
Συνέντευξη της ΕΣΕΕ 

Για την πρωτοβουλία “Τιμώμενη Χώρα” 

Πραγματοποιήθηκε προ ημερών κοινή Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της 

ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη, του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτρη Μάρδα, 

της  Διευθύντριας Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου της AEGEAN AIRLINES 

κας Σταυρούλας Σαλούτση, με τη συμμετοχή της Συμβούλου της Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά, κας Μαρίας 

Καλλίτση, στα γραφεία της ΕΣΕΕ, με θέμα την παρουσίαση της πρωτοβουλίας 

«Τιμώμενη Χώρα».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2015 οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 6% σε σύγκριση με το 2014 

διαμορφούμενες στα περίπου 14.195 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 

στην αύξηση κατά 14,7% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ 

των 28, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 

28 μειώθηκαν κατά 9,7%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση 

κατά 63,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ 

αυξήθηκαν κατά 44,4%. 

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θέλοντας να αναδείξει την εμπορική 

δραστηριότητα κατά την τουριστική περίοδο και να ανταμείψει την 

εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ξένοι τουρίστες στην χώρα μας, θα 

προσφέρει κάθε χρόνο σε «4 τιμώμενες χώρες» το προνόμιο 20% έκπτωσης 

σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Για το 2016 οι 4 τιμώμενες χώρες θα είναι: 

το Ισραήλ, η Ρωσία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ. 

Η AEGEAN στηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία θα την προβάλει στο BLUE, 

το  περιοδικό που υπάρχει σε όλες τις θέσεις και στα 61 αεροσκάφη της 

εταιρείας, ώστε οι ξένοι καταναλωτές που προέρχονται από τις συγκεκριμένες 

χώρες και επισκέπτονται την Ελλάδα, να ενημερώνονται για τα προνόμια που 

μπορούν να απολαμβάνουν.  



Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπογράμμισε ότι με το σύστημα D.C.C. (Dynamic 

Currency Conversion) θα δίνεται η δυνατότητα στους ξένους καταναλωτές 

κατά τις συναλλαγές τους με κάρτα, να πληρώνουν στο νόμισμά τους στα 

εμπορικά καταστήματα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Τιμωμένη 

Χώρα», κάτι που θα έχει άμεση θετική επίπτωση στους εμπόρους καθώς η 

προμήθεια των τραπεζών δεν θα χρεώνεται στην επιχείρηση αλλά στον εκδότη 

της κάρτας. Τέλος, ο κ. Κορκίδης επανέφερε το μείζον ζήτημα και σημαντικό 

εμπόδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο είναι η καθυστέρηση της 

θεσμοθέτησης του ακατάσχετου λογαριασμού.  

 

 

Επισυνάπτονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση από τις τέσσερις  

τιμώμενες χώρες. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για τουριστική κίνηση από Η.Π.Α. - Ισραήλ - 

Τουρκία & Ρωσία την περίοδο 2015/2014 

Πίνακας 1: Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης* 
 (Πηγή ΤτΕ) 

 
2014 2015 

Μεταβολή 
(%) 

2015/2014 

Αναλογία 
επί του 

συνόλου 
2014 

Αναλογία 
επί του 

συνόλου 
2015 

Τουρκία 976.758 1.153.046 18,0% 4,4% 4,9% 
Η.Π.Α. 591.853 750.250 26,8% 2,7% 3,2% 
Ρωσία 1.250.174 512.789 -59,0% 5,7% 2,2% 
Ισραήλ 197.009 115.868 -41,2% 0,9% 0,5% 
Σύνολο αφίξεων μη 
κατοίκων σε Ελλάδα 22.033.462 23.599.455 7,1% 100,0% 100,0% 

 * Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από  
κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ. 

 

 Το 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12,17 δις ευρώ, αυξημένο κατά 
7,5% σε σχέση με το καταγεγραμμένο πλεόνασμα 11,31 δις ευρώ το 2014. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 801 εκατ. ευρώ 
(6,0%) και δευτερευόντως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 51 εκ. ευρώ 
(2,5%). 

 H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων 
κατά 7,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,2%. 

 Το 2015, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 παρουσίασε αύξηση κατά 13,0% 
σε σύγκριση με το 2014. Αντίθετα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 
μειώθηκαν κατά 1,8%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 
9,8% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 17,1%. 

 Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν 
κατά 59,0%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 26,8%. 

 Η δραστική μείωση των Ρώσων επισκεπτών το 2015 (-59%) οφείλεται και στη γενικότερη 
συνολική συρρίκνωση του τουρισμού στη Ρωσία το περασμένο έτος (-31,3%). Η 
οικονομική ύφεση, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης σε Κριμαία και Συρία, η επιβολή 
εμπάργκο στα ρώσικα προϊόντα (από τους Ευρωπαίους)  αλλά και η κατακόρυφη πτώση 
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στις τιμές πετρελαίου διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην παραπάνω 
διαπίστωση/εξέλιξη. 

 

Πίνακας 2: Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης και μέσο 
μεταφοράς στη διάρκεια του 2015  (Πηγή ΤτΕ) 

 Αεροπορικώς Σιδηροδρομικώς Θαλασσίως Οδικώς Σύνολο 

Τουρκία 102.304 10 47.671 1.003.061 1.153.046 
Η.Π.Α. 745.860 0 4.390 0 750.250 
Ρωσία 473.404 24 5.863 33.499 512.789 
Ισραήλ 114.460 0 1.409 0 115.868 
Σύνολο αφίξεων μη 
κατοίκων σε 
Ελλάδα 

14.981.102 5.339 632.131 7.980.854 23.599.455 

 

Πίνακας 3: Ταξιδιωτικές εισπράξεις και δαπάνη ανά ταξίδι (μέση καταναλωτική δαπάνη) με βάση την 
προέλευση των ταξιδιωτών  (Πηγή ΤτΕ) 

 
Ταξιδιωτικές εισπράξεις 

(ποσά σε εκ. €, ΤτΕ) 
Μέση καταναλωτική δαπάνη 

(ποσά σε εκ. €, επεξεργασία ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ) 

 
2014 2015 

Μεταβολή 
(%) 

2015/2014 

 
2014 2015 

Μεταβολή 
(%) 

2015/2014 
Τουρκία* - - - Τουρκία* - - - 
Η.Π.Α. 655,1 945,6 44,4% Η.Π.Α. 1.106,9 € 1.260,4 € 13,9% 

Ρωσία 1.156,6 425,5 -63,2% Ρωσία 925,2 € 829,8 € -10,3% 

Ισραήλ* - - - Ισραήλ* - - - 

Σύνολο 
ετήσιων 
ταξιδιωτικών 
εισπράξεων  

13.391,1 14.194,4 6,0% 

Συνολική 
μέση 
καταναλωτική 
δαπάνη 

590,2 € 582,9 € -1,2% 

  * Μη διαθέσιμα στοιχεία για τις συγκεκριμένες χώρες από την έρευνα συνόρων της ΤτΕ για το 2015 

 

 Το 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 6,0% σε σύγκριση με το 2014 
διαμορφούμενες στα περίπου 14.195 εκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 
14,7% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, ενώ οι εισπράξεις από 
κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 9,7%. 

 Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 63,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη 
Ρωσία, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 44,4%. 
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Πίνακας 4: Μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων  μη κατοίκων από 
το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης* 

 (Πηγή ΤτΕ, επεξεργασία ΙΝΕΜΥ) 

 2014             
(σε ημέρες) 

2015             
(σε ημέρες) 

Μεταβολή 
(%) 

2015/2014 
Τουρκία - - - 
Η.Π.Α. 11,52   11,41   -1,0% 
Ρωσία 11,30   10,66   -5,7% 
Ισραήλ - - - 
Σύνολο αφίξεων μη 
κατοίκων σε Ελλάδα 8,48   7,97   -6,0% 

  * Μη διαθέσιμα στοιχεία για τις συγκεκριμένες χώρες από την έρευνα συνόρων της ΤτΕ για το 2015 
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