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Με το τουριστικό προϊόν να συµβάλλει κατά 20% στο ΑΕΠ, η ση-
µασία της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που εκπορεύονται 
από τη φυσική θέση της χώρας µας είναι θεµελιώδης τόσο για το 
ίδιο το προϊόν όσο και για το σύνολο της οικονοµίας. Η εξέλιξη 
του τουρισµού στη χώρα µας, όπως και οι επενδύσεις σε αυτόν, 

φαίνεται να κινούνται µε πορεία αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση µε άλλους τοµείς, µε 
αποτέλεσµα ο τελευταίος να εξελίσσεται στη νέα βαριά βιοµηχανία της οικονοµίας.

Παρ’ ότι η Ελλάδα έχει δεχτεί σηµαντικά πλήγµατα το τελευταίο διάστηµα, αρχής 
γενοµένης από την επιβολή των capital controls πέρυσι το καλοκαίρι, το προσφυγικό 
αλλά και την αύξηση του ΦΠΑ στη συνέχεια, οι εκτιµήσεις θέλουν το 2016 να είναι 
µια νέα χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισµό. Σε αυτό συντείνει σηµαντικά η πολιτική ανά-
δειξης του τουριστικού προϊόντος και οι σαφώς θετικές κατευθύνσεις αυτού. Ειδικό-
τερα, οι δράσεις του αρµόδιου υπουργείου µε στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας 
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως άλλωστε έχει σηµειώσει και η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Έλενα Κουντουρά, εντοπίζονται στα εξής:
• Στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
• Στη συνεργασία µε τις 13 περιφέρειες για την τουριστική τους ανάπτυξη.
• Στην προώθηση-προβολή του ελληνικού τουρισµού και των εναλλακτικών  
µορφών τουρισµού.
• Στην ανάδειξη νέων ελληνικών προορισµών.
• Στο άνοιγµα νέων αγορών.
• Στην αναβάθµιση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Στην ανάπτυξη του τουρισµού πολυτελείας για την άµεση αύξηση των εσόδων 
ανά επισκέπτη.
• Στη βελτίωση των υποδοµών υποδοχής τουριστών, όπως αεροδρόµια, λιµάνια 

και µαρίνες, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία.
• Στην ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και στην παρακολούθηση της τουριστι-
κής πολιτικής.

Τη δύναµη του ελληνικού τουρισµού δεν µπόρεσαν να κλονίσουν το 2015 ούτε 
τα αρνητικά πρωτοσέλιδα για το κλείσιµο των τραπεζών, την επιβολή capital controls 
και τις απεργίες, καθώς ο αριθµός των τουριστών αυξήθηκε σε περίπου 26 εκατοµµύ-
ρια, από 22 εκατοµµύρια που ήταν το 2014. Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ανοδική είναι και η πορεία των εσόδων από τον 
τουρισµό: από 14,3 δισ. ευρώ το 2014, ανήλθαν στα 14,5 δισ. το 2015.

Για το 2016 η εκτίµηση του ΣΕΤΕ είναι ότι οι διεθνείς αφίξεις, για το σύνολο του 
έτους, θα ανέλθουν στα 25 εκατ. ευρώ (27,5 εκατ. συµπεριλαµβανοµένης της κρουα-
ζιέρας), από 23,5 εκατ. το 2015. Παράλληλα, εκτιµάται ότι τα συνολικά έσοδα θα α-
νέλθουν στα 15 δισ. ευρώ, από 14,5 δισ. το 2015. Ήδη από τα στοιχεία που συνέλεξε 
ο ΣΕΤΕ για το πρώτο τετράµηνο φαίνεται η σαφής άνοδος, καθώς καταγράφουν αύ-
ξηση 7,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα.

Ειδικότερα, ο απόλυτος αριθµός των αφίξεων στο διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου δι-
αµορφώνεται σε 1,64 εκατοµµύρια τουρίστες, από 1,52 εκατοµµύρια τουρίστες πέρυσι. 
Ξεχωρίζει η σηµαντική άνοδος των αφίξεων στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
που διαµορφώθηκε σε 6,1%, µε τον συνολικό αριθµό των επισκεπτών να ξεπερνά τους 
921.000. Αξιόλογη είναι και η άνοδος στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, καθώς προσέλ-
κυσε 353.400 αφίξεις, καταγράφοντας άνοδο 1,4%. Με ανοδικούς ρυθµούς κινήθηκαν 
και τα αεροδρόµια της Κρήτης, ενώ Μύκονος και Σαντορίνη για µία ακόµη χρονιά φαί-
νεται ότι θα κινηθούν σε νέα ρεκόρ τουριστικών αφίξεων, καθώς η Μύκονος σηµείωσε 
άνοδο 90,2% σε σχέση µε πέρυσι, ενώ η Σαντορίνη ξεπέρασε το 47%. Το 2015 στη Μύ-
κονο προσγειώθηκαν 275.723 τουρίστες, ενώ στη Σαντορίνη 365.579.



Στηρίζει τις τουριστικές επιχειρήσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η 
βαριά βιοµηχανία της χώρας, όπως συχνά αποκαλείται ο τοµέας του του-
ρισµού, όπως κάθε παραγωγικός τοµέας, χρειάζεται υποστήριξη και εξει-
δικευµένες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα προκειµένου να διαχειρί-
ζεται αποτελεσµατικά τις προκλήσεις, να γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστι-
κός και να αναπτύσσεται συνιστώντας σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα 

συνολικά για την ελληνική οικονοµία.
Σύµµαχος και των επιχειρήσεων στο κρίσιµο για την ελληνική οικονοµία τοµέα του 
τουρισµού στέκεται η Τράπεζα Πειραιώς µε µια  ολοκληρωµένη πρόταση  προϊόντων 
και υπηρεσιών ειδικά προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαι-
τερότητες του τοµέα αλλά και την µεγάλη πρόκληση που εµπεριέχεται στις προοπτικές 
του τοµέα αυτού, η Τράπεζα απευθύνεται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του κλά-
δου που αναζητούν υποστήριξη ώστε να διαχειριστούν τις καθηµερινές επιχειρησιακές 
τους ανάγκες  ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρηµατικές τους δυνατότητες και την 
ανταγωνιστικότητά τους.
Το  «ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOYRISM 360ο» συνιστά µια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη 
των τουριστικών επιχειρήσεων και περιλαµβάνει πέντε βασικές ενότητες:
«∆ιαχειρίζοµαι την Επιχείρηση µου» µε στόχο την διαχείριση της ρευστότητας µε απο-
τελεσµατικό τρόπο και µέσα από τα ακόλουθα εργαλεία:
* λογαριασµό όψεως µε προνοµιακό κλιµακούµενο επιτόκιο για ποσά άνω των €5.000
* προνοµιακή τιµολόγηση σε εµβάσµατα µέσω του δικτύου των καταστηµάτων
* δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank
*δωρεάν διενέργεια µισθοδοσίας των υπαλλήλων
*δυνατότητα απόκτησης ασύρµατου ή ενσύρµατου POS ή e- POS για πραγµατοποίηση 
online πωλήσεων

«Αναπτύσσω την επιχείρησή µου» µε στόχο να αξιοποιηθούν χρηµατοδοτικές λύσεις 
για την ανάπτυξη της επιχείρησης µε:
Χρηµατοδοτικά προγράµµατα για κάλυψη έκτακτων αναγκών ρευστότητας και πράσι-
νες επενδύσεις (net metering, ενεργειακή αναβάθµιση επιχείρησης)
Εξειδικευµένο πακέτο χρηµατοδότησης για επενδύσεις µε τη στήριξη προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ ή του εκάστοτε αναπτυξιακού νόµου
∆υνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών µε µειωµένη τιµολόγηση

«Κάνω την επιχείρησή µου πιο ανταγωνιστική» µέσα από την αξιοποίηση του 
yellowday, την online υπηρεσία προσφορών του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς που 
µεταξύ άλλων δίνει δυνατότητα:
• Πρόσβασης σε ένα µεγάλο πελατολόγιο
• Προβολής της επιχείρησης µέσω διαφηµιστικών και προωθητικών ενεργειών
• Άµεσης εξαργύρωσης κουπονιών και είσπραξης των χρηµάτων

«Αποκτώ τεχνογνωσία» µέσω της παρακολούθησης εξειδικευµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η τουρι-
στική επιχείρηση (Digital marketing, Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Οργάνωση και ∆ιαχείριση) 
που οργανώνονται από το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη, µέλος του 
Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς.  παρέχονται συµβουλευτικές υπηρεσίες για χρηµα-
τοδοτικά προγράµµατα ΕΣΠΑ, ΤΕΠΙΧ) Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, πιστο-
ποίηση µε το σήµα GREEN KEY καθώς και µε το «Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατι-
κής Αριστείας EFQM»

«Εξασφαλίζω την Επιχείρησή µου» που περιλαµβάνει σύγχρονα προγράµµατα ασφά-
λισης για την τουριστική επιχείρηση σε συνεργασία µε ασφαλιστικές εταιρίες, όπως:
• Υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας προς τους πελάτες µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος
• Ασφάλιση ενοικιαζόµενων δωµατίων /ξενοδοχειακών µονάδων
• Προστασία για ζηµιές και βλάβες σε τρίτους.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην «Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελµατιών» 
της Τράπεζας Πειραιώς οι πελάτες έχουν εξειδικευµένη εξυπηρέτηση και υψηλού επι-
πέδου προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ολιστικά τις ιδιαίτερες επιχειρηµατικές 
ανάγκες τους και τους βοηθούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες και προκλήσεις ιδιαίτερα στον πολύ δυναµικό και µε σηµαντική προοπτική 
ανάπτυξη κλάδο του Τουρισµού.
Οι έµπειροι και εξειδικευµένοι Σύµβουλοι Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελµατιών 
της Τράπεζας συνεργάζονται στενά µε τους πελάτες, αναλύοντας τη δραστηριότητα και 
τις εξατοµικευµένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης και επαγγελµατία σε βάθος, ώστε 
να προσφέρουν υπεύθυνες λύσεις που να βοηθούν στη βελτίωση της καθηµερινής 
λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ειδικότερα σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόµου,  για την ενίσχυση 
των επενδυτικών πλάνων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισµού , η Τράπεζα 
στέκεται αρωγός  στο πλευρό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου που αναζητούν χρηµατο-
δότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους ή τη δηµιουργία νέας µέσα από Κοινοτικούς πόρους µε ένα 
αντίστοιχο ολοκληρωµένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι επιχειρήσεις αυτές λόγω του µικρού τους µεγέθους, συνήθως είτε δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που δια-
θέτουν για την ανάπτυξη επενδύσεων είτε δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και την  υποδοµή που απαιτείται για 
την εν συνεχεία υποστήριξη της επένδυσής τους.
Με αυτό ακριβώς το στόχο,  η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράµµατος «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο» 
που στοχεύει στην ολιστική στήριξη της επιχείρησης,  ξεκινάει µε την διερεύνηση ένταξης  της επιχείρησης σε 
ένα κοινοτικό πρόγραµµα και λήγει µε την ολοκλήρωση της επένδυσης και τη διενέργεια του τελικού ελέγχου της. 
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Πρόσθετες επενδύσεις άνω των 5,5 
δισ. ευρώ θα πρέπει να πραγµα-
τοποιηθούν στον ξενοδοχειακό 
κλάδο για την περίοδο 2017-2023, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η 

οµαλή εξυπηρέτηση της τουριστικής ζήτησης από 
το εξωτερικό, σε συνδυασµό µε την ανάκαµψη της 
εγχώριας ζήτησης. Αυτό εκτιµά η τελευταία µελέτη 
για τον ελληνικό τουρισµό της ∆ιεύθυνσης Οικο-
νοµικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Στη µε-
λέτη λαµβάνεται υπόψη η πρόβλεψη του Παγκό-
σµιου Συµβουλίου Ταξιδίων και Τουρισµού για αύ-
ξηση 3% της τουριστικής ζήτησης στη χώρα για τα 
επόµενα χρόνια.

Σύµφωνα µε µετριοπαθείς εκτιµήσεις της διεύ-
θυνσης, ο ξενοδοχειακός κλάδος θα αγγίξει τα όρια 
της δυναµικότητάς του και σε ορισµένους προορι-
σµούς θα τα υπερβεί κατά τους µήνες αιχµής το 2018, 
καθιστώντας επιτακτική την έγκαιρη υλοποίηση νέων 
επενδύσεων, δεδοµένου και του σηµαντικού χρό-
νου που απαιτείται. Οι επενδύσεις αυτές, εκτός από 
την άµεση ώθηση στο ΑΕΠ από το σκέλος της δα-
πάνης, θα επαυξήσουν τη δυνατότητα δηµιουργίας 
νέας προστιθέµενης αξίας, συνεισφέροντας περίπου 
1,3% στον µέσο ετήσιο ρυθµό του ΑΕΠ, ποσοστό υ-
περδιπλάσιο του µέσου όρου της προηγούµενης δε-
καετίας. Στη µελέτη διαπιστώνεται αξιοσηµείωτη 
αύξηση της συνεισφοράς του τουριστικού κλάδου 
στον ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ για την περίοδο 
2011-2015, σηµαντικά υψηλότερη από τις συµβα-
τικές εκτιµήσεις που βασίζονται σε στοιχεία τουρι-
στικών εισπράξεων, όπως προσεγγίζονται από το ι-
σοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Συγκεκριµένα, ε-
κτιµάται ότι η παραγόµενη προστιθέµενη αξία που 
σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών σε ξένους ε-
πισκέπτες αυξήθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες 
του ΑΕΠ µεταξύ 2011 και 2015 συγκριτικά µε την 
αύξηση των τουριστικών εισπράξεων της τάξης του 

Προκειµένου να 
διασφαλιστεί η 
οµαλή εξυπηρέτηση 
της τουριστικής 
ζήτησης από το 
εξωτερικό, σε 
συνδυασµό µε την 
ανάκαµψη της 
εγχώριας ζήτησης, 
απαιτούνται 
επενδύσεις 5,5 δισ. 
ευρώ.
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2,1% του ΑΕΠ. Η αυξανόµενη προστιθέµενη αξία µε-
ταφράζεται σε µέση ετήσια συνεισφορά στον ρυθµό 
µεταβολής του ΑΕΠ από τον εισερχόµενο τουρισµό 
για την ίδια περίοδο η οποία προσεγγίζει τη µία πο-
σοστιαία µονάδα ετησίως συγκριτικά µε 0,4% που 
απορρέει από τα στοιχεία δαπάνης του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών.

Επιπλέον, στη µελέτη καταγράφεται η ποσοτική 
και ποιοτική αναβάθµιση των ξενοδοχειακών υπο-
δοµών της χώρας που βασίστηκε στη σταδιακή ολο-
κλήρωση και λειτουργία σηµαντικών επενδύσεων 
που είχαν δροµολογηθεί πριν από την εκδήλωση 
της οικονοµικής κρίσης και κορυφώθηκαν την πε-
ρίοδο 2006-2008 σε συνδυασµό µε επενδύσεις α-
νακαίνισης και αναβάθµισης των υφιστάµενων του-
ριστικών µονάδων τα τελευταία χρόνια. Η ποσοτική 
αναβάθµιση αντανακλάται στην αύξηση της συνο-
λικής ξενοδοχειακής δυναµικότητας κατά 10% σε 
όρους δωµατίων µεταξύ 2007 και 2015. Σηµειώνε-
ται ότι ο µέσος χρόνος υλοποίησης µιας κατασκευ-
αστικής επένδυσης στον ξενοδοχειακό κλάδο ανέρ-
χεται στα 3 µε 4 χρόνια.

Στη µελέτη αναφέρεται ότι το κόστος παραγωγής 
σηµείωσε µείωση της τάξης του 0,8% του ΑΕΠ, αντα-
νακλώντας τη βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα των 
ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη µείωση 
του κόστους υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται από 
τον κλάδο (π.χ. λογιστικές, διαφηµιστικές, φύλαξης, 
αποθήκευσης, καθαριότητας κ.λπ.) και κυρίως τα βή-
µατα προόδου αναφορικά µε την υποκατάσταση ει-
σαγωγών αγαθών (κυρίως τροφίµων και ποτών) µε 
εγχώρια παραγωγή σε ανταγωνιστικό κόστος.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι ελληνικές επιχειρή-
σεις παροχής καταλύµατος και εστίασης κατάφεραν 
να προσφέρουν περισσότερες και υψηλότερης αξίας 
υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι δαπάνησαν λιγότερα 
σε παραγωγικές εισροές και περιόρισαν τις εκροές 
εσόδων προς το εξωτερικό για εισαγωγές.

Α
ν και η Ελλάδα παραµέ-
νει ένας από τους δηµο-
φιλέστερους προορισµούς 
στην αγορά κρουαζιέρας, 
τα µερίδιά της στην παγκό-
σµια αγορά δείχνουν πτω-
τικά σηµάδια και τα έσοδα 
από την ευρύτερη δραστη-

ριότητα γύρω από τα κρουαζιερόπλοια µειώνονται, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης «Contribution 
of Cruise Tourism to the Economies of Europe» 
της ∆ιεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (Cruise Lines 
International Association – CLIA) που αφορούν 
τη χρήση του 2015.

Σύµφωνα µε αυτά, η Ελλάδα το 2015 διατήρησε 
την κατάταξή της ως τρίτος πιο δηµοφιλής προορι-
σµός στην Ευρώπη, όµως το µερίδιό της στην ανα-
πτυσσόµενη αγορά της ευρωπαϊκής κρουαζιέρας 
συρρικνώθηκε σε όρους επιβατών στο 13,3%, από 
το 14,1% του 2014.

Παράλληλα, οι άµεσες δαπάνες της κρουαζιέ-
ρας στην Ελλάδα για το 2015 µειώθηκαν στα 489 
εκατ. ευρώ, από 506 εκατ. το προηγούµενο έτος, 
πτώση της τάξης του 3,3%. Επιπλέον, οι Έλληνες 
πελάτες κρουαζιέρας µειώθηκαν στους 15.941 το 
2015, από 18.441 το 2014, ενώ σηµαντική ήταν και 
η απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο. Ειδικό-
τερα, οι εργαζόµενοι µειώθηκαν στους 9.983 πέ-
ρυσι, από 10.136 το 2014, και µαζί τους βέβαια και 
οι µισθοί που καταβάλλονται, από 190 εκατ. ευρώ 
στα 188 εκατ. ευρώ.

Η αλήθεια είναι ότι η βιοµηχανία της κρουα-
ζιέρας στην Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση µετά από 
µία εξαιρετική χρονιά το 2011 –ως αποτέλεσµα της 
τότε αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή 
εξαιτίας της Αραβικής Άνοιξης– τόσο σε επίπεδο 
επιβατών όσο και σε επίπεδο εσόδων. Και το 2014 
τα έσοδα ήταν µειωµένα, σύµφωνα µε τη CLIA, 
κατά 11,8% σε σύγκριση µε το 2013.

Κατά το 2015 µόλις 142.000 επιβάτες ξεκίνη-
σαν την κρουαζιέρα τους από τον Πειραιά, ήταν δη-
λαδή επιβάτες home porting, που αποτελούν το πιο 
προσοδοφόρο κοµµάτι της κρουαζιέρας. Ο αριθµός 
αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 20% του συνόλου 
των επιβατών που επισκέφτηκαν µε κρουαζιερό-
πλοιο τον Πειραιά. Ποσοστό ιδιαίτερα χαµηλό σε 
σύγκριση µε τις αναλογικές επιδόσεις των πρωτα-
γωνιστών της ευρωπαϊκής κρουαζιέρας, δηλαδή των 
ισπανικών και ιταλικών λιµανιών, όπως η Βαρκε-
λώνη και η Βενετία.

Και ενώ η Ελλάδα παρακολουθεί τους επιβάτες 
και τις δαπάνες τους να µειώνονται, η οικονοµική 
συνεισφορά της κρουαζιέρας στην Ευρώπη καλπά-
ζει. Άµεσο αποτέλεσµα της εντυπωσιακής ανάπτυ-
ξης του κλάδου παγκοσµίως το 2015, ο οποίος έ-
φτασε τα 23,2 εκατοµµύρια επιβάτες σε κρουαζιέ-
ρες στη θάλασσα διεθνώς. Ο τουρισµός αυτού του 
τύπου υπολογίζεται πως παρήγαγε κύκλο εργασιών 
της τάξης των 120 δισ. δολαρίων.

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει τη δεύτερη µεγα-
λύτερη αγορά επιβατών κρουαζιέρας παγκοσµίως, 
µε 6,6 εκατ. Ευρωπαίους πελάτες µέσα στο 2015. Η 
Ευρώπη παραµένει επίσης ο δεύτερος πιο δηµοφι-
λής προορισµός κρουαζιέρας, µετά την Καραϊβική. 
Η µελέτη της CLIA έδειξε ότι 6,12 εκατοµµύρια 
επιβάτες επιβιβάστηκαν για την κρουαζιέρα τους 
από ευρωπαϊκά λιµάνια πέρυσι, κατά 4,5% περισ-
σότεροι από την προηγούµενη χρονιά.

Ο Πειραιάς υποδέχτηκε το περασµένο έτος 

Επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ απαιτεί 
µέχρι το 2023 ο ξενοδοχειακός κλάδος
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Οι ελπίδες 
της ελληνικής 
βιοµηχανίας 
κρουαζιέρας, αλλά 
και των µεγάλων 
και µικρότερων 
ξένων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται 
εδώ, περνούν 
αναπόφευκτα από τις 
νέες επενδύσεις και τη 
διαχείριση που φέρνει 
η ιδιωτικοποίηση του 
Πειραιά.

982.266 επισκέπτες έναντι 1.055.556 πρόπερσι και 
1.302.581 το 2013.

Ο πρόεδρος της CLIA Ευρώπης και εκτελε-
στικός πρόεδρος της MSC Cruises, Pierfrancesco 
Vago, υπογραµµίζει πως «περισσότεροι επιβάτες 
επιλέγουν την Ευρώπη ως προορισµό και περισ-
σότερα κρουαζιερόπλοια ναυπηγούνται σε ευρω-
παϊκά ναυπηγεία. Αυτό µεταφράζεται σε µεγάλα 
οικονοµικά οφέλη, περιλαµβανοµένων περιοχών 
που είχαν πληγεί σκληρά από την ύφεση».

Η ανάπτυξη περνά από την Cosco και 
τον ΟΛΠ
Οι ελπίδες της ελληνικής βιοµηχανίας κρουαζιέ-
ρας, αλλά και των µεγάλων και µικρότερων ξένων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται εδώ, περνούν 
αναπόφευκτα από τις νέες επενδύσεις και τη δια-
χείριση που φέρνει η ιδιωτικοποίηση του Πειραιά. 
Τρεις εξελίξεις µε κοινό παρονοµαστή την Cosco 
στηρίζουν τις συγκρατηµένες προσδοκίες για ανά-
πτυξη της ελληνικής αγοράς κρουαζιέρας: το ύψος 
των επενδύσεων που έχει δεσµευτεί να κάνει ο 
νέος βασικός µέτοχος του ΟΛΠ στον κλάδο αυτό, 
η έναρξη της δραστηριοποίησης της Cosco στην 
κρουαζιέρα µε δική της εταιρεία και οι επαφές που 
έχει ξεκινήσει από την άνοιξη στο Μαϊάµι µε µε-
γάλους ξένους οµίλους για να τονώσει το home 
porting στον Πειραιά.

Στις έντεκα υποχρεωτικές επενδύσεις, που επι-
τάσσει η σύµβαση παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ και 
ελληνικού ∆ηµοσίου µε βάση την οποία θα λειτουρ-
γήσει το λιµάνι του Πειραιά η Cosco, περιλαµβά-
νονται σηµαντικά έργα για την κρουαζιέρα. Ειδι-
κότερα, το µεγαλύτερο µέρος των συνολικά 293,7 
εκατ. που πρέπει να υλοποιήσει εντός της πεντα-
ετίας ο νέος µέτοχος προορίζεται για την κρουα-
ζιέρα. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η επέκταση του 
νότιου τµήµατος του επιβατικού λιµένα που αφορά 
την κρουαζιέρα σε δύο φάσεις. Μόνον η πρώτη 
φάση προβλέπει έργα προϋπολογισµού 136,283 

εκατ. ευρώ. Επίσης, προβλέπεται η µετατροπή της 
πενταγωνικής αποθήκης του ΟΛΠ σε Επιβατικό 
Σταθµό Κρουαζιέρας έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η 
ευρύτερη βελτίωση και συντήρηση των υποδοµών 
του λιµένα θα απορροφήσει άλλα 15 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, πως ήδη ο ΟΛΠ 
έχει κινητοποιηθεί στο µέτρο των δυνατοτήτων του 
και µε στόχο να βελτιστοποιήσει την ελκυστικότητά 
του και έχει έτσι υλοποιήσει µια σειρά παρεµβά-
σεων στους χώρους εντός και εκτός του Επιβατικού 
Σταθµού «Θεµιστοκλής». Οι παρεµβάσεις αυτές α-
φορούν βελτιώσεις των υφιστάµενων υποδοµών και 
του εξοπλισµού και έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:
• ∆ηµιουργία νέων στεγασµένων χώρων αναµο-
νής επιβατών 1.000 θέσεων µε κλιµατισµό και τον 
απαραίτητο εξοπλισµό για check in (60 θέσεις) 
των επιβατών.
• ∆ιαµόρφωση του πρώτου ορόφου της αίθουσας 
αναχωρήσεων ως ιδιαίτερου χώρου αναµονής και 
έλεγχου (X-RAYS) των µελών του πληρώµατος 
του πλοίου.
• ∆ηµιουργία επιπλέον θέσεων για έλεγχο επι-
βατών, βαλιτσών και χειραποσκευών (Χ-RAYS).

Η µεγάλη ευκαιρία για τον Πειραιά
Τη µεγάλη ευκαιρία να εδραιωθεί ως λιµάνι home 
port στην κρουαζιέρα στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου έχει, σύµφωνα µε παράγοντες της 
αγοράς, ο Πειραιάς. Ήδη η µεγαλύτερη εταιρεία 
κρουαζιέρας στον κόσµο, η Carnival, ξεκίνησε για 
πρώτη φορά κρουαζιέρες από το λιµάνι του Πειραιά 
µε το «Carnival Vista» και αν το πείραµα στεφθεί 
µε επιτυχία οι Αµερικανοί εξετάζουν το ενδεχό-
µενο να επανέλθουν το 2017 και µε δεύτερο πλοίο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Carnival έχει 
επιδείξει ενδιαφέρον ακόµη και για να διαχειριστεί 
τον νέο σταθµό κρουαζιέρας που θα κατασκευάσει 
ο ΟΛΠ, υπό το management της Cosco. Αναµέ-
νεται δε να συµµετάσχει και στο µακροπρόθεσµο 
project που έχουν στα σχέδιά τους οι Κινέζοι για την 

Κρουαζιέρα
Τρίτος πιο δηµοφιλής προορισµός 
στην Ευρώπη η Ελλάδα

Η 
τουριστική κίνηση στα πέντε νησιά του ΒΑ Αιγαίου 
που αποτελούν τα βασικά σηµεία εισροής προσφυγι-
κών κυµάτων είναι µειωµένη σε σχέση µε τις προη-
γούµενες χρονιές, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου Εργασίας. Γι’ αυτό τον λόγο αποφα-
σίστηκε η ενίσχυσή τους, µε αύξηση της επιδότησης 

των τουριστικών µονάδων τους, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κοινωνι-
κού Τουρισµού 2015-2016.

Με απόφαση της αν. υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου, σε συ-
νεργασία µε την αν. υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και τη διοική-
τρια του ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίνη, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι και οι οικο-
γένειές τους που θα προτιµήσουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύ-
µατα στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λέρο και Κω θα δικαιούνται, χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση, διακοπές έως και δέκα ηµερών και όχι πέντε, 
όπως ισχύει για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισµού που θα επι-
λέξουν άλλους προορισµούς.

«Η υποστήριξη των συγκεκριµένων νησιών, που παραδοσιακά αποτε-
λούν τουριστικούς προορισµούς αλλά πλήττονται λόγω των αυξηµένων προ-
σφυγικών ροών, κρίνεται αναγκαία» δήλωσε η κ. Αντωνοπούλου.

Το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του Προγράµµατος Κοινωνικού Του-
ρισµού είναι από 14/12/2015 έως 30/11/2016. Οι πάροχοι τουριστικών κα-
ταλυµάτων έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και ένταξής τους στο 
Μητρώο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, σχεδιάζουν να φέρ-
νουν αεροπορικώς Κινέζους τουρίστες στην Ελ-
λάδα προκειµένου να πραγµατοποιήσουν ταξίδια 
κρουαζιέρας, προτού συνεχίσουν τις διακοπές τους 
στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.


