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Επισκόπηση εξελίξεων 
 

Απρίλιος 2016 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, οι αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν αύξηση 

+13,5% στα Περιφερειακά Αεροδρόμια και +10% στην Αθήνα ενώ οι οδικές αφίξεις 

κατέγραψαν οριακή μείωση -0,5%. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι κατά τη σύγκριση 

Μαρτίου 2016 και Μαρτίου 2015 πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι πέρυσι το Πάσχα 

των Καθολικών ήταν τον Απρίλιο, ενώ φέτος, τον Μάρτιο. 

Ειδικότερα για την Αθήνα, τονίζεται ότι διόλου ευκαταφρόνητος και αυξανόμενος 

αριθμός επισκεπτών επιλέγει για τη διαμονή ́του ιδιωτικούς χώρους (διαμερίσματα 

κ.ά.) που προσφέρονται σαν «τουριστικά́ καταλύματα», χωρίς όμως να υπόκεινται σε 

κάποιο θεσμικό́ πλαίσιο λειτουργιάς και προδιαγραφών, με ότι αυτό ́συνεπάγεται για 

τα δημόσια έσοδα και τις πληρότητες των ξενοδοχείων της πόλης. 

Ως θετική εξέλιξη για τον τουρισμό χαρακτηρίζεται η υπογραφή της συμφωνίας με την 

Fraport για την αξιοποίηση και ανάπτυξη 14 περιφερειακών αεροδρομίων καθώς και η 

ανακοίνωση της εταιρείας ότι το τέλος ανά επιβάτη θα ενοποιηθεί – για 3 χρόνια - στα 

€ 13 (έναντι σημερινής τιμολόγησης € 12 για τους επιβάτες Σένγκεν και € 18 για τους 

εκτός Σένγκεν) και στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων € 330 

εκ. της εταιρείας στα € 18.  

Επίσης, ευρύτερες θετικές εξελίξεις αποτέλεσαν η υπογραφή της σύμβασης με την 

COSCO για το λιμάνι του Πειραιά και η πρόοδος στο θέμα των αδειοδοτήσεων της 

επένδυσης στις Σκουριές. 

Εν τούτοις, η εσωτερική οικονομική αστάθεια δημιουργεί ένα περιβάλλον που δεν 

ευνοεί την ανάπτυξη του τουρισμού και την τουριστική επιχειρηματικότητα. 

Συγκεκριμένα, η αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης συνεχίζεται και, 

παράλληλα, έχουν κατατεθεί προς ψήφιση νομοσχέδια που προβλέπουν σημαντικές 

πρόσθετες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων. 

Επίσης,  

- δυσμενώς επηρεάζεται ο τουρισμός από την διεθνή τρομοκρατία και ιδιαίτερα η 

πολύ σημαντική για την Ελλάδα αγορά της Γερμανίας,  
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- σύμφωνα με νέα έρευνα που διενήργησε η Censuswide για λογαριασμό του SETE 

Intelligence στο 2ο 10ήμερο του Απριλίου, έχει μειωθεί η ελκυστικότητα της 

Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός, κυρίως λόγω των αρνητικών εντυπώσεων 

που έχουν δημιουργηθεί από την διαχείριση του Προσφυγικού θέματος, 

- το ενδεχόμενο ενός BREXIT στο δημοψήφισμα του Ιουνίου αποτελεί παράγοντα 

αστάθειας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

Τέλος, στις δυσμενείς εξελίξεις για τον ελληνικό τουρισμό συγκαταλέγονται: 

- η ανακοίνωση της Ryanair ότι προτίθεται να διακόψει το πτητικό της πρόγραμμα 

δύο μήνες νωρίτερα, 

- και οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα προξενεία της Ρωσίας 

για την έκδοση βίζας σε κατοίκους της χώρας αυτής που ενδιαφέρονται να 

επισκεφθούν την χώρα μας. 

Συμπερασματικά, παρά τις καλές ενδείξεις του πρώτου τριμήνου, παραμένει έντονη η 

αβεβαιότητα για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για το 2016. 
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