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Εξελίξεις πολωνικών κρατήσεων charters προς Ελλάδα, 18η εβδομάδα τ.ε., μερική 
επανάκτηση μεριδίων μας από την πολωνική αγορά 

 
 

               Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., μειωμένη κατά 5,5% ήταν κατά το 2012 η τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα από 
το εξωτερικό, καθώς αφίχθησαν συνολικά 15,5 εκ. άτομα, ή κατά 910 χιλ.άτομα λιγότερα, σε 
σύγκριση με το 2011.  
           Σημαντική αύξηση των αφίξεων κατά το 2012, παρατηρήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο 
(9,2%), τη Ρωσία (18,5%) τη Τουρκία (9,1%) και τη Νορβηγία (29,8%), ενώ στον αντίποδα, 
σημαντική μείωση των αφίξεων παρατηρήθηκε –μεταξύ άλλων- από, τη Γερμανία (5,9%), τη 
Γαλλία (15%), την Ιταλία (9,6%), τη Σερβία-Μαυροβούνιο (10,3%), την Βουλγαρία (12,7%) 
καθώς και την Πολωνία (43,5%).  

           Σε ότι αφορά τη συμμετοχή επί του συνόλου των αφίξεων μη κατοίκων κατά χώρα 
προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατείχε η Γερμανία (14%) και ακολουθούν το Ηνωμένο 
Βασίλειο (12,4%) και η Γαλλία (6,3%), ενώ αναφορικά με το μέσο μεταφοράς, παρατηρείται ότι 
ο σημαντικότερος αριθμός αφίξεων γίνεται αεροπορικώς (το 71% του συνόλου των αφίξεων, 
έναντι 23,2% οδικώς και 5,8% θαλασσίως). Παράλληλα, το αεροδρόμιο που συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, είναι το «Ελ. Βενιζέλος» (17,1%) και ακολουθούν τα αεροδρόμια 
του Ηρακλείου (13,3%) και της Ρόδου (10,3%).    
             Όσον αφορά στην Πολωνία και για το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης 
Πολωνών Tour Operators (www.pzot.pl) έως και την 18η εβδομάδα του τ.ε., κατ’αρχήν 
φαίνεται ότι υπάρχει μικρή υποχώρηση των συνολικών κρατήσεων για το 2013 έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2012 κατά 1,1% (αναλυτικότερα : -4,3% στις πτήσεις charters, +18% 
με ίδιο μέσο και +15% με λεωφορεία).  

            Μολαταύτα και όσον αφορά αρχικά την κίνηση προς Ελλάδα, φαίνεται να 
επανακάπτει δυναμικά έναντι του 2012, καθώς οι κρατήσεις από πλευράς πολωνών προς 
την χώρα μας, αυξάνονται εντυπωσιακά (μετά την μεγάλη πτώση κατά 43,5% στο σύνολο του 
2012) και μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη θέση των προτιμήσεων των πολωνών 
τουριστών στις κρατήσεις σε πτήσεις charters (μέσω πτήσεων charter διακινείται ποσοστό 
περίπου 82% των πολωνών τουριστών), δεύτερη θέση που σημειώνεται ότι το 2012 κατείχε η 
Τουρκία.   
            Αναλυτικότερα και όσον αφορά τις κρατήσεις charters στους τουριστικούς προορισμούς 
για το καλοκαίρι του τ.ε., έως και την 18η εβδομάδα του τ.ε.:  



           Η Ελλάδα, βρίσκεται στην δεύτερη θέση των τουριστικών προορισμών charters από 
Πολωνία, συγκεντρώνοντας συνολικά μερίδιο 17,6% (έναντι μεριδίου 17,1% της 16ης 
εβδομάδας και μεριδίου 16,4% της 13ης εβδομάδας τ.ε. αλλά και συνολικού μεριδίου 16,7% 
κατά το 2012) και παρουσιάζοντας αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 κατά 
28,1%. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με  συντηρητικές εκτιμήσεις και αν οι ρυθμοί αύξησης 
συνεχισθούν στα ίδια περίπου επίπεδα και κατά τις επόμενες 3-4 εβδομάδες, ο συνολικός 
αριθμός των πολωνών τουριστών που θα επισκεφθούν την Ελλάδα, υπολογίζεται σε άνω των 
320.000 ατόμων (έναντι των 255.000 του 2012 και 450.000 του 2011). 
Αναλυτικότερα κάτωθι αναφέρονται οι μέχρι στιγμής, δέκα μεγαλύτεροι τουριστικοί προορισμοί 
από Πολωνία:  
           Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αίγυπτος με ποσοστό 18,9% και μείωση έναντι του 2012 
κατά 16,4% (συνολικό μερίδιο το 2012 19%).  
         Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με ποσοστό 15,2% και αύξηση έναντι της 
αντίστοιχης εβδομάδας του 2012 κατά 4% (συνολικό μερίδιο το 2012 17,4%), ενώ στην 
συνέχεια ακολουθούν :  

-η Ισπανία με ποσοστό 13,3% και μείωση έναντι της αντίστοιχης εβδομάδας του 2012 κατά 
12% (συνολικό μερίδιο το 2012 13,8%),  

-η Ιταλία με ποσοστό 6,3% και αύξηση έναντι της αντίστοιχης εβδομάδας του 2012 κατά 19,3% 
(συνολικό μερίδιο το 2012 4,1%),  

-η Βουλγαρία με ποσοστό 5,3% και μείωση έναντι της αντίστοιχης εβδομάδας του 2012 κατά 
7,7% (συνολικό μερίδιο το 2012 6,1%),  

-η Τυνησία με ποσοστό 3,1% και μείωση έναντι της αντίστοιχης εβδομάδας του 2012 κατά 
27,7% (συνολικό μερίδιο το 2012 4,3%). 

          Σημειώνεται ότι όπως προαναφέρθηκε, η μετάβαση με Charter, αφορά περίπου 82% των 
πολωνών τουριστών, ενώ το υπόλοιπο 18 % καλύπτεται από μετακινούμενους με αυτοκίνητα 
(11%) και με λεωφορεία (7%) –ενώ κύριες χώρες προορισμού των τελευταίων δύο κατηγοριών, 
είναι οι: Αυστρία, Ιταλία, Κροατία και Βουλγαρία- (σημ. στις μετρήσεις δεν υπολογίζονται τα 
κανονικά αεροπορικά δρομολόγια, τα οποία όσον αφορούν στην Ελλάδα είναι προς Αθήνα και 
Θεσ/κη). 

Όσον αφορά τους κυριότερους ελληνικούς προορισμούς των πολωνικών charters, η κίνηση προς 
αυτούς εξελίσσεται ως εξής :  

1. Ηράκλειο (+15,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και μ.ο. 
πακέτου/άτομο για εβδομαδιαία παραμονή, περίπου 612 Ευρώ. 

2. Ρόδος (-14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και μ.ο. πακέτου/άτομο για 
εβδομαδιαία παραμονή, περίπου 622 Ευρώ. 

3. Κέρκυρα (+40,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και μ.ο. 
πακέτου/άτομο για εβδομαδιαία παραμονή, περίπου 587 Ευρώ. 

4. Ζάκυνθος (+56,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και μ.ο. 
πακέτου/άτομο για εβδομαδιαία παραμονή, περίπου 587 Ευρώ. 

5. Χανιά (+47,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και μ.ο. πακέτου/άτομο 
για εβδομαδιαία παραμονή, περίπου 640 Ευρώ. 

6. Κως (+31,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και μ.ο. πακέτου/άτομο για 
εβδομαδιαία παραμονή, περίπου 6640Ευρώ. 

 
Τέλος και σύμφωνα με τα στοιχεία σημειώνεται ότι ο μ.ο. τιμής κράτησης πακέτου/άτομο 
όσον αφορά στις χώρες είναι :  
 

1. Πορτογαλία, 837 Ευρώ 
2. Ισπανία, 645 Ευρώ 
3. Ελλάδα,  605 Ευρώ 
4. Τουρκία, 590 Ευρώ 



5. Αίγυπτος, 558 Ευρώ 
6. Τυνησία, 526 Ευρώ 
7. Ιταλία, 506 Ευρώ 
8. Βουλγαρία, 444 Ευρώ 
9. Κροατία, 397 Ευρώ 

 
 
                                                                                                 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
1) Υπουργείο Εξωτερικών 
-Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ 
-Γραφείο κ.Β’ Γεν.Δ/ντού 
-Β1 & Β8 Δ/νσεις 
2) Υπουργείο Τουρισμού 
    Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα 
3) ΕΟΤ 
    Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα 
4) Περιφέρεια Ν.Αιγαίου & Επιμελητήρια Νησιών Ν.Αιγαίου 
5) Περιφέρεια Β.Αιγαίου & Επιμελητήρια Νησιών Β.Αιγαίου 
6) Περιφέρεια Κρήτης & Επιμελητήρια Κρήτης 
7) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων & Επιμελητήρια Ιονίων Νήσων 
8) Περιφέρεια Πελοποννήσου 
9) Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
10) ΣΕΤΕ 
11) HATTA 
 
 
 
 
 
 
 


