,3

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 13.583,20 12.352,50 12.612,60 15.814,30 15.009,70 14.407,00 13.711,40 14.225,70

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 893,7 395,4 410,6 442,3 828,8 399,3 401,8 279,1

ΗΠΑ 1.647,00 1.415,40 1.414,20 1.549,80 1.644,60 1.656,10 1.615,00 1.444,40

ΡΩΣΙΑ 555,6 728,3 704,3 905,1 580,4 478,2 738,6 1.074,80

ΤΟΥΡΚΙΑ 1.259,40 1.037,90 1.155,50 1.059,00 1.002,70 2.234,80 2.049,20 2.020,50

ΣΥΝΟΛΟ 34.114,50 32.223,10 31.834,20 35.879,80 34.768,70 31.348,50 33.421,10 36.035,00

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 31.805,50 30.255,50 29.631,40 33.457,40 32.637,30 28.563,60 30.878,70 34.354,40

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 2.309,10 1.967,50 2.202,80 2.422,40 2.131,40 2.784,80 2.542,40 1.680,60

Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος,  Απρίλιος 2013 

Σημείωση:Στις  διανυκτερεύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη οι διανυκτερεύσεις των μόνιμων κατοίκων 
Ελλάδος που ταξίδεψαν στην Αλβανία με λόγο ταξιδίου : 1)Επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλου 
2)Επαγγελματικοί λόγοι 3) άλλοι λόγοι και των οποίων οι ταξιδιωτικές πληρωμές αποτελούν 
μονομερείς μεταβιβάσεις και δεν καταγράφονται στο ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών . Από 
τον Ιανουάριο 2010 η κατηγορία οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εισιτήρια, διαμονή και λοιπές υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω 
ταξιδιωτικών πρακτορείων . Περιλαμβάνει επίσης και τα πακέτα κρουαζιέρες. 
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Οι διανυκτερεύσεις κατοίκων στο εξωτερικό ανά χώρα προορισμού (Πίνακας30)που 

σημειώνονται για το 2005 είναι 34.114,5 χιλιάδες διανυκτερεύσεις, για το 2006 είναι 

32.223,1 χιλιάδες διανυκτερεύσεις, για το 2007 είναι 31.834,2 χιλιάδες διανυκτερεύσεις, 

για το 2008 είναι 35.879,8, για το 2009 είναι 34.768,7 χιλιάδες διανυκτερεύσεις, για το 

2010 είναι 31.348,5 χιλιάδες διανυκτερεύσεις, για το 2011 είναι 33.421,1 χιλιάδες 

διανυκτερεύσεις και για το 2012 είναι 36.035,0 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Παρατηρούμε 

ότι υπάρχει διακύμανση στα μεγέθη των διανυκτερεύσεων. Τα έτη 2005 ,2008, 2011 και 

2012 υπάρχει αύξηση σε σύγκριση πάντα με το ακριβώς προηγούμενο έτος. Οι 

περισσότερες διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται στο Ην. Βασίλειο, τη Γερμανία, την 

Ιταλία και τη Κύπρο. 

Το 2005 στο Ην. Βασίλειο πραγματοποιήθηκαν 4.585,8 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Το 

2006 και το 2007 μειώθηκαν φτάνοντας μόλις τις 3.648,1 και 3.116,4 χιλιάδες 

διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. Το 2008 και το 2009 υπήρξε μια αύξηση με αποτέλεσμα οι 

διανυκτερεύσεις να φτάνουν τις 3.333,3 και 3.954,0 χιλιάδες διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. 

Το 2010 καταγράφονται οι λιγότερες διανυκτερεύσεις, φτάνοντας τις 2. 872,2 χιλιάδες 

διανυκτερεύσεις. Το 2011 και ειδικά το 2012 σημειώνεται μια μεγάλη αύξηση των 

διανυκτερεύσεων φτάνοντας τις 3.024,2 και 4.345,1 χιλιάδες διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. 

Αντίθετα η Γερμανία  δεν παρουσιάζει κάποια μεγάλη διακύμανση στο μέγεθος των 

διανυκτερεύσεων. Το 2005 οι διανυκτερεύσεις φτάνουν τις 3.403,3 χιλ. διανυκτερεύσεις. 

Το 2006 φτάνουν τις 3.324,6 χιλ. διανυκτερεύσεις πολύ λίγο μειωμένες σε σύγκριση με το 

2005. Το 2007 φτάνουν τις 3.498,2 χιλ. διανυκτερεύσεις , λίγο αυξημένες σε σύγκριση με 

το 2006. Το 2008 φάνουν τις 3.028,9 χιλ. μειωμένες σε σχέση με το 2007. Το 2009 

φτάνουν τις 3.223,0 χιλ. αυξημένες σε σχέση με το 2008. Το 2010 υπάρχει η πιο 

σημαντική μείωση, οπού φτάνουν τις 2.756,3 χιλ. ενώ το 2011 και το 2012 αυξάνονται και 

πάλι και φτάνουν τις 3.340,7 και 3.959,0 χιλ. αντίστοιχα. 

 Στην Ιταλία  για το 2005 φτάνουν τις 2.658,3 χιλ. Το 2006 σημειώνεται  μεγάλη 

αύξηση  σε σχέση με το 2005 και φτάνουν τις 3.928,6 χιλ. Το 2007 υπάρχει μια σημαντική 

μείωση και φτάνουν τις 2.787,2 χιλ. Το 2008 φτάνουν τις 3.232,6 χιλ. αυξημένες σε σχέση 

με το 2007. Το 2009 και το 2010 παρουσιάζουν σημαντική μείωση , φτάνοντας τις 2.893,0 
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και 2.362,2 χιλ αντίστοιχα. Το 2011 είναι η χειρότερη χρονιά για την Ιταλία αφού οι 

διανυκτερεύσεις φτάνουν τις 1.876,3 χιλ. Το 2012 υπάρχει μια αύξηση και φτάνουν τις 

2.078,0 χιλ. Γενικά παρατηρούμε από το 2008 και μετά οι διανυκτερεύσεις είναι αισθητά 

,μειωμένες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο λόγος είναι η αστάθεια που 

επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης.  

 

2.5. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης 

ξενοδοχειακών τιμών , Trivago, η Σαντορίνη βρίσκεται 1η στους 20 δημοφιλέστερους 

Μεσογειακούς προορισμούς. Ανάμεσα στις 5 πρώτες θέσεις οι 4 είναι ελληνικοί 

προορισμοί. Συγκεκριμένα στην 1η θέση βρίσκεται το Ημεροβίγλι της Σαντορίνης με 

μεγάλη διαφορά, στη 2η θέση τα Φηρά της Σαντορίνης, στην 3η θέση βρίσκεται το Κάπρι 

της Ιταλίας με μικρή διαφορά από τα(81,41) από τα Χανιά της Κρήτης που βρίσκονται 

στην 4η θέση( 81,32) και το Ρέθυμνο της Κρήτης που βρίσκεται στην 5η θέση (81,27). 

Στην 17η θέση βρίσκεται ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Σύμφωνα με την έρευνα η Σαντορίνη 

και η Κρήτη είναι τα δύο νησιά που έρχονται στο μυαλό των ταξιδιωτών όταν 

αναφέρονται στην Μεσόγειο. Τη λίστα συμπληρώνουν προορισμοί από την Ιταλία, την 

Ισπανία, τη Γαλλία και τη Πορτογαλία. Σημειώνεται ότι η δημοτικότητα των προορισμών 

είναι αποτέλεσμα των κριτικών από 39 διεθνείς πλατφόρμες της Trivago και 160 

διαφορετικές ιστοσελίδες κρατήσεων ενώ οι προορισμοί έχουν τουλάχιστον 5.000 κριτικές 

ο καθένας.(www.thema.gr) 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

      Πριν ξεκινήσουμε να μελετάμε τις σχέσεις της Ελλάδας με τις άλλες χώρες ως προς το 

επίπεδο ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού, πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι 

ανταγωνισμός-ανταγωνιστικότητα. Έτσι λοιπόν η ανταγωνιστικότητα είναι ένα σχετικό 

μέγεθος το οποίο προκύπτει από τη σύγκριση μας με τον καλύτερο καθώς επίσης και η 

προσπάθεια να δρούμε με καλύτερο τρόπο ,ευέλικτα και αποτελεσματικότερα συγκριτικά 

με τον ανταγωνιστή μας. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα: «Με ποιόν τρόπο ορίζουμε τους 

ανταγωνιστές μας;» 

     Δύο είναι οι τρόποι για τον καθορισμό των ανταγωνιστών. 

1) «Βιομηχανική προσέγγιση» όπου ανταγωνιστής μας θεωρείτε αυτός που παράγει το 

ίδιο τουριστικό προϊόν με το δικό μας ή τουλάχιστον κάποιο ικανό υποκατάστατο 

του. 

2) «Πελατοκεντρική προσέγγιση» όπου ανταγωνιστής είναι αυτός που απευθύνεται 

στις τουριστικές αγορές που μας ενδιαφέρουν.  

      Συνεπώς πρέπει να προσδιοριστεί ποιο είναι το καλύτερο και αποτελεσματικότερο 

«κλειδί» που μας διασφαλίζει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο κερδοφόρα πορεία και 

βιωσιμότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις μειώνοντας ταυτοχρόνως το κόστος και την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση ως προς τον τουριστικό προορισμό. 

       Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή καθώς πολλές φορές γίνεται το 

λάθος να εξετάζεται το μακροπρόθεσμο επιθυμητό αποτέλεσμα βασιζόμενο στο άμεσο 

μέλλον. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό αν πάρουμε για παράδειγμα τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις οι οποίες, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο , παρουσιάζουν υψηλά κέρδη, 

βασιζόμενες όμως στις δημόσιες επενδύσεις που είναι ανεπαρκείς και συνεπώς σε 

μακροχρόνιο επίπεδο δεν είναι ανταγωνιστικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 
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κρουαζιέρες στον ελλαδικό χώρο οι οποίες θα μπορούσαν  να είναι ανταγωνιστικές αλλά 

δεν είναι καθώς υπάρχει έλλειψη σε λιμάνια και μαρίνες. 

        Επιπρόσθετα, υπάρχουν επενδύσεις που ναι μεν είναι επικερδείς αλλά  λόγω του 

υψηλού περιβαλλοντικού κόστους μακροπρόθεσμα δε δύναται να θεωρηθούν 

ανταγωνιστικές. Για παράδειγμα τουριστικοί προορισμοί που σε περίοδο ακμής 

(καλοκαιρινοί μήνες) είχαν κερδοφόρα πορεία αλλά λόγω καταστροφής του 

περιβάλλοντος δεν έχουν πλέον αισιόδοξο μέλλον.  

       Η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας διαμορφώνεται και τροποποιείται σύμφωνα και με 

τους επιμέρους τομείς της οικονομίας της. Επηρεάζεται από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα και κάθε τομέας ,με τη σειρά του, διαμορφώνεται 

ανάλογα με την ευελιξία κάθε επιχείρησης να δημιουργεί ζήτηση και προσφορά προϊόντων 

καθώς και παροχή υπηρεσιών.   

       Μέτρο της ανταγωνιστικότητας είναι η απόδοση των επενδύσεων. Άρα, όταν 

χρησιμοποιούμε τη φράση «Μία χώρα είναι περισσότερο ανταγωνιστική από μία άλλη»  

πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι για παράδειγμα η επένδυση ενός χρηματικού ποσού σε 

κάποια συγκεκριμένη τουριστική δραστηριότητα μπορεί να είναι περισσότερο αποδοτική 

για μια συγκεκριμένη περιοχή από μία άλλη, ενώ κάποιου άλλου είδους επένδυση να μην 

έχει θετικά αποτελέσματα στις συγκεκριμένες περιοχές.  

          Η ανταγωνιστικότητα μίας χώρας εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματικότητα 

των τουριστικών της επιχειρήσεων που λαμβάνουν δράση σε κάθε χώρα. Ειδικά στον 

τομέα του τουρισμού η έννοια αυτή παίρνει «τοπικό» χαρακτήρα. Αυτό υφίσταται καθώς 

στην τουριστική οικονομία ο τόπος παραγωγής τουριστικών αγαθών είναι ίδιος με τον 

τόπο κατανάλωσης αυτών. Γίνεται ένας συνδυασμός προϊόντων ,υπηρεσιών και τόπου. Σε 

αυτό το σημείο γίνεται εμπλοκή επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο τουριστικό τμήμα της 

οικονομίας αλλά σχετίζονται με αυτό (τράπεζες, αγροτικός τομέας, κατασκευαστικές 

εταιρίες).  Έτσι συμπεραίνουμε πως ο τουρισμός δεν περιβάλλεται μόνο από επιχειρήσεις 

άμεσα ενδιαφερόμενες αλλά και από επιχειρήσεις που παρουσιάζουν έμμεσα συμφέρον 

από αυτόν.  
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3.2. ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Μετά την χρονική περίοδο 2002-2004, όπου στην Ελλάδα είχε παρατηρηθεί μία 

στασιμότητα ως προς την εισροή τουριστών από τις περισσότερες χώρες - πηγές, με 

σημαντική πτώση των αφίξεων στις Η.Π.Α., ακολούθησε μία ανάκαμψη του διεθνούς 

τουρισμού τα επόμενα χρόνια έως και το 2008. Η ανάκαμψη αυτή καταγράφηκε στη χώρα 

μας, με την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού6.   

Στις Μεσογειακές χώρες, την τελευταία δεκαετία η τουριστική κίνηση ακολούθησε μία 

σημαντική άνοδο, με πολλές όμως διακυμάνσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν 

στις πολιτικές διαταραχές στην περιοχή αυτή.  

Σημαντική άνοδο παρουσίασε η Τουρκία τα τρία τελευταία χρόνια, μετά την κάμψη του 

2006, σε αντίθεση με την πτώση των αφίξεων σε μεσογειακές χώρες, προορισμών της 

ζώνης του ευρώ, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία και η Μάλτα. Ανοδική  πορεία 

εμφάνισε επίσης η Κροατία και η Σλοβενία καθώς και οι χώρες της Β. Αφρικής όπως η 

Αίγυπτος, η Τυνησία και το Μαρόκο. 7 

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας αντιμετωπίζει ήδη 

σημαντικές προκλήσεις, τόσο λόγω των διαρθρωτικών της χαρακτηριστικών και των 

αδυναμιών της όσο και εξαιτίας του διεθνούς ανταγωνισμού8.Στο μεσογειακό χώρο όσο και 

αλλού αναδεικνύονται με μεγάλη ταχύτητα νέοι τουριστικοί προορισμοί (Τουρκία, 

Κροατία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο), που προσφέρουν παρεμφερή μεταξύ τους τουριστικά 

προϊόντα, όλο και ελκυστικότερα, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την 

υπάρχουσα κατάσταση ανταγωνισμού. Σημαντικός παράγοντας επίσης της αυξημένης 

ανταγωνιστικότητας αποτελεί η ισοτιμία ευρώ έναντι του δολαρίου, η άνοδος της τιμής του 

πετρελαίου και η χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία οδηγεί σε μεγάλο ανταγωνισμό των 

τιμών και σε τεράστιο κόστος έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρ’ όλες τις 

                                                            

6Εισερχόμενος τουρισμός ή αλλιώς inboundtourism είναι ο τουρισμός των αλλοδαπών οι οποίοι ταξιδεύουν 
σε κάποια συγκεκριμένη χώρα  (πχ. ένας Γερμανός που ταξιδεύει στην Αγγλία) 

7Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTS) 
8Να θυμίσουμε ότι Διεθνής τουρισμός  ή αλλιώς international tourism είναι το σύνολο του εισερχόμενου και 
του εξερχόμενου τουρισμού. Ο εξερχόμενος  τουρισμός (outboundtourism) αναφέρεται στους  μόνιμους 
κατοίκους  μίας χώρας οι οποίοι ταξιδεύουν σε μία άλλη χώρα  (πχ. ένας  Έλληνας  που  ταξιδεύει στη 
Αμερική) 
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αντιξοότητες και δυσκολίες, η Ελλάδα έχει διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στις 

ανταγωνίστριες μεσογειακές χώρες και αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς περιηγητές, είναι 

όμως απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση της εικόνας της στη διεθνή 

αγορά. 

Οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον και οι έντονες 

ανταγωνιστικές συνθήκες επιβάλλουν την ανανέωση, την βελτίωση, τη διαφοροποίηση και 

την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, έτσι ώστε η Ελλάδα να δικτυωθεί και 

να προωθηθεί στη παγκόσμια αγορά. 

Ο συνεχής και αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει επηρεάσει την πορεία του ελληνικού 

τουρισμού. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η πορεία των αφίξεων στον ελλαδικό χώρο τη 

χρονική περίοδο 2004-2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα το χρονικό διάστημα 

2004-2007 παρουσίαζε σταδιακή αύξηση στις  αφίξεις της σε αντίθεση με τα δυο επόμενα 

χρόνια, 2008 και 2009 όπου η πτώση ήταν σημαντική ώσπου να αρχίσει η ανάκαμψη το 

2010. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά ακολούθησε μια μικρή μεν, αλλά σταθερή δε 

ανοδική πορεία με μοναδικό σημείο καμπής το έτος 2006 όπου και παρουσίασε πτώση ως 

προς τις αφίξεις. Το ίδιο ισχύει και για την Αίγυπτο αλλά και για την Κροατία όπου τα 

σημεία καμπής τους ήταν το 2009 και στις δύο αντίστοιχα.  
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3.3. ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ακούγοντας τη φράση «ανταγωνιστές της Ελλάδας» έχουμε στο νου μας τις γειτονικές 

χώρες που μας περιβάλλουν και έχουν πολλά κοινά με τη χώρα μας. Η γειτνίαση όμως δεν 

αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ανταγωνισμού. Ανταγωνιστές θεωρούνται οι «διπλανές 

επιχειρήσεις» όχι σε τοπογραφικό-γεωγραφικό επίπεδο αλλά σε επίπεδο επιλογών των 

ταξιδιωτών. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ως προς ποιο προϊόν ή υπηρεσία η κάθε 

χώρα έρχεται αντιμέτωπη με την Ελλάδα.  
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     Οι χώρες οι οποίες λοιπόν παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα και 

αποτελούν τα τελευταία χρόνια ανερχόμενους προορισμούς, όπως αναφέρθηκε σε 

παραπάνω κεφάλαια, είναι η Τουρκία, η Ισπανία, η Αίγυπτος, η Κροατία, η Μάλτα και η 

Πορτογαλία .Δειγματοληπτικά θα ασχοληθούμε με την Αίγυπτο , την Κροατία και την 

Τουρκία. 

 

 3.4 H ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 

 

           Η Αίγυπτος ,γνωστή και ως χώρα του Νείλου, είναι μία από τις χώρες που 

παρουσίασε μεγάλη πρόοδο στο επίπεδο του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ βρίσκεται στην πέμπτη θέση ως προς τις αφίξεις περιηγητών και 

το 2010 σημείωσε αριθμό ρεκόρ καθώς την επισκέφτηκαν 15000 τουρίστες και το 2011 

μέχρι την επανάσταση κατά του Μουμπάρακ τα έσοδα της έφτασαν στο 11% του ΑΕΠ. 

«Τι ήταν όμως αυτό που αύξησε τόσο πολύ τον αριθμό των επισκεπτών της;». Τα διάσημα 

ιστορικά μνημεία της πολιτιστικής της κληρονομιάς κατά μήκος του Νείλου αποτελούσαν 

ανέκαθεν πόλο έλξης και θαυμασμού των περιηγητών. Τη δεκαετία του 1990 ο αριθμός 

των επισκεπτών παρουσίασε ακραία σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες 

που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αύξηση αυτή: 

1) ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 

2) επιθετική πολιτική προώθησης του τουρισμού από την αιγυπτιακή κυβέρνηση  

3) βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 

4) διαφοροποίηση των τουριστικών προορισμών (ιδίως τα θαλάσσια τουριστικά 

θέρετρα) 

          Από όλα τα προαναφερθέντα, συμπεραίνουμε ότι τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο 

εύκολα με την προώθηση του θαλάσσιου9 τουρισμού στα κύρια τουριστικά προϊόντα της 

                                                            

9 Θαλάσσιο τουρισμό, ονομάζουμε το είδος του τουρισμού που έχει σχέση με τη θάλασσα και γενικά 
σχετίζεται με την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων σε αυτή. Συχνά αναφέρεται στο κολύμπι και στη 
ψυχαγωγία στη παραλία γενικότερα, αλλά ως εναλλακτική μορφή τουρισμού περιλαμβάνει και άλλες 
δραστηριότητες όπως θαλάσσια σπόρ, παρακολούθηση βυθού κλπ.  
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Αιγύπτου. Αναπτύχθηκε ο τομέας των καταδύσεων κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας.  

Επιπρόσθετα τέθηκαν στόχοι από το αιγυπτιακό κράτος ώστε ο τουρισμός να γίνει η κύρια 

δύναμη ανάπτυξης της χώρας. Έτσι λοιπόν η Αιγυπτιακή Αρχή Τουρισμού (ΕΤΑ Egyptian 

Tourism Authority) αναπτύσσει μεθόδους με σκοπό να προωθηθεί η Αίγυπτος σαν ο 

απόλυτος τουριστικός προορισμός. Αυτό το καταφέρνει με πολλούς τρόπους:  

1. Στόχευσε στην προσέλκυση νέων αγορών και δημιούργησε διάφορα 

εργαλεία προώθησης όπως έντυπα προϊόντα και οπτικοακουστικά υλικά.  

2. Δημιούργησε κέντρα πληροφοριών για τον τουρισμό της Αιγύπτου στο 

εξωτερικό αλλά και στην ενδοχώρα και διέθεσε διαφημιστικό υλικό.   

3. δημιούργησε σελίδες στο διαδίκτυο και διαφήμισε τη χώρα σε εφημερίδες 

και τηλεοπτικά σποτ σε μεγάλες αγορές. 

4. διοργάνωσε ενημερωτικά ταξίδια για ταξιδιωτικούς πράκτορες  

5. οργάνωσε εμπορικές αποστολές ταξιδιών σε υφιστάμενες , νέες ή πιθανές 

αγορές 

6. διατήρησε την παρουσία της σε διεθνείς εκθέσεις όπως Jata Travel Show 

στο Τόκιο και το WTM του Λονδίνου. 

         Με όλες αυτές τις «μανούβρες» η Αίγυπτος φτάνει στο σημείο να πληρεί όλες τις 

προϋποθέσεις για να είναι «τέλεια» ως προς τον τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή συμβαίνει γιατί 

επενδύει στην «προώθηση του τουρισμού της» είτε ιστορικά-αρχαιολογικά με την 

πλούσια ιστορία της ,είτε μέσω των κρουαζιέρων κατά μήκος του Νείλου, όπου πλέον 

αποτελεί ένα από τα πέντε πιο δημοφιλή προϊόντα τουρισμού. Θέτει στόχους που 

προσπαθεί να υλοποιήσει με σημαντικότερο από αυτούς ,να γίνει ο τουρισμός η 

οικονομική δύναμη της αναδεικνύοντας τα δυνατά της σημεία. Συγκεκριμένα στον τομέα 

των μαρίνων, οι χώρες της Μεσογείου θα ανταγωνιστούν πολύ την Αίγυπτο καθώς πάνω 

από το 50% των επισκεπτών των θαλάσσιων θέρετρων στην περιοχή της Ερυθράς 

Θάλασσας προέρχονται από τη δυτική Ευρώπη , η οποία είναι μια δυνητική αγορά για τον 

τουρισμό της Μεσογείου. Επιπλέον στηρίζει τα παραδοσιακά της προϊόντα όπως την 

αιγυπτιακή κουζίνα, τους πάπυρους, τους ναργιλέδες καθώς και άλλα προϊόντα στην 
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αγορά του Ελ- Χαλίλι. Αναπτύσσει νέα προϊόντα όπως τον οικολογικό10 τουρισμό σε 

περιοχές της ερήμου όπως για παράδειγμα δημιουργία νέων αξιοθέατων στα ερείπια στη 

θάλασσα της Αλεξάνδρειας , στην ενδοχώρα του Νάσερ με κρουαζιέρα στη λίμνη. 

        Καταλήγουμε λοιπόν ότι η Αίγυπτος δεν υστερεί σε τίποτα από τις υπόλοιπες 

μεσογειακές χώρες καθώς λόγω γειτνίασης παρουσιάζονται πολλές ομοιότητες ως προς το 

κλίμα και τη ποικιλομορφία του εδάφους (κυρίως λόγω του ποταμού Νείλου). Συντονίζει 

όλους τους πόρους που διαθέτει και υλοποιεί τους στόχους της. 

        Παρόλη την εξέλιξη αυτή ,η Αίγυπτος υστερεί σε ένα πολύ βασικό θέμα κι αυτό δεν 

είναι άλλο από τα εγχώρια συστήματα μεταφοράς ,τα οποία δεν είναι επαρκή για τις 

άμεσες ,γρήγορες και ασφαλής μετακινήσεις των περιηγητών ,καθώς και η έλλειψη 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Επομένως, η τουριστική βιομηχανία της 

Αιγύπτου δεν έχει «ωριμάσει» αρκετά για να καλύψει διάφορες ανάγκες ανεξάρτητων 

μεταξύ τους περιηγητών. Το θετικό σε αυτό το σημείο είναι πως οι αγορές του 

αιγυπτιακού τουρισμού είναι οι αραβικές χώρες ,κυρίως Κάιρο και Αλεξάνδρεια καθώς 

υπάρχει κοινή γλώσσα. 

          Τέλος το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος είναι οι διεθνείς 

επιθέσεις και η τρομοκρατία, οι οποίες μείωσαν και κυριολεκτικά γκρέμισαν τον αριθμό 

των τουριστών, προς όφελος δικό μας, καθώς η τουριστική κίνηση για τον ελλαδικό χώρο 

αυξήθηκε σημαντικά για το έτος 2013. Έτσι οι αρχές πραγματοποιούν συνεχώς εκκλήσεις 

και τονίζουν πως οι περιηγητές δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. 

       Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό υπουργό τουρισμού « τα θέρετρα στη Χουργκάντα , την 

Ερυθρά Θάλασσα και το Νότιο Σινά απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το Κάιρο και τις 

συγκρούσεις. Οι τουρίστες βλέπουν και μόνοι τους ότι είναι ασφαλείς και περνούν καλά. 

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εγγυηθεί την ασφάλεια των επισκεπτών της 

Αιγύπτου». (ηλεκτρονική σελίδα www.dw.de). Από την άλλη πλευρά τα διεθνή μέσα 

ενημέρωσης έχουν αντίλογο και κατά μία έννοια «μποϊκοτάρουν» την άποψη αυτή. 

Συμφώνα με ανταποκριτή του Euronews «Η πολιτική κατάσταση στη χώρα έχει μειώσει 

                                                            

10 Ο οικολογικός τουρισμός αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες περιοχές ,προωθεί τη προστασία και τη 
διαχείριση του φυσικού πλούτου του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και παράλληλα 
διατηρεί την ορθή συνοχή του κοινωνικού ιστού της.    
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δραματικά τον αριθμό των τουριστών. Οι επιχειρηματίες ελπίζουν η κατάσταση να 

βελτιωθεί. Η ανάκαμψη όμως δεν θα έρθει πριν επιστρέψει η ηρεμία στους δρόμους της 

Αιγύπτου». (www.dw.de) .  

         Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους οκτώ πολίτες απασχολείται στον τουρισμό, η 

επίδραση στην οικονομική ζωή της χώρας είναι μεγάλη. Ενόψει των τρομοκρατικών 

χτυπημάτων, όλο και περισσότεροι περιηγητές καταφθάνουν σε διάφορα λιμάνια της 

Ελλάδας ,η οποία επανέκαμψε σημαντικά στη παγκόσμια διεθνή αγορά λόγω της 

πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας αλλά κυρίως της ασφάλειας που παρέχει. 

Συγκεκριμένα , σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο οργανισμού Λιμένος 

Ηρακλείου κ. Γιάννη Μπρα, το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να φιλοξενήσει 15 

κρουαζιερόπλοια που προοριζόταν να προσαράξουν σε λιμάνια της Αιγύπτου κατά τους 

μήνες Νοέμβριο του 2013 έως και Μάρτιο του 2014 και επιπλέον το καλοκαίρι που μας 

πέρασε οι τουριστικές εισπράξεις που σημειώθηκαν στην χώρας μας αυξήθηκαν κατά 

17,8% και έφτασαν τα 3,3 δις. Ευρώ. 

       Από τα γεγονότα της Αιγύπτου επωφελήθηκαν επίσης η Ισπανία η οποία διαθέτει 

ανοιχτές τις ξενοδοχειακές της μονάδες και κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και η 

Τουρκία και το Ισραήλ.    

     Συμπεραίνουμε πως βασική προϋπόθεση για τους ταξιδιώτες αποτελεί αρχικά η 

ασφάλεια τους και στη συνέχεια η ποιότητα στη παροχή υπηρεσιών και μεταφορών. Οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη του τουρισμού στη Μέση ανατολή είναι δυσοίωνες καθώς η 

αστυνομία στα γραφικά τους σοκάκια έχει πάρει τη θέση τους τουριστών. 

 

3.5. Η ΚΡΟΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

           Η Κροατία είναι επίσης μία από τις χώρες που έχει παρουσιάσει ραγδαία εξέλιξη 

στον Τουριστικό τομέα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα του ευρωβαρομέτρου11 βρισκόταν 

                                                            

11 Ευρωβαρόμετρο είναι μία σειρά ερευνών κοινής γνώμης που διεξάγεται τακτικά για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή . Οι έρευνες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα  επίκαιρων θεμάτων σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της. Τα αποτελέσματα του, δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
βάση δεδομένων του είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. 
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μέχρι πρότινος στις τρεις πρώτες θέσεις ως τουριστικός προορισμός εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αξίζει να σημειώσουμε πως την 01/07/2013 η Κροατία έγινε επίσημα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

         Όπως και στην Αίγυπτο ,έτσι και στην Κροατία, ο τουρισμός αποτελεί το κύριο 

σημείο ανάπτυξης της οικονομίας ,κυρίως μετά τον εμφύλιο πόλεμο το 1991. Λόγω του 

πολέμου αυτού καταστράφηκαν πολλά τουριστικά θέρετρα και έτσι η κροατική κυβέρνηση 

προσπαθεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια καθώς και να εκμεταλλευτεί την ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση για να ανοικοδομήσει τα ερείπια αυτά και ταυτόχρονα υιοθετεί κοινοτική 

νομοθεσία ώστε να ελαχιστοποιήσει την αυθαίρετη δόμηση. Η μελλοντική ένταξη της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοούσε ακόμα περισσότερο τις προοπτικές ανάπτυξης της. 

         Ας αναλύσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν κύρος και κάνουν την 

Κροατία να είναι από τις πρώτες επιλογές ως τουριστικός προορισμός. Αρχικά η Κροατία 

διαθέτει ένα ποικίλες πολιτιστικό δυναμικό στον τομέα του τουρισμού, γεγονός που την 

κάνει αρκετά ελκυστική με αποτέλεσμα η θέση της στη διεθνή τουριστική αγορά να είναι 

σταθερή και σταδιακά να αυξάνεται. Πολλοί περιηγητές την επισκέπτονται για τα 

αξιοθέατα της όπως το Ντουμπρόβνικ (Παλιά Πόλη), Πούλα ( Η αρένα), split (Παλάτι του 

Διοκλιτιανού),δρόμοι με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και ιστορία, ιαματικές πηγές, ιερά, 

ποτάμια, χιονοδρομικά κέντρα, εθνικά πάρκα,   μνημεία που δίνουν στο τουρισμό της 

Κροατίας μια «ταυτότητα» που την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες μεσογειακές χώρες. 

Θέτει στρατηγική ανάπτυξης ενώνοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ώστε να πετύχει 

τους στόχους της. Συνεπώς αυτό είναι το σημείο κλειδί που προσπαθεί να διατηρήσει ώστε 

σε μακροχρόνιο επίπεδο να βελτιώσει και να αναπτύξει τον τομέα του τουρισμού της. 

Όλες οι στρατηγικές που ακολουθεί έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη της ποιότητας, του 

εκσυγχρονισμού και της τουριστικής προσφοράς ώστε να γίνει ο ηγέτης της Μεσογείου. 

Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό καθώς για την Κροατία ο τουρισμός αποτελεί την κύρια 

πηγή εσόδων, είτε άμεσα αφού αντιπροσωπεύει το 22% των ΑΕΠ είτε έμμεσα καθώς μέσω 

του εμπορίου κατέχει το 40 % του συνόλου των εξαγωγών στο εξωτερικό εμπόριο12. 

          Επιπρόσθετα η γεωγραφική της θέση, καθώς βρέχεται από την Αδριατική Θάλασσα, 

την έχει ευνοήσει πολύ και της έχει προσδώσει μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα θαλάσσια 

                                                            

12 Εξωτερικό εμπόριο είναι το εμπόριο κατά το οποίο τα προϊόντα μίας χώρας πωλούνται σε ξένες χώρες/ 
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νερά (καθαρά και κρυστάλλινα νερά), οι ακτές (αραιοκατοικημένη ακτογραμμή, πάνω από 

1000 νησιά) και το ήπιο κλίμα είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα της. Ως εκ τούτου η 

Κροατία δεν υστερεί σε τίποτα από τις Μεσογειακές περιοχές και τις γραφικές τοποθεσίες 

και πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις για το θαλάσσιο τουρισμό η αλλιώς τα «2S» 

(sea=θάλασσα, sun=ήλιος). Επιπλέον η γεωγραφική της διάπλαση προσφέρεται και για 

αθλητικές δραστηριότητες όπως ράφτινγκ, κανό, καγιάκ, πτώσεις με αλεξίπτωτο, πτήσεις 

με αεροπλάνο και ελεύθερη αναρρίχηση προάγοντας τον τουρισμό περιπέτειας.   

         Τέλος οι κροάτες προωθούν και προάγουν τον θεματικό τουρισμό ή αλλιώς τα  

«3Ε» (Entertainment=διασκέδαση, Excitement=ενθουσιασμό, education= εκπαίδευση ) και 

περιέχει προσφορές για να συνδυαστούν και τα τρία μαζί και στο γαστροτουρισμό 

διοργανώνοντας φεστιβάλ και εκδηλώσεις με τη παραδοσιακή μουσική τους και τη 

παραδοσιακή κουζίνας τους.  

       Στην άλλη πλευρά βρίσκεται η Ελλάδα η οποία σε αρκετά σημεία φέρει κοινά 

χαρακτηριστικά με την Κροατία, όπως το θαλάσσιο τουρισμό, κλίμα, πολυμορφία εδάφους 

, αλλά ταυτόχρονα διαφέρει κατά ένα σημαντικό ποσοστό. Ένα από τα βασικά 

μειονεκτήματα της Κροατίας ,έναντι της Ελλάδος, είναι η ελλιπής οργάνωση και ο 

εξοπλισμός, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα ως προς την παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών. Επιπρόσθετα δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ως προς τις τουριστικές 

επιχειρήσεις. Το δίκτυο μεταφορών είναι ανεπαρκές ως προς την ασφάλεια και την 

προσβασιμότητα, γεγονός που κάνει δυσμενείς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια 

χρησιμοποίησης του από τους περιηγητές. Η Κροατία δεν παρακολουθεί τα σύγχρονα 

δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε αντίθεση με την Ελλάδα που ακολουθεί τα 

σύγχρονα πρότυπα προώθησης και μάρκετινγκ.   

         Συμπερασματικά, η Κροατία έχει παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη στον 

τουριστικό τομέα ακολουθώντας εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στρατηγικές 

προκειμένου να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, κάτι που δεν κάνει η Ελλάδα, αλλά υστερεί 

σε σημαντικό βαθμό ως προς την τεχνολογική και ποιοτική εξέλιξη, γεγονός που την κάνει 

λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες.  
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3.6. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσίασε μεγάλη άνοδο 

στον τουριστικό τομέα, γεγονός που μας ελκύει το ενδιαφέρον καθώς είναι μία χώρα 

σημαντικής σημασίας για την Ελλάδα. 

Κατά τη καλοκαιρινή περίοδο, όπου είναι περίοδος που αποτελεί πηγή εσόδων για την 

Ελλάδα λόγο αυξημένης τουριστικής κίνησης και ο τουρισμός βρίσκεται στο υψηλότερο 

σημείο του, οι Έλληνες επιχειρηματίες έβλεπαν όλο και λιγότερους περιηγητές να 

καταφθάνουν στα τουριστικά τους θέρετρα και όλο και περισσότερους να προτιμούν να 

περάσουν τις διακοπές τους στην Τουρκία, την Αίγυπτο, την Κροατία και τη Μάλτα. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν το εξής ερώτημα «Γιατί συμβαίνει αυτό; Η Ελλάδα δεν αντέχει τον 

ανταγωνισμό;». Η απάντηση είναι απλή. «οι τουρίστες προτιμάνε να πηγαίνουν εκεί που 

τρώνε και κοιμούνται με λιγότερα χρήματα.» 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η Ελλάδα για δέκα συνεχόμενα χρόνια 

βρισκόταν στην κορυφή των επιλογών των περιηγητών ως τουριστικός προορισμός.  Τα 

νούμερα «μιλάνε». Συγκεκριμένα το 1991 στην Ελλάδα έφτασα 8.036.000 τουρίστες ενώ 

στην Τουρκία μόλις 5.517.897, η οποία εκείνο το διάστημα άρχισε να εισέρχεται στον 

τομέα του τουρισμού. Η κατάσταση αυτή αλλάζει το 2003.Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα ο 

αριθμός των τουριστών που κατέφθασαν απ όλο τον κόσμο και με όλα τα μέσα ήταν 

13.900.000 ενώ στην Τουρκία 14.029.000. Τα έσοδα αντίστοιχα ήταν 9.460,10 εκατ. ευρώ 

και 11.611,20 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στις δύο χώρες. Συνεπώς αυτή η χρονιά αποτέλεσε 

σταθμό για την Τουρκία καθώς ήταν η πρώτη φορά που ξεπέρασε τη χώρα μας  τόσο σε 

αριθμό επισκεπτών όσο και σε εισπράξεις. Παρατηρείται μείωση της τουριστικής κίνησης 

στη χώρα μας κατά 5% και αύξηση στη Τουρκία κατά 52%. 

Η Ελλάδα και η Τουρκία, λόγω μακράς ιστορίας, υπήρξαν προαιώνιοι εχθροί και 

ανταγωνιστές. Τα τελευταία όμως χρόνια, λόγω της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οι άλλοτε εχθρικές σχέσεις μετατράπηκαν σε «φιλικές» λόγω αμοιβαίων 

συμφερόντων. Επιπρόσθετα λόγω γειτνίασης των δύο χωρών υπάρχουν πολλές ομοιότητες 

ως προς το κλίμα, τη μορφολογία του εδάφους και την ελληνικότητα των παραλιακών 
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περιοχών της Τουρκίας και το αντίστροφο λόγω ανταλλαγής πληθυσμών. Παρ’ όλα αυτά 

παρουσιάζονται και πολύ μεγάλες και σημαντικές διαφορές, που φαντάζουν αγεφύρωτες, 

ως προς την θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την 

κουλτούρα των δύο χωρών. 

Η Ελλάδα και η Τουρκία, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, παρόλο που 

παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες και διαφορές, σχετικά με τον τουριστικό τομέα και οι 

δύο χώρες προάγουν τον μαζικό τουρισμό 13 ή αλλιώς τα «4S» (SEA= θάλασσα, 

SUN=ήλιος, SAND=αμμουδιά, SEX). Έτσι η κάθε χώρα, ανάλογα με τα στοιχεία που 

διαθέτει, προσπαθεί να προσελκύσει όσους περισσότερους τουρίστες μπορεί. 

Συγκεκριμένα η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης λόγω των πολυάριθμων νησιών της –με τα 

όμορφα ηλιοβασιλέματα όπως της Σαντορίνης, τις καθαρές παραλίες και τα τοπικά 

προϊόντα όπως η μαστίχα Χίου, της ποικιλίας και μορφολογίας του εδάφους της –εύπορο 

έδαφος -, λόγω μακράς και σπουδαίας ιστορίας και πολιτισμού, στοιχεία που την κάνουν 

παγκοσμίως γνωστή και την προσδίδουν σπουδαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Από την άλλη πλευρά έρχεται η Τουρκία η οποία πράττει και προχωράει σε επενδύσεις 

και υποδομές, καλύπτοντας τις αγοραστικές ανάγκες και δημιουργώντας ζήτηση. 

Συγκεκριμένα, επένδυσε στο αεροδρόμιο της Αττάλειας που οδήγησε σε αύξηση της 

δυναμικότητας σε 21εκατ. Επιβάτες και τους διευκόλυνε με τις εναέριες μεταφορές τους. 

Επιπρόσθετα, προχώρησε σε ανακατασκευή του λιμανιού της Σμύρνης με δημιουργία 

λιμανιού μόνο για κρουαζιερόπλοια. Δημιούργησε θεματικό πάρκο στα περίχωρα της 

Κωνσταντινούπολης έκτασης 1,6 εκατ. τ.μ.. Τέλος θα επενδύσει στον ιατρικό 

τουρισμό14.Η επένδυση αυτή έχει σαν στόχο να δημιουργηθούν ελεύθερες ζώνες υγείας 

στα παράλια του Αιγαίου με απώτερο σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Η 

ενέργεια αυτή, έχει θετικά αποτελέσματα και η τούρκικη κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 

νομοθετικές και θεσμικές ρυθμίσεις προκειμένου το σχέδιο να έρθει εις πέρας και να 

                                                            

13Ο μαζικός τουρισμός αποτελεί μια σχετικά νέα ιδέα, που προήλθε από την μεγάλη άνοδο των εισοδημάτων 
μετά την Βιομηχανική Επανάσταση. Πριν από  αυτή, τα ταξίδια πολιτιστικού  ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα 
ήταν αποκλειστικό προνόμιο λίγων εκλεκτών περιηγητών, συνήθως αριστοκρατών. 
14Τον ιατρικό τουρισμό τον συναντάμε σε δύο επίπεδα. Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο αναφέρεται σε τουρίστες-
ασθενείς που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση. ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή. Σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο  αναφέρεται σε τουρίστες-ασθενείς σε μονάδες αποκατάστασης ή σε μονάδες 
ανάρρωσης. Εκτός των ιατρικών υπηρεσιών περιλαμβάνει και προσφέρει υπηρεσίες μεταφορών, ξενάγησης 
και διαμονής σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.    
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υλοποιηθεί. Ήδη πάνω από 2500 εταιρίες έχουν αρχίσει και δραστηριοποιούνται, 90 

κλινικές θα λειτουργήσουν και  θα δοθούν θέσεις εργασίας σε πάνω από 2500 άτομα. Το 

πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί και να δέχεται περιηγητές από το έτος 2014. 

Συνεπώς συμπεραίνουμε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα υλοποίησης ενώ η 

Τουρκία πράττει. 

Η Τουρκία, σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, έχει αυξήσει την 

τουριστική της δύναμη. Πρώτον και σημαντικότερο, δημιούργησε ένα τουριστικό προϊόν 

το οποίο υποστήριξε με δικά της δίκτυα σε όλες τις οργανωμένες αγορές. Έτσι σήμερα έχει 

κατορθώσει να διαθέτει δικές τις αεροπορικές εταιρίες και ταξιδιωτικά γραφεία σε όλες τις 

μεγάλες αγορές. Επιπρόσθετα αξιοποίησε το εθνικό της νόμισμα, την τούρκικη λίρα και 

δημιούργησε ένα ελκυστικό επενδυτικό πακέτο προκειμένου να προσελκύσει νέα 

κεφάλαια. Επίσης έχει επικεντρώσει όλο της το ενδιαφέρον στον τουριστικό τομέα και τον 

έχει μετατρέψει σε κύρια πηγή εσόδων της, καθώς τον τοποθετεί στο κέντρο της 

οικονομικής της δραστηριότητας. Προχώρησε σε αναβάθμιση παλαιών κέντρων υποδομής 

αλλά και δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων και κτιρίων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν τα δίκτυα μαρίνων και τα συνεδριακά κέντρα. Τέλος 

δημιούργησαν ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο μέσα από τη διαφήμιση και τη προώθηση 

της χώρας (ακόμα και μέσα από τα τούρκικα σίριαλ προβάλλοντας όμορφα τοπία και 

ακριβές περιοχές) ώστε η Τουρκία να γίνει πλέον προορισμός και για ανθρώπους με υψηλό 

εισόδημα επιτρέποντας τους να απολαμβάνουν ακριβές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος. 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως η Τουρκία είναι ένας σημαντικός ανταγωνιστής. Για το 

λόγο αυτό και οι δύο χώρες επιζητούν την συνεργασία και την ειρήνη την οποία και 

πραγματοποιούν. Η ελληνοτουρκική συνεργασία ωφελεί την Τουρκία καθώς ο ελλαδικός 

χώρος προσφέρεται για επενδύσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τουρκικών 

επενδύσεων σε ελληνικά εδάφη εντοπίζονται στη Μυτιλήνη και τη Χίο. Στη Μυτιλήνη 

πραγματοποιήθηκε εκμίσθωση του λιμανιού της από τουρκικό όμιλο σε συνεργασία με τη 

Folli-foliegroup15.Επίσης υπάρχουν βλέψεις για δημιουργία καζίνου στο νησί της Χίου. 

                                                            

15ΗFolliFollie groupείναι μία ελληνική αλλά και διεθνής εταιρία  η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει και 
διανέμει κοσμήματα και αξεσουάρ μόδας. Μέσα από τις θυγατρικές τις εταιρίες λειτουργεί επίσης και 
καταστήματα αφορολόγητων ειδών. Αφορολόγητα είδη είναι αυτά που απαλλάσσονται από την καταβολή 
ορισμένων τοπικών ή εθνικών φόρων  καιδασμών.Tα αφορολόγητα  αυτά καταστήματα, λειτουργούν  με την 
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Τέλος έχει γίνει συνεργασία των λιμανιών του Πειραιά και της Σμύρνης για ταξίδια με 

κρουαζιερόπλοια.  

Έτσι έχουμε μία φιλοτουρκική προσέγγιση η οποία αφενός οφείλεται στη μεγάλη 

άνοδο που έχει παρουσιάσει η γειτονική μας χώρα ως τουριστικός προορισμός και 

αφετέρου στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν 

διαθέτει πόρους και συνεπώς υπάρχει μια έντονη προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων και 

επενδύσεων. Η Ελλάδα λοιπόν παρέχει διευκολύνσεις στους Τούρκους περιηγητές που 

αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την έκδοση κάρτας Visa, εφαρμόζοντας πιλοτικό πρόγραμμα 

στη Μυτιλήνη, τη Χίο, την Κω και τη Σάμο  σύμφωνα με το οποίο τους δίνει τη 

δυνατότητα να επισκεφτούν τον ελλαδικό χώρο.Tέλος έχουν πραγματοποιηθεί 

συναντήσεις Ελλήνων και Τούρκων υπουργών ώστε να συμφωνηθεί η συνεργασία των δύο 

χωρών για την ανάπτυξη του τουρισμού και ιδιαίτερα της κρουαζιέρας στην Ανατολική 

Μεσόγειο kκαι στο Αιγαίο και η σύνδεση των λιμανιών Πειραιάς- Σμύρνης. 

Πέρα της Ελλάδος, επωφελείται και η Τουρκία από τη συνεργασία αυτή. Αυτό 

συμβαίνει πρώτον λόγω του πλούσιου πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας και 

δεύτερον λόγω της ένταξης της (Ελλάδας ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς διευκολύνεται 

η προσέλκυση κεφαλαίων. Συνεπώς η χώρα μας μπορεί να προσδώσει μεγάλη αξία στη 

διαμόρφωση του τουρκικού τουριστικού προϊόντος. 

Η Ελλάδα όμως αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, οι οποίες οφείλονται σε σημαντικό 

βαθμό στην έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις. Επιπρόσθετα, η κυβέρνησή της 

διαταράσσεται από μικροκομματικά συμφέροντα που οδηγούν σε ασυνεννοησία και λάθος 

αποφάσεις για την εξέλιξη και τη ζωή της χώρας. Τέλος δε διαθέτει εξειδικευμένο 

προσωπικό. Παραδείγματα αποτελούν τα ελληνικά τουριστικά θέρετρα όπου πέρα από 

επαγγελματίες και γνώστες των τουριστικών επαγγελμάτων, ανήκαν και σε αγρότες και 

κτηνοτρόφους που εισήλθαν στον τουριστικό χώρο και προσπάθησαν να αποκτήσουν όσο 

το δυνατόν περισσότερο κέρδος εκμεταλλευόμενοι τους τουρίστες για 4 και 5 μήνες. 

                                                                                                                                                                                    

προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που πωλούνται θα πωλούνται στους ταξιδιώτες που θαφεύγουν από τη 
χώρα. Ποια προϊόντα είναι δυνατόν να πωλούνται αφορολόγητα διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία, 
καθώς και με ποιο τρόπο  μπορούν να πωληθούν,  
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Συμπερασματικά, η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να εμπλουτίσει το τουριστικό 

προϊόν της Ελλάδας άρα και την οικονομία της, καθώς είναι μία χώρα με πλούσιο 

πολιτισμό, ιστορία, κλίμα που αποτελούσε και αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς λάτρεις 

της ιστορικής και φυσικής ομορφιάς. Είναι συνετό όμως να δικτυωθεί στις σύγχρονες 

αγορές και να δημιουργήσει μια αμφίδρομη σχέση προκειμένου να υπάρχει κοινό όφελος. 

Τέλος οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν πως οι νόμοι της ελεύθερης 

οικονομίας λειτουργούν και στον τουρισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

4.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

1) Αναβάθμιση συνθηκών καθαριότητας 

Καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση υπηρεσιών καθαρισμού και περισσότερη 

ενημέρωση για την ανακύκλωση. 

2) Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων 

Λόγω μακραίωνης ιστορίας η Ελλάδα διαθέτει πολλά αρχαιολογικά μνημείακαι 

Μουσεία τα οποία διαθέτουν ακατάλληλα ωράρια λειτουργίας που δυσκολεύουν 

τους περιηγητές να τα επισκεφτούν.   

3) Αναβαθμισμένη ξενοδοχειακή προσφορά 

Η ποιότητα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

πελατών και να συμβαδίζει με το ανάλογο κόστος. 

4) Δημιουργία υποδομών και σωστή διαχείριση αυτών 

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων κατασκευάστηκαν αρκετά κτίρια και 

γήπεδα. Πολλά κτίσματα όμως μείνανε ημιτελή, ενώ κάποια άλλα δε χτίστηκαν 

καθόλου όπως το Συνεδριακό Κέντρο. Θα ήταν συνετό τα γήπεδα γκολφ και τένις 

που δημιουργήθηκαν ή να τροποποιηθούν ή να αρχίσουν να λειτουργούν, 

φιλοξενώντας αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα. 

Από τα παραπάνω κτίσματα το μόνο που έχει αξιοποιηθεί πλήρως είναι το γήπεδο 

Μπάντμιντον (badminton), το οποίο λειτουργεί ως αίθουσα θεάτρου. 

5) Βελτίωση ποιότητας  

Το προσφερόμενο τουριστικό πακέτο  να έχει βελτιωμένη ποιότητα ανάλογη με τις 

ανάγκες των περιηγητών αλλά και με τα υπόλοιπα  ανταγωνιστικά τουριστικά 

πακέτα. 

6) Διαφημιστικές εκστρατείες 

Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η χώρα μας μέσα από ένα πλήρες διαμορφωμένος 

δίκτυο προώθησης και διαφήμισης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία διαδικτυακών 

ιστοσελίδων προβολής. 

7) Πράσινος τουρισμός  
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Ο πράσινος τουρισμός έχει σαν άμεσο στόχο: 

α)  Μείωση λειτουργικού κόστους εξοικονομώντας ενέργεια  

β) Ανάδειξη περιβαλλοντική συνείδηση θα επιτύχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

και προσέλκυση νέων πελατών. 

γ) Να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των εμπλεκομένων στη τουριστική 

διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. 

δ) Την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών και 

ξενοδοχειακών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων 

ε) Τη δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεως που πληρούν τα κριτήρια 

Οικολογικής πιστοποίησης.  

  

 

4.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

1) Τουρισμός Υγείας 

Όπως έχουμε αναφέρει από την αρχή ο τουρισμός αποτελεί τον πιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενο κλάδο μιας οικονομίας συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας αλλά και τη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των κατοίκων της. Ο ΠΟΤ προβλέπει 

ότι οι μετακινήσεις των ταξιδιωτών έως το 2020 θα έχουν ξεπεράσει το 1,5 

δισεκατομμύριο. Οι νέες προτιμήσεις για υπηρεσίες και υποδομές, η αύξηση του 

ανταγωνισμού από άλλες χώρες, ο εκμηδενισμός των αποστάσεων και η αλλαγή του 

τρόπου ζωής οδηγούν στην δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Μία 

εναλλακτική μορφή τουρισμού αποτελεί και ο τουρισμός υγείας  

Ως τουρισμός υγείας ορίζεται , η συμμετοχή τουριστών σε προγράμματα ιδιωτικής 

ιατρικής φροντίδας ή σε προγράμματα που σχετίζονται με την υγεία και την υγιεινή, σε 

χαμηλές τιμές , σε σχέση με την χώρα τους, και σε συνεργασία με την τουριστική 

βιομηχανία. Ο τουρισμός συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την θεραπεία αλλά και την πρόληψη, 

διατήρηση, ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας με σύγχρονες ιατρικές μεθόδους ή με 
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φυσικές μεθόδους συνδυάζοντας παράλληλα τη ξεκούραση, τη χαλάρωση και τη 

διασκέδαση. Δηλαδή συνδυάζεται η σωματική ,πνευματική και ψυχική ξεκούραση , 

αφήνοντας για λίγο την καθημερινότητα του. Η μορφή αυτή του τουρισμού μπορεί να 

αναπτύσσεται όλο το χρόνο και δίνει την δυνατότητα σε ταξιδιώτες με προβλήματα 

καρδίας ,νευροπαθείς κτλ να μπορούν να ταξιδεύουν και να έχουν την αναγκαία φροντίδα. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με ταξιδιωτικούς οργανισμούς του 

εξωτερικού έχουν δημιουργηθεί σύγχρονα κέντρα παροχής υπηρεσιών ομορφιάς και 

υγείας που αφορούν κυρίως τον τουρισμό ευεξίας, μέσω των κέντρων θαλασσοθεραπείας 

και spa και στον ιατρικό τουρισμό. Η Ελλάδα όμως διαθέτει 850 καταγεγραμμένες 

φυσικές ιαματικές πηγές γεγονός που της δίνει την δυνατότητα να αναπτύξει τον ιαματικό 

τουρισμό. 

Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς προορισμούς σε θέματα υγείας , 

διότι με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων δημιουργήθηκαν σύγχρονες 

ξενοδοχειακές υποδομές, τα μέσα μεταφοράς εξελίχθηκαν τα οδικά δίκτυα 

ανακατασκευάστηκαν, αυξήθηκε η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, επίσης το μικρό κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας αλλά και η 

έλλειψη ηθικών και νομικών απαγορεύσεων σε κάποια θέματα όπως συμβαίνει με τη 

γονιμοποίηση σε καθολικές χώρες… 

2) Ιατρικός τουρισμός 

Τι είναι όμως ο ιατρικός τουρισμός; Ο ιατρικός τουρισμός σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 

υγείας ,απευθύνεται σε τουρίστες- ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων 

,καθώς και άλλων εξειδικευμένων μορφών θεραπείας, μαζί με την απαραίτητη ιατρική 

περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή ενώ σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας 

απευθύνεται σε τουρίστες ασθενείς στους οποίους παρέχεται φροντίδα σε μονάδες 

αποκατάστασης και αποθεραπείας ή σε μονάδες ανάρρωσης. Βασικοί τομείς του ιατρικού 

τουρισμού είναι : 

 Η πλαστική χειρουργική 

 Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων 

 Η οδοντιατρική 

 Η οφθαλμολογία 



91 

 

 Η καρδιολογία 

 Η ορθοπεδική 

 Η τραυματολογία 

 Η αθλητιατρική 

 Η ουρολογία 

 Η δερματολογία 

 Η ακτινολογία 

 Η ογκολογία 

 Η γυναικολογία και η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

 Η γηριατρική 

 Η ψυχική υγεία 

 

Ο ιατρικός τουρισμός εκτός από υπηρεσίες υγείας προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, 

ενημέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαμονής σε ξενοδοχεία 5***** και 4****. 

 

3) Θαλασσοθεραπεία-spa 

Η θαλασσοθεραπεία προέρχεται από την ελληνική λέξη θάλασσα και θεραπεία ,είναι 

ένα σύστημα θεραπείας ,όπου η χρήση θερμού θαλασσινού νερού με την ανταλλαγή 

διαφόρων στοιχείων και τοξινών ανάμεσα στο αίμα και το νερό , προκαλεί την ανανέωση 

και αναζωογόνηση των κυττάρων , με σκοπό τη χαλάρωση και ευεξία ψυχής και σώματος . 

Η φροντίδα εκτός από τη χρήση θαλασσινού νερού , μπορεί να γίνει και με τα παράγωγα 

της θάλασσας , όπως τα φύκια ,τη λάσπη ή ακόμα και με καλλυντικά που έχουν σαν βάση 

τα παραπάνω συστατικά. Όλα είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία , απαραίτητα για τον 

οργανισμό, που  με τη συγκεκριμένη θερμοκρασία διεισδύουν στο σώμα και το 

αναζωογονούν. 

Η θαλασσοθεραπεία γίνεται μόνο σε οργανωμένα κέντρα που βρίσκονται δίπλα στη 

θάλασσα, από την οποία αντλούν και ανανεώνουν το νερό τους.  Σύμφωνα με τους 

ειδικούς , το ιδανικό πρόγραμμα διαρκεί ένα εξαήμερο , υπάρχουν όμως και πιο σύντομα 

προγράμματα για χαλάρωση, ομορφιά κλπ., ακόμη και ημερήσια για το στρές , το 



92 

 

αδυνάτισμα, τη χαλάρωση ή κάποιες ειδικές περιποιήσεις. Καταλληλότερες εποχές 

θεωρούνται η άνοιξη και το φθινόπωρο.  

Η λέξη spa  προέρχεται από την ιταλική  φράση “ Salus per Aqua “ που σημαίνει 

«Υγεία μέσω του Νερού». Ως μέρος μια σύγχρονης ξενοδοχειακής φιλοξενίας , 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις υπηρεσίες περιποίησης που σκοπό τους έχουν την 

κατάκτηση της χαλάρωσης, της ομορφιάς, αναζωογόνησης και ευεξίας του επισκέπτη, 

μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 

ενός ολοκληρωμένου ξενοδοχειακού προϊόντος υψηλής ποιότητας. Μέσα από τη χρήση 

εξελιγμένων μεθόδων περιποίησης και ανανέωσης της επιδερμίδας με συστατικά της 

φύσης, που συνδυάζουν προηγμένες τεχνικές της κοσμετολογίας, επιτυγχάνεται η 

αναζωογόνηση του σώματος και πνεύματος, κάνοντας τον προορισμό των διακοπών μια 

αξέχαστη εμπειρία. 

 

5) Τουρισμός ευεξίας 

Ο τουρισμός ευεξίας απευθύνεται σε επισκέπτες που θέλουν να συνδυάσουν τις 

διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω 

προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και 

συναισθηματικό επίπεδο. 

 

6) Θερμαλισμός 

Είναι γνωστό ότι η χρήση των ιαματικών πηγών και η ευεργετική τους δράση για την 

ανθρώπινη υγεία ξεκινά ουσιαστικά από την αρχαία Ελλάδα και τους Ομηρικούς χρόνους. 

Κατά την παράδοση ,ο Ηρόδοτος παρατήρησε για πρώτη φορά την ευεργετική επίδραση 

των νερών στον οργανισμό και περιέγραψε αρκετές ιαματικές πηγές . Η λουτροθεραπεία 

σύμφωνα με τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, κατείχε κεντρικό ρόλο όχι μόνο στη 

προσωπική του ζωή ,ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση, αλλά και στην ίδια την 

κοινωνική ζωή της αρχαίας Ελλάδας, αφού οι πηγές τους χάριζαν τα θεϊκά δώρα της 

υγείας, της ευεξίας, της ομορφιάς και του σθένους. Σύμφωνα με μαρτυρίες του 

Πλούταρχου, και του Παυσανία , τα Ασκληπιεία , που είχαν ιδρυθεί σε 100 περίπου 

περιοχές με ιαματικές πηγές, αποτελούσαν «ναούς υγείας», όπου συνέρεαν όσοι 
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επιθυμούσαν να θεραπευτούν ή να ανακουφιστούν κάνοντας θερμά ή ψυχρά λουτρά με 

την επίβλεψη ιερέων και γιατρών. Η ιαματική υδροθεραπεία , που οφείλει τη διάδοση της 

στον  Ιπποκράτη διακρίνεται σε δύο είδη :α) την εσωτερική που περιλαμβάνει την 

ποσιοθεραπεία, την εισπνοθεραπεία και τις πλύσεις και β) την εξωτερική που 

περιλαμβάνει τη λουτροθεραπεία, καταιονήσεις, υδρομαλάξεις, υδροκινησιοθεραπεία, 

πηλοθεραπεία ή λασποθεραπεία. 

Γενικά η έννοια του θερμαλισμού περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του 

ιαματικού τουρισμού μαζί με τις διευρυμένες δραστηριότητες αναψυχής και 

αναζωογόνησης που μπορούν να έχουν μη ασθενείς τουρίστες, που επισκέπτονται τις 

ιαματικές πηγές. 

Ιαματικά ονομάζονται τα νερά των φυσικών ή ιαματικών πηγών, που πηγάζουν μέσα 

από πετρώματα και βράχους και βγαίνουν από τα έγκατα της γης. Ονομάζονται και 

μεταλλικά από τα διαλυμένα συστατικά που περιέχουν στην σύσταση τους. Τα πιο συχνά 

περιεχόμενα υδατοδιαλυτά μεταλλικά στοιχεία των νερών αυτών είναι το νάτριο , το 

κάλιο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το ράδιο, ο σίδηρος, το ιώδιο, το φώσφορο και το θείο 

και άλλα πολλά στοιχεία. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι μπορούν να φτάσουν 

μέχρι και τους 70 βαθμούς Κελσίου και περισσότερο. 

Η χώρα μας διαθέτει μεγάλο αριθμό ιαματικών πηγών , διασκορπισμένων σε όλη τη 

χώρα. Οι πιο σημαντικές πηγές είναι οι  εξής: 

1. Η Αιδηψός συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πιο ζεστών θεραπευτικών πηγών 

παγκοσμίως , πλούσια σε μεταλλικά άλατα , με νερά που αναβλύζουν από πολλά 

σημεία της θάλασσας αλλά και  μέσα από την θάλασσα. 

2. Οι ιαματικές πηγές των Θερμοπυλών είναι γνωστές από τη μυθολογία σύμφωνα με 

την οποία πλενόταν σε αυτές ο Ηρακλής μετά τους άθλους του για να ανακτά και 

πάλι τις δυνάμεις του. 

3. Οι θειούχες πηγές του Καϊάφα που είναι από τις διασημότερες της χώρας μας και 

αναφέρονται και ως σπήλαια των Ανιγρίδων και των Αταλαντίδων Νυμφών. Το 

ιαματικό νερό αναβλύζει σε κάποια σημεία ζεστό φτάνοντας του 32 βαθμούς 

Κελσίου και κάπου κρύο. 
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4. Παρόμοια χημική σύσταση έχουν τα ιαματικά νερά στα Καμένα Βούρλα αλλά με 

διαφορετικούς βαθμούς ραδιενέργειας και διαφορετική θερμοκρασία. 

5. Οι ιαματικές πηγές της Κυλλήνης είναι γνωστές από τα ρωμαϊκά χρόνια για τις 

ευεργετικές τους ιδιότητες σε αναπνευστικά προβλήματα. 

6. Η Μυρίνα της Λήμνου είναι γνωστή για τα θεραπευτικά λασπόλουτρα της. 

7. Το πρότυπο κέντρο υδροθεραπείας στο Λουτράκι θεωρείται το αρχαιότερο θέρετρο 

υγείας και ήταν γνωστό με το όνομα «Θέρμα». 

8. Αποτέλεσμα ηφαιστειακής δραστηριότητας είναι οι ιαματικές πηγές των Μεθάνων 

, που φημίζονται εδώ και αιώνες για τις ευεργετικές τους ιδιότητες. 

9. Η Λέσβος φημίζεται για τις πολλές ιαματικές της πηγές με θερμοκρασίες νερού 

που κυμαίνονται από 67-92 βαθμούς Κελσίου. 
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