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Ο τουρισµός στηρίζει την οικονοµία

Σε ενέργεια µπαίνει για άλλη µια φορά η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας, ο τουρισµός, για την ενίσχυση της 
πραγµατικής οικονοµίας, καθώς πλέον υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός, οι προκλήσεις έχουν οριοθετηθεί 
και το άνοιγµα νέων αγορών για επισκέπτες υψηλής αγοραστικής δύναµης δηµιουργεί υψηλές προσδοκίες.

Από την άλλη, η ανάπτυξη νέων θεµατικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η ωρίµανση επενδύσεων µε 
την ολοκλήρωση µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά, η παράδοση µεγάλων οδικών 
αρτηριών, αλλά και η ιστορικά µεγαλύτερη αεροπορική σύνδεση της χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο, τελικά µπο-
ρούν να οδηγήσουν στην καθιέρωση της χώρας µας ως κορυφαίου τουριστικού προορισµού 365 ηµέρες τον χρόνο.

Επιπρόσθετα, φέτος σηµαντικό ρόλο αναµένεται να παίξει και η κρουαζιέρα, ενώ παραδοσιακά ώθηση δίνεται και 
από την ακτοπλοΐα που στηρίζει τα ελληνικά νησιά, βασικό τουριστικό προορισµό ξένων και Ελλήνων τουριστών.
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Η αύξηση του τουρισμού
φέρνει επενδύσεις

Δ
ιεύρυνση των ξενοδοχειακών υποδο-
μών αλλά και υψηλότατες νέες επεν-
δύσεις έχουν καταγραφεί την τελευ-
ταία τριετία, καθώς η ζήτηση για Ελ-
λάδα ως τουριστικό προορισμό όλο 
και μεγαλώνει. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με στοιχεία του υπουργείου Τουρισμού, από τα 350 ε-
πενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν προς υλοποίηση 
το 2016 και το 2017, τη φετινή χρονιά λειτουργούν 
ήδη 25.000 νέες κλίνες σε ξενοδοχεία πέντε και τεσ-
σάρων αστέρων. Σε αυτές αναμένεται να προστεθούν 
άλλες 25.000 κλίνες το 2019.

Η συνεχιζόμενη ανοδική τροχιά του ελληνικού 
τουρισμού λειτουργεί, όπως φαίνεται, σαν μαγνήτης 
για πολλούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να αξιο-
ποιήσουν τις θετικές προοπτικές του τομέα, κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των αιτήσεων έ-
νταξης στα προγράμματα στήριξης υφιστάμενων και 
νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Εκρηκτική ήταν η ζήτηση για ένταξη στο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων μικρο-
μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Τα διαθέσιμα κον-
δύλια του προγράμματος ήταν 120 εκατ. ευρώ, αλλά οι 
αιτήσεις που κατατέθηκαν έφτασαν τις 7.500 και αντι-
στοιχούσαν σε επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 
2,3 δισ. ευρώ.

Ήταν τέτοια η ζήτηση που καταγράφηκε για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε το οικονομικό επι-
τελείο προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός νέου 
προγράμματος χρηματοδότησης νέων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον χώρο του τουρισμού με αυξημένα 
κονδύλια που πιθανότατα θα ξεκινήσει στις αρχές του 
φθινοπώρου.

Αλλάζει η Αθήνα
Η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης για την Αθήνα συν-
δέεται άμεσα με τη λειτουργία νέων μονάδων υψηλών 
κατηγοριών, που αλλάζουν τη «γεωγραφία» της ξενο-
δοχειακής αγοράς της πρωτεύουσας.

Τον Απρίλιο είχε, αρχικά, προγραμματιστεί η επα-
ναλειτουργία του Αστέρα Βουλιαγμένης, με τη νέα ο-
νομασία του, Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, 

μετά την ένταξή του στη φημισμένη διεθνή αλυσίδα. 
Η υλοποίηση των έργων ριζικής ανακαίνισής του, ω-
στόσο, καθυστέρησε, με αποτέλεσμα η επαναλειτουρ-
γία του να μετατεθεί για τους επόμενους μήνες.

Στην άλλη άκρη της υπό διαμόρφωση αθηναϊκής 
Ριβιέρας, στο Δέλτα Φαλήρου, άνοιξε τις πύλες του 
το νέο Athens Marriott Hotel (πρώην Metropolitan) 
του Ομίλου Χανδρή. Η νέα ναυαρχίδα πέντε αστέ-
ρων της Marriott International στην Ελλάδα λειτουρ-
γεί με 366 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, στο πλαί-
σιο επένδυσης 15 εκατ. δολαρίων που προέβλεπε η 
συμφωνία της Marriott με την εταιρεία Ξενοδοχεία 
Χανδρή τον Οκτώβριο του 2016. Το επενδυτικό σχέ-
διο, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εξελίσσο-
νται οι εργασίες στον πάνω όροφο του κτιρίου, όπου 
θα λειτουργήσουν πισίνα, εστιατόριο και μπαρ εντός 
του καλοκαιριού.

Στο παραλιακό μέτωπο της λεγόμενης αθηναϊκής 
Ριβιέρας επαναλειτουργεί το πρώην ξενοδοχείο Mare 
Nostrum στη Βραυρώνα με την επωνυμία Dolce Attica 
Riviera. Η μονάδα εντάχθηκε στην αλυσίδα Dolce του 
αμερικανικού ξενοδοχειακού ομίλου Wyndham. Τη δι-
αχείριση της μονάδας ασκεί η Zeus Ιnternational, στο 
πλαίσιο στρατηγικής της συμφωνίας με τη Wyndham. 
Στη μονάδα υλοποιείται επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ. 
Το ξενοδοχείο άνοιξε τις πύλες του μετά την ολοκλή-
ρωση της πρώτης φάσης ανακαίνισής του, διαθέτοντας 
217 δωμάτια, 6 σουίτες και 23 bungalows.

Μετά το νέο Athens Marriott Hotel του Ομίλου 
Χανδρή, ο αμερικανικός κολοσσός θα διαθέτει σύντομα 
και δεύτερο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη βιτρίνα 
πολυτελείας της Αθήνας, καθώς υλοποιεί επένδυση 
σε ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή Ακαδημίας 
και Ομήρου, στο κέντρο της πρωτεύουσας, προκειμέ-
νου να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων με 
την επωνυμία Academia of Athens, το οποίο θα εντα-
χθεί στην αλυσίδα Autograph Collection της Marriott.

Ένα δεύτερο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Λ. Συγ-
γρού σχεδιάζουν να λειτουργήσουν οι ιδιοκτήτες του 
Athenaeum Grand Hotel. Η νέα πολυτελής μονάδα 
θα προκύψει από μετατροπή ακινήτου που βρίσκε-
ται στη Λ. Συγγρού 123, θα ονομάζεται Athenaeum 

Palace & Luxury Suites και θα διαθέτει 109 σουίτες.

Επτάνησα και Δωδεκάνησα
Στην Κέρκυρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το πολυτελές 
συγκρότημα Ikos Dassia του σχήματος Sani Resorts/
Ikos Resorts. To Ikos Dassia επαναλειτούργησε ως ε-
νιαίο συγκρότημα μετά την εξαγορά των δύο πρώην 
ξενοδοχείων του Ομίλου Χανδρή τον Νοέμβριο του 
2016. Το συγκρότημα πέντε αστέρων, το οποίο κατα-
λαμβάνει έκταση 90 στρεμμάτων αποτελείται, μεταξύ 
άλλων, από 411 δωμάτια, σουίτες και βίλες, εστιατόρια, 
650 μ. παραλίας, επτά θερμαινόμενες πισίνες, αθλητι-
κές εγκαταστάσεις και παιδικούς σταθμούς. Η μονάδα 
απέχει 12 χλμ. από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και 
άλλα τόσα από το κέντρο της πόλης.

Στα Δωδεκάνησα επαναλειτουργεί μια ιστορική 
μονάδα της Ρόδου, το πρώην Capsis Ρόδου, το οποίο 
εκμισθώθηκε (μέσω διαγωνισμού) από τη Eurobank 
στον ξενοδόχο της Κω Ν. Κούτρα. Στη μονάδα υλοποι-
ήθηκε επένδυση ύψους 55 εκατ. ευρώ και το συγκρό-
τημα επαναλειτουργεί με 2.000 κλίνες και 99 σουί-
τες, διαθέτει οκτώ εστιατόρια, πέντε μπαρ και σπα, 
ενώ διαθέτει και ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά 
κέντρα της Ευρώπης, το οποίο έχει τη δυνατότητα 
φιλοξενίας έως 8.000 συνέδρων. Η μονάδα βρίσκε-
ται στην Ιξιά και φέρει την επωνυμία Akti Imperial 
Deluxe Resort & Spa.

Στην Κω, τα τρία ξενοδοχεία Lakitira πέρασαν 
στον έλεγχο του ξενοδοχειακού ομίλου Atlantica του 
Κύπριου επιχειρηματία Νικολή Νικολαΐδη, έναντι 
62,9 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο νησί άνοιξε τις πύλες του το ξενοδοχείο 
πέντε αστέρων Lango Design Hotel & Spa. Η μονάδα 
είναι δυναμικότητας 55 δωματίων και τη διαχείρισή 
του ανέλαβε η HIP Hospitality.

Ανεβάζει στροφές και η Θεσσαλονίκη
Και στη συμπρωτεύουσα όμως παρουσιάζεται έντονη 
κινητικότητα, μετά από αρκετά χρόνια σχετικής αδρά-
νειας, την τελευταία πενταετία ως προς την πραγμα-
τοποίηση επενδύσεων στην ξενοδοχειακή αγορά της, 
καθώς η αύξηση της δημοτικότητας της πόλης ως προ-
ορισμού για σύντομες αποδράσεις (city break) και για 
επαγγελματικά ταξίδια, ιδίως στη διάρκεια του καλο-
καιριού και του «εκθεσιακού» Σεπτεμβρίου της ΔΕΘ, 
έχει προκαλέσει την τοποθέτηση σημαντικών κεφα-
λαίων τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες ξενοδο-
χειακές μονάδες.

Στο «χαρτοφυλάκιο» της πόλης έχουν εσχάτως προ-
στεθεί μικρά ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, 
όπως, μεταξύ άλλων, το τετράστερο Bahar Boutique 
Hotel (16 δωματίων), το πεντάστερο Antigon Urban 
Chic Hotel (38 δωματίων) και το νέο luxury boutique 
hotel The Modernist (18 δωματίων), ορισμένα από τα 
οποία εδρεύουν μάλιστα σε αξιόλογα διατηρητέα κτί-
ρια της πόλης.

Περί τα τέλη του 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί 
η μετατροπή του κτιρίου του εμβληματικού εστιατο-
ρίου Όλυμπος-Νάουσα σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο 
από την Grivalia Hospitality S.A. και τη Μακεδονικά 
Ξενοδοχεία Α.Ε. της οικογένειας Τορνιβούκα. Εξάλ-
λου πρόσφατα η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ απέκτησε 
έναντι 7 εκατ. ευρώ το πεντάστερο Lazart Hotel (74 
δωμάτια) και ανανέωσε –για τα επόμενα 25 χρόνια– 
τη μίσθωσή του στη Zeus International.

Σήμερα τα ξενοδοχεία-μέλη της ΕΞΘ σε όλη την 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανέρχονται 
σε 86, με συνολική δυναμικότητα 5.661 δωματίων και 
10.644 κλινών.

Η συνεχιζόμενη 
ανοδική τροχιά 
του ελληνικού 
τουρισμού λειτουργεί, 
όπως φαίνεται, 
σαν μαγνήτης 
για πολλούς 
ενδιαφερόμενους 
που θέλουν να 
αξιοποιήσουν τις 
θετικές προοπτικές 
του τομέα.



Η Τράπεζα Πειραιώς  
δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση

Ο τουρισμός στη χώρα μας αποτελεί, αδιαμ-
φιβήτητα, πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, καθώς συνει-
σφέρει άμεσα στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ 

παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλοκαίρι του 2017 κα-
ταγράφηκαν αφίξεις 30 εκατομμυρίων τουριστών 
και έσοδα ύψους 14,7 δισ. ευρώ, ενώ πρόσφατη 
μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) κατέδειξε ότι 
η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στη διαμόρ-
φωση του ΑΕΠ το 2017 ανήλθε στο 10,3%, ήτοι πε-
ρίπου 18,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, κατά την αιχμή 
της τουριστικής περιόδου, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο 
του 2017, ο τουρισμός συνέβαλε στο 16,9% της συ-
νολικής απασχόλησης.
Όσον αφορά στη φετινή χρονιά, οι εκτιμήσεις του 
υπουργείου αναφέρουν ότι τουλάχιστον 2 εκατομ-
μύρια επιπλέον τουρίστες θα επισκεφτούν την Ελ-
λάδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αντίστοιχες προβλέ-
ψεις του  Παγκόσμιου Συμβουλίου για τα Ταξίδια 
και τον Τουρισμό (WTTC) σημειώνουν ότι σχεδόν 
το 1/4 του ΑΕΠ της Ελλάδας (22,7%) το 2028 θα συν-
δέεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.
Λαμβάνοντας υπόψιν τη δυναμική που παρουσι-
άζει o Τουριστικός κλάδος σε συνδυασμό με τις 
αυξημένες ανάγκες των επιχειρηματιών που δρα-
στηριοποιούνται σε αυτόν, η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και πρωτοπορι-
ακή πρόταση, το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360°. Κύριος 
στόχος του, είναι να αποτελέσει τον αρωγό στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών 
αναγκών  των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, 
ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρηματικές τους 
δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητά τους.
Αποδέκτες των εξειδικευμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι: 
•  οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/ καταλύματα
•  οι Επιχειρήσεις εστίασης
•  τα Τουριστικά γραφεία

•  οι Δραστηριότητες ενοικίασης/ εκμίσθωσης οχη-
μάτων και σκαφών αναψυχής 

•  το Εμπόριο τουριστικών ειδών. 
Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° βασίζεται σε έναν κύ-
κλο 360 μοιρών που στοχεύει στην ολιστική στήρι-
ξη της τουριστικής επιχείρησης και περιλαμβάνει 
πέντε βασικές ενότητες.

1. Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας
Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης της ρευστό-
τητας της επιχείρησης έξυπνα και αποτελεσματι-
κά, μέσω προνομιακού λογαριασμού όψεως, τερ-
ματικών αποδοχής καρτών POS, ηλεκτρονικής 
τραπεζικής, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών (όπως εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβά-

σματα ή διενέργεια μισθοδοσίας)  με προνομιακή 
τιμολόγηση.  

2. Χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη της 
επιχείρησή σας
•  Χρηματοδοτικά προγράμματα για την  

κάλυψη εκτάκτων αναγκών ρευστότητας
•  Χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του προ-

γράμματος COSME, με προνομιακούς όρους και 
μειωμένες εξασφαλίσεις.

•  Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με 
προνομιακή τιμολόγηση.

•  «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρή-
σεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

Η Τράπεζα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν υποστήριξη ώστε να διαχειριστούν τις καθημερινές τους ανάγκες, 
ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους.

Το ελαιόλαδο της κρητικής εταιρίας Terra Creta σερβίρεται στις μο-
νάδες Domes of Elounda, Elounda Blue Hotel και Pleiades Luxurius 

Villas της Κρήτης του ξενοδοχειακού ομίλου “Ledra Hotels and Villas” 
της οικογένειας Σπανού. 
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα της κρητικής οικογενειακής τυροκομικής 
εταιρείας «Αφοί Καλογεράκη ΑΕ» σερβίρονται στη μονάδα Sea Side 
Resort & Spa των αδελφών Ορφανάκη στην Αγία Πελαγία του Ηρακλεί-
ου Κρήτης. 
Το μέλι Σίθων του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης 
Χαλκιδικής, σερβίρεται στα  ξενοδοχεία Anthemus Sea Beach Hotel & 
Spa και Portes Beach Hotel.
Τρεις συμφωνίες, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα της Συμβολαι-
ακής Τραπεζικής Ξενοδοχείων, το οποίο υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. 
Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδέσει και να αναδείξει τις δέσμες 
αγροδιατροφικών αλυσίδων αξίας, με στόχο την ανάδειξη εθνικών προ-
ϊόντων. Μέσω της Συμβολαιακής Τραπεζικής Ξενοδοχείων, η Τράπεζα 
πρακτικά χρηματοδοτεί ξενοδοχειακές μονάδες για να προμηθευτούν 
επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα από επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς 

ενταγμένους στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 
Έτσι, ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων, ενώ οι 
ξένοι καταναλωτές που επισκέπτονται την Ελλάδα τα αναζητούν είτε στην 
τοπική αγορά, είτε στην αγορά της χώρας τους, καθώς πρόκειται για εται-
ρείες/ συνεταιρισμούς με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Τα ελληνικά προϊόντα βρίσκουν το δρόμο των εξαγωγών μέσω  
των τουριστικών ξενοδοχειακών μονάδων

3. Κάντε την επιχείρησή σας πιο ανταγωνιστική
Σε συνεργασία με  το  yellowday, την υπηρεσία 
προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς 
και βασικού ηλεκτρονικού καναλιού εξαργύρωσης 
του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, δίνεται 
σε κάθε τουριστική επιχείρηση η δυνατότητα να 
γίνει πιο ανταγωνιστική και να επωφεληθεί χωρίς 
κόστος, από : 
•  Την προβολή της επιχείρησης στα μέλη του Προ-

γράμματος Επιβράβευσης yellow
•  Τη στοχευμένη επικοινωνία μέσω των προωθη-

τικών ενεργειών της υπηρεσίας
•  Την άμεση είσπραξη των χρημάτων

4. Αποκτήστε τεχνογνωσία
Σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρη-
ματικότητας Εξέλιξη, θυγατρική του Ομίλου Τρά-
πεζας Πειραιώς, παρέχονται εξειδικευμένα εκ-
παιδευτικά προγράμματα (με θεματολογία digital 
marketing eCommerce, project management) 
που βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων και 
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης, πα-
ρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως υπο-
στήριξη για συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ, 
τη βράβευση με Green Key, την πιστοποίηση 
με Travel Life και το πρότυπο επιχειρηματικής 
αριστείας EFQM, καθώς και για τη δημιουργία ή 
ανάπτυξη κερδοφόρων e-shops), με στόχο τη 
βελτίωση και ενίσχυση της εικόνας αλλά και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων του 
τουριστικού κλάδου.

5. Εξασφαλίστε την επιχείρησή σας
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως Ασφαλιστικός Διαμε-
σολαβητής,  προτείνει σύγχρονα προγράμματα 
ασφάλισης σχεδιασμένα από κορυφαίες ασφαλι-
στικές εταιρείες  για την τουριστική επιχείρηση και 
πιο συγκεκριμένα :
• Ασφάλιση Περιουσίας
• Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου 
•  Αστική Ευθύνη Tour Operator - Ταξιδιωτικού 

Πράκτορα 
• Άμεση Ιατρική Βοήθεια 
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Η κρουαζιέρα
ως μοχλός ανάπτυξης

Μ
ε την Ελλάδα και γενικότερα 
τη Μεσόγειο να εντάσσονται 
στον σχεδιασμό των περισ-
σότερων ναυτιλιακών εται-
ρειών που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα της κρουαζιέ-

ρας, η σημασία της στο ανοδικό ταξίδι του ελληνικού 
τουρισμού γίνεται ακόμη πιο μοναδική.

Η κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία, καθώς η κρουα-
ζιέρα και ο θαλάσσιος τουρισμός μπορούν να αποφέ-
ρουν στην Ελλάδα εν δυνάμει 1 δισ. ευρώ τον χρόνο 
και να δημιουργήσουν 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η συνεχής άνοδος του κλάδου της κρουαζιέρας 
στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά και τα μηνύ-
ματα για ακόμη μια καλή σεζόν για τους προορισμούς 
της Μεσογείου φέτος, εκλαμβάνονται ως «καλοί οιω-
νοί» από την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Διεθνούς 
Ένωσης Κρουαζιέρας (Cruise Lines International 
Association – CLIA), το 2017 η ευρωπαϊκή αγορά «μέ-
τρησε» πάνω από 6,9 εκατομμύρια επιβάτες (με μέσο 
όρο διάρκειας τις 8 διανυκτερεύσεις), εμφανίζοντας 
αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2016. Ο κλάδος ανε-
βαίνει σταθερά την τελευταία δεκαετία, με τη Γερμα-
νία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία να αποτε-
λούν τις βασικότερες «πηγές» επισκεπτών.

Για το 2018 οι επιβάτες κρουαζιέρας αναμένεται να 
αυξηθούν κατά 1,4 εκατομμύρια παγκοσμίως, σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση του CLIA, φτάνοντας τους 27,2 
εκατομμύρια έναντι 25,8 εκατομμυρίων το 2017 και 
24,7 εκατομμυρίων το 2016. Φέτος ταξιδεύουν στους 

ωκεανούς και στα ποτάμια σε όλο τον κόσμο 27 και-
νούργια κρουαζιερόπλοια, ενώ νέες ναυπηγήσεις α-
ναμένονται τα επόμενα χρόνια, καθώς η αύξηση των 
επιβατών κατά 20,5% την τελευταία πενταετία (2011-
2016) δημιουργεί σταθερή ζήτηση για τις υπηρεσίες. 
Παράλληλα, ο κορεσμός πολλών προορισμών, μεταξύ 
των οποίων και ελληνικοί, όπως η Σαντορίνη και η Μύ-
κονος, από πλήθη επισκεπτών που αφήνουν περιορι-
σμένα, ή και καθόλου, έσοδα για τις ευρύτερες τοπι-
κές κοινωνίες έχει αρχίσει να γίνεται θέμα συζήτησης.

Τα στοιχεία του 2017 αποκάλυψαν επίσης ότι υ-
πάρχει σαφής σχέση μεταξύ του ηλικιακού μέσου όρου 
και της διάρκειας της κρουαζιέρας: οι επιβάτες μεγα-
λύτερης ηλικίας επιλέγουν αντίστοιχα κρουαζιέρες 
μεγαλύτερης διάρκειας.

Η Ελλάδα στον χάρτη
Το 2016 τα έσοδα για τη χώρα μας από την κρουαζιέρα 
έφτασαν τα 465 εκατ. ευρώ, ενώ κινήθηκαν λίγο χαμη-
λότερα το 2017 λόγω της Τουρκίας, καθώς στους με-
σογειακούς προορισμούς Ελλάδα και Τουρκία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η κατάσταση των λι-
μανιών και των υποδομών, καθώς μπορεί το εμπορικό 
κομμάτι του λιμένα του Πειραιά, του βασικού λιμένα 
της χώρας, να σκαρφαλώνει αλματωδώς θέσεις στην 
παγκόσμια κατάταξη, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τη 
δραστηριότητα της κρουαζιέρας. Παραμένει πέμπτος 
στα λιμάνια της Μεσογείου με βάση τους επισκέπτες 
κρουαζιέρας, ενώ είναι τρίτος στα εμπορευματοκιβώ-
τια. Και αυτό όμως θεωρείται επιτυχία δεδομένης της 
κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή της 

κατάρρευσης της ζήτησης για Τουρκία και Αίγυπτο 
τα προηγούμενα χρόνια.

Έτσι, οι επενδύσεις που δρομολογεί η COSCO 
στον ΟΛΠ με νέους προβλήτες, σταθμούς επιβατών 
και ξενοδοχεία θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον 
αυτής της δραστηριότητας.

Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις από έμπειρους χει-
ριστές τερματικών κρουαζιέρας, η αναδυόμενη πα-
ρουσία διεθνών διαχειριστών τερματικών κρουαζιέ-
ρας (DP World, COSCO, αλλά και Global Ports) και 
η ενδεχόμενη επιστροφή της πολιτικής σταθερότητας 
στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θετικά σημάδια μιας 
αγοράς που έχει όλες τις προϋποθέσεις να επιστρέψει 
νωρίτερα στην ανάπτυξη.

Με βάση τα παραπάνω, για το 2018 στην Ελλάδα 
οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων προβλέπεται ότι 
θα είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με πέρυσι, 
ενώ η σταδιακή επανάκτηση της εμπιστοσύνης με-
γάλων ομίλων προς τα τουρκικά λιμάνια μακροπρό-
θεσμα θα ευνοήσει την κίνηση στην περιοχή του Αι-
γαίου, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, δεδο-
μένου ότι τα πακέτα με την υψηλότερη ζήτηση είναι 
αυτά που συνδυάζουν δύο τουλάχιστον χώρες. Εντού-
τοις, για τα έσοδα ο προβληματισμός παραμένει, με 
τις σημαντικές ελλείψεις των ελληνικών λιμανιών στο 
κομμάτι των υποδομών (για την προσέγγιση, για πα-
ράδειγμα, κρουαζιερόπλοιων μεγαλύτερου μεγέθους) 
και την αδυναμία τους να καταστούν λιμάνια αναχώ-
ρησης (home porting) να αποτελούν τις δύο βασικές 
αιτίες που η Ελλάδα μένει πίσω σε σχέση με την Ι-
σπανία, την Ιταλία, αλλά και την Τουρκία.

Στον αντίποδα, πάντως, η Celestyal Cruises ανα-
κοίνωσε πως το 2019 επιμηκύνει την τουριστική πε-
ρίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο και έχοντας ως αφετηρία 
της τον Πειραιά εντάσσει εκ νέου την Κωνσταντινού-
πολη, με τη νέα επταήμερη κρουαζιέρα. Τα δρομολό-
για για το 2019 και το 2020 περιλαμβάνουν προσεγ-
γίσεις σε επτά νέα λιμάνια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Να σημειώσουμε ότι κρουαζιέρα στην Ελλάδα, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, σημαίνει 
ουσιαστικά επτά λιμάνια, δηλαδή Πειραιάς, Κέρκυρα, 
Σαντορίνη, Μύκονος, Κατάκολο, Ρόδος, Ηράκλειο, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν το 85,7% των συνολικών επι-
σκέψεων και το 89,9% των εισπράξεων της χώρας από 
τον χώρο της κρουαζιέρας.

Η ενίσχυση της ζήτησης για προορισμούς της Δυ-
τικής Ελλάδας που «βλέπουν» Ιόνιο αποτυπώνει τη 
μετατόπιση των εταιρειών κρουαζιερόπλοιων δυτικό-
τερα στη Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ευ-
νοούνται προορισμοί όπως η Κέρκυρα και το Κατά-
κολο (Ολυμπία), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα 
προγράμματα των πλοίων που αναχωρούν από Ιταλία 
και ακολουθούν τις ακτές της Δαλματίας για να φτά-
σουν ως το Ιόνιο.

Τρεις είναι οι κύριες αγορές απ’ όπου αντλεί ε-
πισκέπτες και έσοδα η ελληνική αγορά κρουαζιέρας. 
Και αν οι δύο πρώτες είναι αναμενόμενες (ΗΠΑ, Η-
νωμένο Βασίλειο), η τρίτη δεν είναι η Γερμανία (η 
οποία καταγράφει μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρό-
νια), αλλά η Τουρκία!

Για το 2018 οι 
επιβάτες κρουαζιέρας 
αναμένεται να 
αυξηθούν κατά 
1,4 εκατομμύρια 
παγκοσμίως, 
σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση της 
Διεθνούς  Ένωσης 
Κρουαζιέρας 
(CLIA).

• 6.941.000 Ευρωπαίοι επέλεξαν μια κρουα-
ζιέρα το 2017, με μέσο όρο διάρκειας τις 8 διανυ-
κτερεύσεις.

• Η Γερμανία επικρατεί ως αγορά προέλευσης 
επιβατών κρουαζιέρας στην Ευρώπη με 2.189.000 

επιβάτες (+8,5% μέσα σε έναν χρόνο). Ακολου-
θούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία.

• 4 στους 5 Ευρωπαίους επιλέγουν κρουαζιέρα 
στην Ευρώπη. Η Μεσόγειος παραμένει ο πιο δη-
μοφιλής προορισμός.

• Ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατών κρουα-
ζιέρας κυμαίνεται μεταξύ 42 και 57 ετών.

• Η διάρκεια μιας κρουαζιέρας ποικίλλει από 
αγορά σε αγορά, με μέσο όρο από 10,4 μέρες για 
το Ηνωμένο Βασίλειο έως 7,3 μέρες για την Ιταλία.

Η ευρωπαϊκή κρουαζιέρα σε αριθμούς
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Στον τουρισμό «επενδύει» 
το κυβερνητικό πλάνο

Έ
ναν φιλόδοξο σχεδια-
σμό για να αναδειχθεί 
η Ελλάδα σε κορυφαίο 
προορισμό με προώ-
θηση νέων επενδύ-
σεων, μετεξέλιξη ελ-
ληνικών λιμανιών σε 
κόμβους κρουαζιέρας, 

αλλά και δημιουργία τουριστικών χωριών για Ευ-
ρωπαίους, παρουσίασαν προ ημερών ΕΟΤ και υ-
πουργείο Τουρισμού.

Ο τουρισμός αναλαμβάνει για άλλη μια φορά 
κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της ελληνικής οι-
κονομίας να ανακτήσει βηματισμό μετά την ολο-
κλήρωση του προγράμματος στήριξης της χώρας 
από τους δανειστές και χαρακτηρίζεται ως κινη-
τήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας.

Μια ιδιότητα δικαιολογημένη, μια και η συνο-
λική συνεισφορά του τομέα (άμεση και έμμεση) 
στο ΑΕΠ της χώρας το 2017 ανήλθε σε 35 δισ. 
ευρώ και αντιπροσώπευε το 19,7% του ΑΕΠ και 
το 24,8% της συνολικής απασχόλησης.

Όπως περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο 
της κυβέρνησης, κεντρικός στόχος είναι η μετα-
τροπή της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προ-
ορισμό, που θα προσφέρει αυθεντικές θεματικές 

τουριστικές εμπειρίες όλο τον χρόνο.
Στην κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση θέτει 

ως ορόσημο το 2020. Χρονιά κατά την οποία θα 
επιδιωχθεί να συγκαταλέγεται η Ελλάδα στους 
πέντε κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης και 
στους τρεις δημοφιλέστερους της Μεσογείου.

Άλλωστε η ηγεσία του υπουργείου, διά στόμα-
τος της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, 
εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι οι ξένοι τουρίστες που 
θα έρθουν στην Ελλάδα το 2018 θα φτάσουν τα 32 
εκατομμύρια, περίπου 2 εκατομμύρια περισσό-
τεροι από το 2017. Παράλληλα, η υπουργός εξέ-
φρασε την ικανοποίησή της για την αύξηση 14% 
που κατέγραψαν οι αφίξεις ξένων επισκεπτών 
στη χώρα μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της αισιοδο-
ξίας της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού για 
ένα νέο ρεκόρ ξένων επισκεπτών φέτος βασίζε-
ται στις αυξημένες αεροπορικές θέσεις που έχουν 
προγραμματιστεί για την καλοκαιρινή περίοδο 
του 2018. Σύμφωνα με την υπουργό, οι πρόσθε-
τες αεροπορικές θέσεις σε σύγκριση με πέρυσι 
φτάνουν τα 3 εκατομμύρια, από τις οποίες εκτιμά-
ται πως θα υλοποιηθούν (σ.σ.: θα πραγματοποιη-
θούν τα δρομολόγια) περί τα 2-2,5 εκατομμύρια.

Εξάλλου η ίδια ανέφερε ότι τα χρήματα που 

δαπανά η Ελλάδα για την τουριστική της προ-
βολή ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ για τους πε-
ρίπου 31 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται 
στη χώρα. Επισήμανε ταυτόχρονα πως η Ισπανία 
δαπανά 400 εκατ. ευρώ σε προβολή, για να προ-
σελκύσει 70 εκατομμύρια τουρίστες.

Από τα 15 εκατ. ευρώ για την προβολή της 
χώρας, τα 7,5 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις.

Οι δράσεις για την επίτευξη του στόχου
Για την επίτευξη του στόχου ο σχεδιασμός προ-
βλέπει μια σειρά δράσεων οι οποίες πρόκειται να 
υλοποιηθούν τη διετία 2018-2019. Μεταξύ αυτών 
προβλέπονται:
• Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε να καλυφθεί η α-
ναδυόμενη τουριστική ζήτηση (α΄ μισό του 2018).
• Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την ανάπτυξη 
του θεματικού τουρισμού (β΄ τρίμηνο του 2018).
• Η υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας 
των κλινών και τη βελτίωση της ποιότητας όσων 
ήδη λειτουργούν (εντός του 2018).
• Η βελτίωση του ανταγωνιστικού πλαισίου για 
την προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό 

Η συνολική 
συνεισφορά του τομέα 
(άμεση και έμμεση) 
στο ΑΕΠ της χώρας 
το 2017 ανήλθε σε 
35 δισ. ευρώ και 
αντιπροσώπευε το 
19,7% του ΑΕΠ 
και το 24,8% 
της συνολικής 
απασχόλησης.
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τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων, βελτιώσεις στη διαδικασία αδειοδότησης 
και φορολογικά κίνητρα. Σχετικές κινήσεις προ-
βλέπεται να γίνουν εντός του 2018.
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
συστήματος δημόσιας τουριστικής παιδείας και 
η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
την αγορά εργασίας.
• Η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος 
για τον ελληνικό τουρισμό σε τέσσερις στρατηγι-
κούς πυλώνες (ψηφιακή μετατροπή των υπηρε-
σιών προς πολίτες-εταιρείες, ψηφιακή αναβάθ-
μιση της τουριστικής εκπαίδευσης, ολοκληρωμένο 
σύστημα διαδικτυακής συλλογής και επεξεργα-
σίας πληροφοριών, χρήση νέων τεχνολογιών στην 
προώθηση).
• Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υποδομών 
στον τουρισμό (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και 
τουριστικά καταφύγια).
• Η στοχευμένη και ανταγωνιστική προώθηση του 
«τουριστικού προορισμού Ελλάδα» μέσω κεντρι-
κών συμφωνιών με διεθνείς ταξιδιωτικούς πρά-
κτορες (tour operators), προγραμμάτων προώ-
θησης και δημοσίων σχέσεων, της συμμετοχής 
σε διεθνείς εκθέσεις αλλά και της δημιουργίας 
νέων αεροπορικών συνδέσεων.
• Η ενεργοποίηση των Δορυφόρων Λογαριασμών 
Τουρισμού, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή 
(βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2015), 
με στόχο την καθιέρωση μιας απευθείας πλατ-
φόρμας που να περιέχει τα πιο σημαντικά του-
ριστικά αριθμητικά στοιχεία διαθέσιμα για πε-
ραιτέρω ανάλυση.
• Η ρύθμιση της Οικονομίας Διαμοιρασμού – Βρα-
χυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτων (ολοκλήρωση 
του νομικού πλαισίου του 2017 και ενεργοποί-
ηση του μηχανισμού ελέγχου το 2018).
• Η ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για την 
προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας 
στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση πλαισίου κινήτρων 
και αδειοδότησης τοποθετείται στο β΄ τρίμηνο 
του 2018.
• Η υλοποίηση ενός οριζόντιου προγράμματος 
με τίτλο «Απλούστευση των διοικητικών διαδι-

κασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-
τας» (βρίσκεται σε εξέλιξη), το οποίο συντονίζε-
ται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το σχέδιο 
στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών α-
δειοδότησης που επεξεργάζονται οι περιφέρειες 
και οι δήμοι και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 
διαδικασίες αδειοδότησης που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του υπουργείου Τουρισμού.

Κατά τη διετία 2018-2019 προβλέπονται ταυ-
τόχρονα:
• Το ειδικό πρόγραμμα «Τουριστικές επιχειρή-
σεις ανοιχτές 365 μέρες τον χρόνο», το οποίο θα 
υλοποιηθεί στην Κρήτη και στη Ρόδο.
• Η υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης 
και απασχόλησης με τίτλο «Εξειδίκευση στον 
θεματικό τουρισμό», το οποίο συν-χρηματοδο-
τείται από το ΕΣΠΑ και αφορά μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» το φθι-
νόπωρο του 2018.
• Ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης της αγροτικής 
παραγωγής και διασύνδεσής της με τον τουρισμό.
• Η εξέταση ενός ειδικού προγράμματος ανά-
πτυξης με τίτλο «Ειδική τουριστική περιοχή για 
τουριστική ανάπτυξη 365 ημέρες τον χρόνο». Στο 
πρόγραμμα προβλέπεται να εντάσσονται, μεταξύ 
άλλων, περιοχές όπως της νότιας Κρήτης και της 
νότιας Ρόδου, νέες ξενοδοχειακές μονάδες που 
εστιάζουν στον ιατρικό τουρισμό, δραστηριότη-
τες γκολφ για επισκέπτες τρίτης ηλικίας ή ο συ-
νεδριακός τουρισμός.

Οι δράσεις για το 2018
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι εξής δράσεις 
για το 2018:
• Η συμμετοχή του ΕΟΤ σε 45 διεθνείς τουρι-
στικές εκθέσεις το 2018 και επιπλέον η συμμε-
τοχή στα Ποσειδώνια και στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης.
• Η συνδιαφήμιση συνολικά με 124 διεθνείς αλλά 
και εξειδικευμένους tour operators και αεροπορι-
κές εταιρείες σε περισσότερες από 30 ξένες αγορές.
• Η έναρξη για πρώτη φορά συνδιαφήμισης στην 
Ινδία για την προώθηση των ταξιδιών για ζευγά-

ρια, του γαμήλιου τουρισμού και για το γυναί-
κειο ταξιδιωτικό κοινό.
• Η άμεση έναρξη της διαφημιστικής προβολής 
σε κορυφαία διεθνή online και στα μεγαλύτερα 
ξένα και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το CNN.
• Η διοργάνωση του μεγαλύτερου από ποτέ α-
ριθμού ταξιδιών εξοικείωσης, πενταπλάσιου σε 
σχέση με το παρελθόν, περίπου 200 κατά μέσο 
όρο ανά έτος την τελευταία τριετία. Το 2018 έχουν 
προγραμματιστεί μέχρι τον Ιούλιο, στο πρώτο 
μέρος του προγράμματος, 167 ταξίδια εξοικείω-
σης και στις 13 περιφέρειες της χώρας για σχε-
δόν 590 ξένους δημοσιογράφους, bloggers και 
εκπροσώπους διεθνών ταξιδιωτικών ομίλων από 
27 συνολικά χώρες.

Οι προτεραιότητες στις επενδύσεις
Προτεραιότητα του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και του υπουργείου Τουρισμού για 
το 2018 αποτελεί ο από κοινού σχεδιασμός του 
πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων με 
βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες του του-
ρισμού και αφορούν:
α) Επενδύσεις στον τουρισμό στους τομείς του 
ιατρικού και ιαματικού τουρισμού
β) Καθιέρωση ενός δικτύου από μαρίνες μεγά-
λου και μεσαίου μεγέθους σε όλη την Ελλάδα
γ) Ανάπτυξη λιμένων νηολογίου (5-7 λιμάνια εκτός 
Πειραιά) για τη βιομηχανία κρουαζιέρας, στοχεύ-
οντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας μας ως διεθνούς προορισμού κρουαζιέρας
δ) Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
ε) Δημιουργία θεματικών πάρκων

Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση ειδι-
κού προγράμματος για την «αύξηση των ικανο-
τήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας και των 
υπηρεσιών» των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων σε 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η δημιουργία του-
ριστικών χωριών από το ελληνικό κράτος για τη 
διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα 
για περιόδους έξι μηνών, μεταφέροντας με αυτόν 
τον τρόπο στην Ελλάδα την έδρα της κατοικίας 
τους, για την οποία θα φορολογούνται.

Κεντρικός στόχος 
είναι η μετατροπή 
της Ελλάδας 
σε κορυφαίο 
τουριστικό 
προορισμό, που 
θα προσφέρει 
αυθεντικές 
θεματικές 
τουριστικές 
εμπειρίες όλο τον 
χρόνο.
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