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Περίληψη 
 

 Η παρούσα μελέτη ασχολείται εκτενώς με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην 

Ελλάδα και το τουριστικό της προϊόν και τους Ρώσους επισκέπτες που καταφθάνουν κάθε 

χρόνο σε αυτή. Η Ρωσία αποτελεί πλέον μια πολύ δυναμική και διαρκώς ανερχόμενη 

παγκόσμια οικονομική δύναμη, που η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο, 

προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση στον τουριστικό κλάδο. Στόχος της 

εργασίας είναι κυρίως να αναλύσει τα δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με τη σημασία του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σε σχέση με την αύξηση των αφίξεων Ρώσων τουριστών.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ενδελεχής αναφορά στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, 

στη θέση που κατέχει η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά την τουριστική της 

δυναμικότητα, αλλά και στο πόσο ανταγωνιστική είναι η Ελλάδα, σε σχέση με τις γειτονικές 

κυρίως χώρες που εσωκλείονται στη λεκάνη της Μεσογείου. Το πρώτο αυτό κεφάλαιο 

κλείνει με την αποτύπωση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία έτη, στην 

Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, αναφορικά με την οικονομική κρίση και κατά πόσο 

αυτή έχει επηρεάσει την τουριστική κινητικότητα των ατόμων.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνεται, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση, μια 

απεικόνιση της Ρώσικης Δημοκρατίας και των πολιτών της. Αναφορά γίνεται στα 

γεωγραφικά, δημογραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που έχει η χώρα της Ρωσίας. 

Σημαντικό μερίδιο στην εξέταση του υπόψιν κεφαλαίου λαμβάνει και η περιγραφή του 

προφίλ των Ρώσων τουριστών, όπου ξέχωρα από την περιγραφή του προφίλ τους, ιδιαίτερη 

βαρύτητα λαμβάνει και η κατηγοριοποίηση των τουριστών αυτών, λαμβάνοντας υπόψιν 

διάφορους παράγοντες, όπως το εισόδημά τους, κλπ. Το κεφάλαιο αυτό συνεχίζεται με την 

ανάλυση του Ρώσικου εξερχόμενου τουρισμού, τις τάσεις που παρουσιάζει τα τελευταία 

χρόνια, κάνοντας μια μικρή αναδρομή από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, μέχρι και 

σήμερα, ενώ συνεχίζεται και με τις προοπτικές που εμφανίζει ο Ρώσικος τουρισμός μέσα στα 

επόμενα έτη. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τους παράγοντες που μπορεί να 

δυσχεραίνουν τις όποιες μελλοντικές προοπτικές εμφανίζει ο κλάδος του ρώσικου τουρισμού, 

επιβραδύνοντας την ανάπτυξή του.  

 Η μελέτη συνεχίζεται με το τρίτο κεφάλαιο, όπου πλέον επικεντρώνεται στη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ των δυο αυτών χωρών, της Ελλάδος και της Ρωσίας, σε επίπεδο 

τουρισμού. Καταγράφονται στατιστικά στοιχεία για τον ρώσικο εισερχόμενο τουρισμό στην 
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Ελλάδα, ενώ περιέχονται και λίστες με τις απαιτήσεις που φέρονται να έχουν οι Ρώσοι 

τουρίστες από την Ελλάδα, κατά την επίσκεψή τους σε αυτή, για την περίοδο των διακοπών 

τους. Το τρίτο κεφάλαιο της μελέτης ολοκληρώνεται με ένα εξόχως σημαντικό και χρήσιμο 

μέρος, αυτό που αφορά την αξιολόγηση της Ελλάδος, ως τουριστικού προορισμού για τους 

Ρώσους, μέσα από την απάντηση ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια αυτά δείχνουν τη 

ζήτηση που υπάρχει από τους Ρώσους τουρίστες για επίσκεψη στην Ελλάδα, αλλά και το πώς 

αξιολογούν αυτοί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους. 

 Για την όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων, που 

παρουσιάσθηκαν στα τρία πρώτα κεφάλαια, σε θεωρητικό κυρίως επίπεδο, κρίθηκε σκόπιμη 

και η ανάλυση μιας μελέτης περίπτωσης (case study), ενός ξενοδοχειακού Ομίλου, με 

εγκαταστάσεις στις περιοχές της Κρήτης, της Ρόδου και της Δυτικής Πελοποννήσου. Στη 

μελέτη περίπτωσης αναφέρονται όλα όσα σχετίζονται με τον Όμιλο αυτό των ξενοδοχείων 

(εγκαταστάσεις, προσωπικό, κλπ), αλλά και μια πλειάδα στατιστικών στοιχείων, που 

αφορούν κυρίως τις αφίξεις που υπάρχουν από Ρώσους τουρίστες, κατά την τελευταία 

δεκαετία, τα έσοδα που αυτοί επιφέρουν, κλπ. 

 Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 

ανωτέρω ανάλυση, αλλά το πλέον σημαντικό τμήμα αποτελούν οι προτάσεις που 

διατυπώνονται για μελλοντική εξέταση και ίσως και για την προώθησή τους προς κάθε 

αρμόδιο, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση των τουριστικών σχέσεων μεταξύ 

της Ελλάδος και της Ρωσίας. 
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Abstract 
 

 This study deals extensively with the relationship between Greece and its tourist 

product and Russian visitors who come every year to this. Russia is now a very dynamic and 

constantly rising world economic power, which Greece is required to fully exploit in order to 

enhance its competitive position in the tourism industry. The aim of the work is mainly to 

analyze the data in relation to the importance of the Greek tourism product, in relation to the 

increase in arrivals of Russian tourists. 

 The first chapter is a detailed reference to the Greek tourism product, to position the 

country in the world in terms of tourist capacity, but also in how competitive Greece, 

compared to neighboring countries, mainly enclosed in the Mediterranean . This first chapter 

ends with the depiction of the situation created in recent years in Greece and worldwide, 

regarding the financial crisis and whether it has affected the tourist mobility of individuals. 

The second chapter is included in the greatest possible resolution, a depiction of the Russian 

Republic and its citizens. Reference is made to the geographic, demographic and cultural 

characteristics with the country of Russia. Major share in consideration of capital takes into 

account and description of the profile of Russian tourists, where apart from the description of 

the profile, receive special attention and categorization of these tourists, taking into account 

various factors such as income, etc. This chapter continues with the analysis of the Russian 

outbound tourism trends are presented in recent years, making a small flashback to the fall of 

the Berlin Wall, up to date, while continuing with the outlook presented by the Russian 

tourism in the coming years. Finally, this chapter closes with the factors that may hinder any 

future displays of the Russian tourism industry, slowing its growth. 

 The study continues with the third chapter, which now focuses on the relationship 

between these two countries, Greece and Russia at the level of tourism. Recorded statistics for 

Russian incoming tourism in Greece, while contained and lists the requirements seem to have 

the Russians tourists from Greece, during their visit to that for the period of their holiday. The 

third chapter of the study concludes with a highly important and useful part, what the 

assessment of Greece as a tourist destination for Russians, through answering questionnaires. 

These questionnaires show that there is demand from Russian tourists to visit in Greece, and 

how they evaluate the products and services they receive during the holidays. 
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 For the best possible presentation of results, presented in the first three chapters, 

mainly on theoretical level, it was also appropriate to analyze a case study (case study), a 

hotel group, with facilities in the areas of Crete, Rhodes and western Peloponnese. In the case 

study reported everything associated with this group of hotels (facilities, personnel, etc.), but 

also a variety of statistics, mainly arriving there by Russian tourists in the last decade, the 

revenue they bring, etc. 

 The study concludes with the conclusions derived from the above analysis, but the 

most important part were suggestions made for future consideration and perhaps for their 

promotion to each jurisdiction, which could help improve tourism relations between Greece 

and Russia.  
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Κεφάλαιο 1 
 

Μέσα από την παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος 

του ρωσικού τουρισμού, περιλαμβάνοντας προτάσεις και ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει, βαθμιαίως, έναν επιθυμητό και προτιμώμενο 

τουριστικό προορισμό, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες 

ούτε παραδοσιακές «συγγενικές» σχέσεις διαθέτουν με τη Ρωσία, αλλά ούτε και πολιτισμικά 

στοιχεία ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά διαθέτουν. Ερευνάται επίσης, η σημερινή 

κατάσταση και οι μελλοντικές προοπτικές της ρωσικής οικονομίας, γεγονός που συναρτάται 

με την ανάπτυξη του εθνικού εισοδήματος και τη βελτίωση της ισοκατανομής του, αλλά και 

παράγοντες που αναμένεται να βελτιώσουν την τουριστική τάση των Ρώσων, ή άλλοι που 

αναμένεται να παίξουν αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη του εξερχόμενου ρωσικού τουριστικού 

ρεύματος
1
. 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση για αλλοδαπό τουρισμό στη Ρωσία 

ουσιαστικά δεν διαφέρουν από εκείνους που ισχύουν και για τις άλλες χώρες του κόσμου. 

Όμως, ορισμένοι από αυτούς παίζουν σημαντικότερο ρόλο, ακριβώς λόγω της απομόνωσης 

στην οποία είχε βρεθεί η χώρα κατά το παρελθόν και της συνήθειας να κάνουν οι κάτοικοι 

της χώρας αυτής μόνο εσωτερικό τουρισμό, της επακόλουθης αποδιοργάνωσης τόσο της 

οικονομίας, η οποία κατέληξε σε σχεδόν εκμηδένιση των εισοδημάτων και ιδιαίτερα των 

συντάξεων, όσο και της δημόσιας διοίκησης. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η δυσκολία 

των εσωτερικών μετακινήσεων, λόγω κλίματος και η μη γνώση από τις ευρύτερες λαϊκές 

μάζες, μιας διεθνούς ξένης γλώσσας (π.χ. αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά). 

O Ρώσος τουρίστας που έχει επαρκές εισόδημα για ταξίδι στο εξωτερικό, επιλέγει τη 

χώρα του τουριστικού του προορισμού, έναντι μιας άλλης, συγκρίνοντας και παρακινούμενος 

από παράγοντες όπως είναι: 

 Η βεβαιότητα ότι θα επιστρέψει σώος και αβλαβής πάλι στη χώρα του (ασφάλεια – 

υγεία). Η Ελλάδα θεωρείται σήμερα από τους Ρώσους ως ασφαλής σχετικά τόπος για 

διακοπές συγκριτικά με άλλες μεσογειακές χώρες που παρουσιάζονται σχετικά 

φθηνότερες από πλευράς κόστους ζωής. 

                                                           
1
 Κάτσος Χ. Γ. (2005), «Ρώσικος Εξερχόμενος Τουρισμός», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 

Αθήνα, Σελ: 3 – 4  
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 Η σχετική καθαρότητα της θάλασσας και των ακτών. Ο παράγοντας αυτός, μαζί με 

τον προηγούμενο ενθαρρύνουν τους Ρώσους όχι μόνο να έρχονται οι ίδιοι στην 

Ελλάδα για διακοπές, αλλά να στέλνουν σε παιδικές κατασκηνώσεις και τα παιδιά 

τους. 

 Η γενικότερη ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και η τοποθεσία των διαθέσιμων 

τουριστικών καταλυμάτων, στη χώρα την οποία θα επισκεφθεί.  

 Οι σχετικές τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών (τιμή πακέτου), που θα πληρώσει 

κατά τη διάρκεια των τουριστικών του δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, συγκριτικά με 

τις άλλες χώρες.  

 Οι φυσικοί πόροι και το κλίμα, συγκριτικά με τις άλλες χώρες. 

 Ο σχετικός πολιτιστικός πλούτος της χώρας (αρχαιότητες, μουσεία, άλλα αξιοθέατα, 

εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, κλπ.). 

 Η γεωγραφική θέση της χώρας προορισμού και η υποδομή, κυρίως σε τακτικές 

αερομεταφορές, που προσδιορίζει τον χρόνο και το κόστος του ταξιδιού έναντι άλλων 

χωρών. 

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης υπαγορεύτηκε από δύο σημαντικούς λόγους. Ο 

πρώτος σχετίζεται με το γεγονός ότι η Ρωσία είναι μία αναδυόμενη πηγή προέλευσης 

τουριστών και ως εκ τούτου η Ελλάδα καλείται να δημιουργήσει όλες εκείνες τις 

προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν να αντλήσει ένα σημαντικό τμήμα από αυτόν τον 

αναμενόμενο ρωσικό τουρισμό. Ο δεύτερος σχετίζεται με το πρόβλημα της άμβλυνσης της 

εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού τομέα, καθώς οι Ρώσοι αναμένεται να 

πραγματοποιούν ταξίδια όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τις υπόλοιπες εποχές του έτους, με 

σκοπό τον τουρισμό πόλεων, τον θρησκευτικό τουρισμό, την επίσκεψη αρχαιολογικών 

χώρων, τη διενέργεια συνεδρίων, κλπ.  
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Κεφάλαιο 2ο: Τουρισμός & Ελληνική Οικονομία 

2.1 Τουρισμός & Ελληνική Οικονομία 
 

Αναφέροντας τον ορισμό του τουριστικού προϊόντος θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, 

πρόκειται για το άθροισμα όλων εκείνων των υπηρεσιών που παρέχονται από πολλούς 

παράγοντες, που ανήκουν τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
2
. 

Κάνοντας μια αναδρομή από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 διαπιστώνεται ότι το 

τουριστικό φαινόμενο στην Ελλάδα αποτελούσε έναν από τους πλέον βασικούς παράγοντες 

που συνέδραμαν στην ανάπτυξη της χώρας. Οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα 

την περίοδο μέχρι τις αρχές του 1970, κυμαίνονταν στα επίπεδα των 2 περίπου εκατομμυρίων 

ατόμων ετησίως. Μέσα σε τέσσερις όμως δεκαετίες ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάστηκε, 

φθάνοντας τα 12 εκατομμύρια αφίξεις, στη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι αφίξεις 

αμιγώς για τουριστικούς σκοπούς.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η Ελλάδα κατόρθωσε να γίνει ένας από 

τους πλέον σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, με συνέπεια, οι τουριστικές 

της αυξήσεις να αυξάνονται ετησίως με γεωμετρική πρόοδο. Ειδικότερα, από τις αρχές του 

1990 και μέχρι και το 2004, ημερομηνία ορόσημο, μιας και διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες στην Αθήνα, οι τουριστικές εισπράξεις που προέρχονταν από το εξωτερικό 

παρουσίαζαν εντυπωσιακή άνοδο, μιας και σημείωσαν σωρευτική άνοδο της τάξεως του 

134,4%, συγκριτικά με τον πληθυσμό της χώρας, ενώ στο σύνολο του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (Α.Ε.Π.), η αντίστοιχη αύξηση ήταν 44%, σε σχέση με την περίοδο 1980 – 1995
3
. 

Το 2004, οι εισπράξεις από το εξωτερικό ανήλθαν στα επίπεδα του 6,2% του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος, έναντι 3,5% που ήταν οι αντίστοιχες εισπράξεις το 1995. Οι κάτοικοι 

των χωρών του εξωτερικού που επισκέπτονταν την Ελλάδα ξόδευαν πολλαπλάσια χρηματικά 

ποσά, από τους κατοίκους της Ελλάδος, οι οποίοι επισκέπτονται χώρες του εξωτερικού.  

Στον κάτωθι πίνακα (πίνακας 1), παριστάνεται η διαχρονική ποσοστιαία συμμετοχή 

της τουριστικής οικονομίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδος, μεταξύ των ετών 

2000 – 2009.  

                                                           
2
 Παυλόπουλος Γ., (1999), «Το Μέγεθος & η Δυναμική του Τουριστικού Τομέα», Ινστιτούτο Τουριστικών 

Ερευνών & Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.), Αθήνα, Σελ: 28  
3

 Μυλωνάς Μ., (1997), ¨Πίνακες Εισροών – Εκροών της Ελληνικής Οικονομίας για τον Τουρισμό: 

Μεθοδολογία Κατάρτισης των Π.Ε.Ε. και Υπολογισμός Άμεσων & Έμμεσων Συντελεστών» Ινστιτούτο 

Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.), Αθήνα, Σελ: 158  
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Πίνακας 1: Τουρισμός & Α.Ε.Π. Ετών 2000 – 2009 

ΕΤΗ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟ Α.Ε.Π.  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΕ ΕΚΑΤ. 

€) 

2000 15,93% 10.621,20 € 

2001 16,20% 10.579,90 € 

2002 15,81% 10.284,70 € 

2003 15,67% 9.495,30 € 

2004 16,13% 10.347,60 € 

2005 16,92% 10.729,50 € 

2006 17,14% 11.356,70 € 

2007 17,17% 11.319,20 € 

2008 16,28% 11.635,90 € 

2009 15,20% 10.369,10 € 

Πηγή: Σ.Ε.Τ.Ε., Ιούνιος 2010 

Ο πίνακας 2 απεικονίζει τον αριθμό των απασχολούμενων στον τουριστικό τομέα, 

κατά την περίοδο 2000 – 2011, και αφορά τόσο την άμεση, δηλαδή την απασχόληση σε 

αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και την έμμεση απασχόληση, δηλαδή την απασχόληση 

που δημιουργείται από την παραγωγή ενδιάμεσων ή υποστηρικτικών της τουριστικής 

κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη τουριστική οικονομία.  
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Πίνακας 2: Τουρισμός & Απασχόληση Ετών 2000 – 2011 

ΕΤΗ 

ΑΜΕΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(000*) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(ΑΜΕΣΗ & 

ΕΜΜΕΣΗ) (000*) 

2000 344,20 782,40 

2001 337,80 789,70 

2002 336,80 789,10 

2003 322,40 766,70 

2004 320,60 775,80 

2005 355,10 844,80 

2006 366,50 877,70 

2007 365,00 877,50 

2008 357,60 847,40 

2009 325,80 787,60 

2010 328,80 754,40 

2011 349,20 758,30 

Πηγή: Σ.Ε.Τ.Ε., Ιούνιος 2010 

2.2 Ο Ελληνικός Τουρισμός σε Παγκόσμιο Επίπεδο 
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί μια από τις πλέον 

σημαντικές βιομηχανίες, συντελώντας αποφασιστικά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην 

απασχόληση. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που έχει ενταθεί τα τελευταία έτη, αύξησε 

σε μεγάλο βαθμό τις διασυνοριακές κινήσεις αγαθών και κεφαλαίων, αλλά κυρίως και τις 

μετακινήσεις ανθρώπων. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για 

λόγους αναψυχής και διασκέδασης. Η αύξηση των ταξιδιών των ανθρώπων οφείλεται στην 

αύξηση του εισοδήματός τους αλλά και στην αύξηση της απασχόλησης σε εκείνες τις χώρες 

που αποτελούν τους τουριστικούς προορισμούς.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι διασυνοριακές μετακινήσεις των 

ανθρώπων ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Μέσα σε περισσότερο από 20 

χρόνια, οι διασυνοριακές μετακινήσεις ξεπέρασαν τα 680 εκατομμύρια (2005), με μερικές 
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μόνο εξαιρέσεις, όπως είναι εκείνη του 2001, όπου υπήρχαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

στους Δίδυμους Πύργους στις Η.Π.Α. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World 

Tourism Organization – W.T.O.), προβλέπει ότι έως το 2020, οι διεθνείς αφίξεις θα 

ξεπεράσουν το 1,5 δισεκατομμύριο.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο W.T.O., οι τουριστικές 

εισπράξεις το 2005 ανήλθαν στο 1,5% του Παγκόσμιου Α.Ε.Π., χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι αφίξεις με κρουαζιέρες. Για το έτος 2011 σημειώθηκαν 983 

εκατομμύρια αφίξεις τουριστών παγκοσμίως, 43 εκατομμύρια περισσότερες σε σχέση με τις 

αφίξεις του 2010 σημειώνοντας έτσι μια αύξηση 4,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα θετικά 

αποτελέσματα που παρουσίασαν οι περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια του και πιο 

συγκεκριμένα, η Ευρώπη παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στα νούμερα των διεθνών 

αφίξεων (+6,2%). Ακολουθούν η Ασία με μια αύξηση της τάξεως του 6,1%, η Αμερική με 

3,9% και η Αφρική με 0,4%, με μόνο την περιοχή της Μέσης Ανατολής να παρουσιάζει 

μείωση των διεθνών αφίξεων (7%). Το 2012 οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν το φράγμα του 1 

δισεκατομμυρίου, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%
4
. 

Σύμφωνα με τον W.T.O. οι εκτιμήσεις της τουριστικής οικονομίας είναι ότι το 2020 

θα παράγει το 10,3% του συνόλου του παγκόσμιου Α.Ε.Π. και θα απασχολεί περισσότερους 

από 240 εκατομμύρια ανθρώπους, το οποίο ανάγεται σε 8,7% της συνολικής παγκόσμιας 

απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οι εισπράξεις των χωρών της 

υφηλίου από τον εισερχόμενο τουρισμό αποτελούσαν το 1% της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας. Σήμερα, το παγκόσμιο βιοτικό επίπεδο είναι κατά πολύ υψηλότερο και 

πλέον οι εισπράξεις των χωρών αποτελούν το 1,5% του παγκόσμιου Α.Ε.Π.  

Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει 

ικανοποιητικές επιδόσεις. Παρά τα προβλήματα που βιώνει ο ελληνικός τουρισμός, εξαιτίας 

κυρίως της διεθνούς οικονομικής κρίσης, τα επίσημα στοιχεία, που επεξεργάστηκε ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), δείχνουν ότι παραμένει μια 

παγκόσμια δύναμη. Το 2010 η Ελλάδα, κατέλαβε την 15
η
 θέση παγκοσμίως, όσον αφορά τις 

ταξιδιωτικές εισπράξεις και τη 16
η
 θέση στις διεθνείς αφίξεις τουριστών, ενώ σε επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας βρισκόταν στην 24
η
 θέση. Ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί, παρά την 

κρίση, τη δυναμική του και πείθει ότι μπορεί να ανακάμψει όταν θα υπάρξει βελτίωση της 

διεθνούς οικονομίας. 

                                                           
4
 http://www.sete.gr/default.php?pname=GlobalTouristMovement2012&la=1 (Ανάκτηση 14/4/2013) 

http://www.sete.gr/default.php?pname=GlobalTouristMovement2012&la=1
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Χρονιά σταθμός για τον ελληνικό τουρισμό ήταν το 2011, στον τομέα των αφίξεων. 

Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της 

Τράπεζας της Ελλάδος οι αφίξεις σημείωσαν άνοδο περίπου 9,5% σε σχέση με το 2010. 

Συγκεκριμένα, το 2011 οι αφίξεις ανήλθαν σε 16.427.247, σημειώνοντας άνοδο 9,46% σε 

σχέση με το 2010. Αυτό καθιστά το 2011 την πλέον παραγωγική χρονιά για τον ελληνικό 

τουρισμό, ξεπερνώντας ακόμα και το 2007, όταν η Ελλάδα προσέλκυσε 16.165.265 

τουρίστες, Την ίδια στιγμή, η αύξηση που σημειώθηκε το 2011 στα τουριστικά έσοδα ήταν 

9,45% φτάνοντας τα 10,519 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με τα 9,611 δισεκατομμύρια 

ευρώ του 2010. Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του W.T.O., η Ελλάδα 

το 2012 ήταν 17η σε επίπεδο διεθνών αφίξεων και 19η σε επίπεδο εσόδων. Επίσης, σύμφωνα 

με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum – W.E.F.) το 2011, η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την 29η θέση, μεταξύ 139 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής 

Ανταγωνιστικότητας, ενώ στο Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει μόλις την 

83
η
. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους 

ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο 

επίπεδο
5
.  

Μέχρι το 2021 η συνεισφορά του τουρισμού στο Α.Ε.Π. της Ελλάδος εκτιμάται ότι 

θα ξεπεράσει το 20%, γεγονός που σημαίνει ότι η Άμεση Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

του τουρισμού (άμεση και έμμεση συνεισφορά) μπορεί αυξηθεί κατά 18 δισεκατομμύρια 

ευρώ και να φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που 

διενήργησε η εταιρεία McKinsey, τα ανωτέρω μεγέθη αντιστοιχούν στο 44% του αριθμού 

των νέων θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία, αλλά και στο 36% της εκτιμώμενης 

συνολικής ανάπτυξης της χώρας. Από την πλευρά τους, οι τουριστικοί φορείς δηλώνουν 

έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής για τον ελληνικό τουρισμό, με τον 

Σ.Ε.Τ.Ε. να τονίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να εξυπηρετήσει 20 εκατομμύρια αφίξεις μέχρι το 

2014, δηλαδή 20% περισσότερες από το φετινό ρεκόρ με ό, τι αυτό συνεπάγεται και για την 

αύξηση της απασχόλησης. 

 

 

                                                           
5
 http://www.sete.gr/default.php?pname=GreekTourismMeaning2011&la=1 (Ανάκτηση 14/4/2013) 

http://www.sete.gr/default.php?pname=GreekTourismMeaning2011&la=1
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2.3  Τουριστικός Ανταγωνισμός & Ελλάδα 
 

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί πλέον μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

βιομηχανίες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριες χώρες προσέλευσης τουριστών από όλο τον 

κόσμο, είναι εκείνες που ανήκουν στη λεκάνη της Μεσογείου. Για τις χώρες αυτές ο 

τουρισμός αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Τέτοιες χώρες, εκτός της Ελλάδας, 

είναι η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, οι οποίες όλες διαθέτουν το 

πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής τους θέσης. Μεταξύ των ετών 2002 – 2009, 

οι τουριστικές εισπράξεις των χωρών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο έφθανε το 25% επί του 

συνόλου, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και 

Πορτογαλία κατείχαν, κατά μέσο όρο, το 65% των συνολικών εισπράξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 27
6
 (πίνακας 3). 

 Πίνακας 3: Μερίδια Ταξιδιωτικών Εισπράξεων των Χωρών της Ε.Ε. – 27, επί Συνόλου 

Ταξιδιωτικών Εισπράξεων των Χωρών της Ε.Ε. – 27 (%) 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 ΙΣΠΑΝΙΑ 15,43% 16,45% 15,96% 16,25% 16,02% 15,81% 

2 ΓΑΛΛΙΑ 15,73% 15,18% 15,97% 14,91% 14,53% 14,83% 

3 ΙΤΑΛΙΑ 12,97% 12,95% 12,56% 11,97% 11,94% 11,65% 

4 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 9,94% 9,41% 9,96% 10,40% 10,57% 10,31% 

5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9,36% 9,59% 9,76% 9,88% 10,28% 9,85% 

6 ΑΥΣΤΡΙΑ 5,33% 5,59% 5,35% 5,44% 5,22% 5,17% 

7 ΕΛΛΑΔΑ 4,73% 4,44% 4,54% 4,53% 4,47% 4,24% 

8 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,75% 3,80% 3,64% 3,55% 3,56% 3,64% 

9 ΣΟΥΗΔΙΑ 2,29% 2,20% 2,19% 2,52% 2,85% 3,29% 

10 ΒΕΛΓΙΟ 3,37% 3,40% 3,26% 3,34% 3,23% 2,98% 

11 ΠΟΛΩΝΙΑ 2,09% 1,69% 2,04% 2,13% 2,26% 2,88% 

12 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,80% 2,74% 2,72% 2,61% 2,63% 2,77% 

13 ΤΣΕΧΙΑ 1,44% 1,48% 1,48% 1,59% 1,73% 1,81% 

14 ΔΑΝΙΑ 2,32% 2,19% 2,00% 1,79% 1,75% 1,70% 

15 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,50% 1,60% 1,55% 1,63% 1,68% 1,66% 

16 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1,59% 1,69% 1,39% 1,39% 1,34% 1,29% 

17 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,17% 1,24% 1,29% 1,22% 1,13% 1,09% 

18 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0,56% 0,69% 0,79% 82,00% 0,81% 0,86% 

19 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,77% 0,78% 0,73% 0,74% 0,74% 0,73% 

                                                           
6

 Τράπεζα της Ελλάδος, (2010), «Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ελλάδος: Αιτίες Ανισορροπιών & 

Προτάσεις Πολιτικής», Ιούλιος, Σελ: 207 
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20 ΚΥΠΡΟΣ 0,94% 0,87% 0,80% 0,79% 0,74% 0,73% 

21 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0,35% 0,36% 0,32% 0,41% 0,48% 0,55% 

22 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0,16% 0,19% 0,18% 0,36% 0,41% 0,40% 

23 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,25% 0,26% 0,27% 0,31% 0,32% 0,31% 

24 ΕΣΘΟΝΙΑ 0,27% 0,28% 0,31% 0,33% 0,32% 0,28% 

25 ΜΑΛΤΑ 0,30% 0,30% 0,27% 0,26% 0,24% 0,25% 

26 ΛΕΤΟΝΙΑ 0,08% 0,09% 0,09% 0,12% 0,15% 0,18% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2010 

Πίνακας 4: Μερίδια Ταξιδιωτικών Εισπράξεων των Χωρών της Ζώνης του Ευρώ, επί 

Συνόλου Ταξιδιωτικών Εισπράξεων των Χωρών της Ζώνης του Ευρώ (%) 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 ΙΣΠΑΝΙΑ 19,52% 20,69% 20,21% 20,87% 20,81% 20,76% 

2 ΓΑΛΛΙΑ 19,99% 19,10% 20,22% 19,15% 18,86% 19,48% 

3 ΙΤΑΛΙΑ 16,49% 16,29% 15,90% 15,37% 15,50% 15,31% 

4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11,90% 12,06% 12,36% 12,69% 13,35% 12,94% 

6 ΑΥΣΤΡΙΑ 6,77% 7,04% 6,78% 6,98% 6,77% 6,78% 

6 ΕΛΛΑΔΑ 6,01% 5,59% 5,75% 5,82% 5,80% 5,57% 

7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,77% 4,78% 4,61% 4,56% 4,62% 4,78% 

8 ΒΕΛΓΙΟ 4,28% 4,28% 4,12% 4,29% 4,19% 3,91% 

9 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,56% 3,45% 3,44% 3,36% 3,41% 3,64% 

10 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,50% 2,01% 1,96% 2,09% 2,18% 2,18% 

11 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,49% 1,56% 1,63% 1,57% 1,47% 1,44% 

12 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,97% 0,98% 0,93% 0,95% 0,97% 1,02% 

13 ΚΥΠΡΟΣ 1,20% 1,09% 1,01% 1,02% 0,96% 0,96% 

14 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0,67% 0,70% 0,73% 0,79% 0,79% 0,89% 

16 ΜΑΛΤΑ 0,38% 0,38% 0,34% 0,33% 0,31% 0,33% 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2010 

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε το World Economic Forum, γίνεται χρήση του 

Δείκτη Ταξιδιωτικού & Τουριστικού Ανταγωνισμού, ο οποίος αφορά την ανταγωνιστικότητα 

των χωρών που βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες επί του 

ζητήματος. ο δείκτης αυτός κατασκευάζεται σταθμίζοντας τους εξής τρεις τομείς
7
: 

1. Νομικό πλαίσιο κάθε εξεταζόμενης χώρας 

2. Το επιχειρησιακό περιβάλλον και την υποδομή της χώρας 

3. Το ανθρώπινο δυναμικό και τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους της χώρας 

                                                           
7
 IPK International & ITB, «ITB World Travel Trend Report 2010 / 2011», Messe Berlin GmbH, Germany, 

December 2010 
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Οι πίνακες 5 και 6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αυτά, συγκρίνοντας την Ελλάδα 

με τις άλλες χώρες της Μεσογείου. 

 

Πίνακας 5: Ταξιδιωτικός & Τουριστικός Δείκτης Ανταγωνισμού 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

& ΦΥΣΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ΕΛΛΑΔΑ 24 22 24 20 17 18 32 30 27 15 18 27 

ΙΣΠΑΝΙΑ 15 5 6 25 28 29 7 5 8 19 4 5 

ΙΤΑΛΙΑ 33 28 28 42 16 46 30 32 26 32 46 22 

ΓΑΛΛΙΑ 12 10 4 13 12 8 5 7 7 28 12 11 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22 15 17 11 14 15 22 22 24 30 11 16 

ΤΟΥΡΚΙΑ 52 54 56 53 56 63 63 57 60 48 44 41 

Πηγή: World Economic Forum 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο πίνακας 5, η Ελλάδα για το έτος 2009 

κατέχει την 24
η
 θέση, έναντι της 22

ης
 θέσης που κατείχε το 2008, ενώ παράλληλα 

κατατάσσεται στη 18
η
 θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, σε σύνολο 133 χωρών που 

βαθμολογούνται για το έτος 2009. Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει η Ελλάδα στους τομείς 

που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο, το επιχειρησιακό περιβάλλον και την υποδομή. Η 

χώρα επίσης κατέχει υψηλό βαθμό προτεραιότητας αναφορικά με τους αρμόδιους και 

υπεύθυνους φορείς που σχετίζονται με την προώθηση και την προβολή του τουριστικού 

προϊόντος.  

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η Ελλάδα παραμένει σε μια σταθερή θέση, στα 

εξεταζόμενα έτη (2007 – 2009), μιας και η όποια βελτίωση που επήλθε αντισταθμίζεται από 

τη χειροτέρευση της επίδοσης που παρουσιάσθηκε στον τομέα των φυσικών και των 

πολιτιστικών πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά κυρίως στο εκπαιδευτικό της 

σύστημα. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες 

και εμφανίζουν μια συνεχή άνοδο. Ειδικότερα η Γαλλία κατέχει το 2009 την τέταρτη θέση 

στη γενική κατάταξη, εν συγκρίσει με τη 12
η
 θέση που κατείχε το 2007. Από την άλλη 
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πλευρά, η Ισπανία το 2009 βρίσκεται στην 6
η
 θέση της γενικής κατάταξης, έναντι της 15

ης
 

θέσης το 2007. Σημαντική είναι η βελτίωση που παρουσιάζει η Πορτογαλία, ενώ και η Ιταλία 

εμφανίζει μια βελτίωση με τάσεις όμως σταθεροποίησης. Τέλος, η μόνη χώρα που 

παρουσίασε χειροτέρευση στη βαθμολογία της είναι η Τουρκία, η οποία από την 52
η
 θέση το 

2007, βρέθηκε στην 56
η
 θέση του 2009.  

Πίνακας 6: Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας Τιμών του Ταξιδιωτικού & Τουριστικού 

Δείκτη Ανταγωνισμού 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ΕΛΛΑΔΑ 103 120 114 94 109 107 - 90 83 

ΙΣΠΑΝΙΑ 105 88 96 102 104 111 - 55 63 

ΙΤΑΛΙΑ 136 124 130 103 107 111 - 106 102 

ΓΑΛΛΙΑ 118 130 132 130 118 123 - 110 113 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 102 86 99 96 95 106 - 46 53 

ΤΟΥΡΚΙΑ 86 103 109 76 74 96 - 48 57 

Πηγή: World Economic Forum 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η θέση των χωρών της Μεσογείου, σχετικά με την 

ανταγωνιστικότητα των τιμών. Η Ελλάδα παρουσίασε χειροτέρευση της θέσης της σχετικά με 

την ανταγωνιστικότητα στις τιμές της, μιας και από την 103
η
 θέση το 2007, βρέθηκε στην 

114
η
 θέση το 2009. Η χειροτέρευση αυτή αντανακλά την επίδραση που έχει ο παράγοντας της 

ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων, επί του οποίου η Ελλάδα κατείχε το 2009 την 107
η
 

θέση, έναντι της 94
ης

 θέσης που ήταν το 2007. Αντιθέτως, στο δείκτη τιμών ξενοδοχείων, η 

χώρα βελτιώθηκε, καταλαμβάνοντας την 83
η
 θέση το 2009, σε σχέση με την 90

η
 θέση το 

2007.  
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2.4  Οικονομική Κρίση & Τουρισμός στην Ελλάδα 
 

Εν μέσω μιας δύσκολης όσο και απρόβλεπτης χρονιάς για την ελληνική οικονομία, 

με πολλές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, η κατάσταση στον ελληνικό τουρισμό, που 

για το 2011 είχε θετική επίδοση, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα το 2012. Για την 

ελληνική τουριστική αγορά, η οποία διαχρονικά παρουσιάζει τους καλοκαιρινούς μήνες ως 

την μοναδική δυνατή της περίοδο, σε σχέση με άλλες γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες της 

Μεσογείου, παρατηρείται ότι δύο από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Ευρώπης 

παρουσιάζουν σημαντική μείωση ως προς την επιλογή της Ελλάδας σαν τον τόπο 

προορισμού για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Οι χώρες αυτές αποτελούν τους κύριους 

τροφοδότες εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα και σημειώνουν σημαντική αύξηση στα 

κέρδη για τα πακέτα κρατήσεων διακοπών για τις χώρες της Μεσογείου (Γερμανία 5%, 

Ολλανδία 2.3%). Ειδικότερα, τουλάχιστον, 135.000 λιγότεροι Γερμανοί τουρίστες 

επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2012, ενώ για τους Ολλανδούς ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 

37.000 τουρίστες. Σε ποσοστά οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε -27,4% για τα έσοδα από 

την Γερμανία και -13,7% για τα έσοδα από Ολλανδία, συνυπολογιζόμενης και της μείωσης 

της μέσης τιμής του πακέτου
8
.  

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται ορισμένα σημαντικά στατιστικά δεδομένα, 

για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η  οικονομική κρίση στον τουρισμό της Ελλάδας. Όσον 

αφορά στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα ο πίνακας 7 δείχνει ότι το 2008 

υπήρχε μια ελαφριά μείωση των αφίξεων κατά 1,4%. Αντίθετα, το 2009 η μείωση ήταν 

ακόμη μεγαλύτερη, φθάνοντας το 6,43%, ενώ το 2010 υπήρχε μια ελάχιστη αύξηση της τάξης 

του 0,62%
9
 

 

 

 

 

                                                           
8
 Καμηλέρης Σ. (2012), «Η Επιρροή της Οικονομικής Κρίσης στον Τουρισμό της Ελλάδας», GFK Hellas, Σελ: 1 

– 2  
9

Σ.Ε.Τ.Ε. (2011β), «Διεθνές Αφίξεις 2000 – 2011», 

http://www.sete.gr/files/Media/Statistika/Greece/Tourist%20Arrivals/120403_Afikseis%20Mi%20Katoikon-

Ellada%202000-2011_new%20layout.pdf , (Ανάκτηση στις 15/4/2013) 
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Πίνακας 7: Διεθνείς Αφίξεις 2000 – 2011 (χωρίς τους οικονομικούς μετανάστες) 

ΕΤΗ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

2000 12.378.282 - 

2001 13.019.202 5,18% 

2002 12.556.494 -3,55% 

2003 12.468.411 -0,70% 

2004 11.735.556 -5,88% 

2005 12.902.048 9,94% 

2006 13.993.371 8,46% 

2007 16.165.265 -15,52% 

2008 15.938.806 -1,40% 

2009 14.914.534 -6,43% 

2010 15.007.490 0,62% 

2011 16.427.247 9,46% 

Πηγή: Σ.Ε.Τ.Ε., (2011 β) 

Αναφορικά με τις εισπράξεις που πέτυχε η Ελλάδα, απεικονίζεται στον πίνακα 8 ότι, 

το 2008 όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν αρνητικά, αλλά υπήρχε και μια μικρή άνοδος της τάξης 

του 2,80% σε σχέση με το 2007. Τα επόμενα 2 χρόνια όμως υπήρχαν  πολύ σοβαρές απώλειες 

εσόδων λόγω της οικονομική κρίσης, που έφτασαν το -10,62% για το έτος 2009, σε σχέση με 

το 2008, και το -7,59% το έτος 2010, σε σχέση με το 2009. Συνολικά δηλαδή από το 2008 

μέχρι το 2010 η Ελλάδα είχε μειωμένα έσοδα  περίπου -17,4% ή 2.024,6 εκατομμύρια ευρώ. 

Επίσης, στον πίνακα 8 φαίνεται και η σταδιακή μείωση της συμμετοχής των τουριστικών 

εισπράξεων στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας, που φτάνει σε συνολική μείωση 

από το 2007 έως το 2010 το 2%. Εντούτοις, το 2011 τα έσοδα επανήλθαν στα επίπεδα του 

2009
10

. 

 

 

 

                                                           
10

 Σ.Ε.Τ.Ε. (2011 γ), «Τουριστικές Εισπράξεις 2000 – 2011», 

(http://www.sete.gr/files/Media/Statistika/Greece/Tourism%20Receipts/120403_Eispraxeis_diaxroniki%20exeli

xi%202000-2011.pdf), (Ανάκτηση στις 15/4/2013) 



24 
 

Πίνακας 8: Τουριστικές Εισπράξεις 2000 – 2011  

ΕΤΗ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΕΥΡΩ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) 

% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ Α.Ε.Π. 

2000 10.061,20 - 16,40% 

2001 10.597,90 5,16% 16,90% 

2002 10.284,70 -2,79% 16,50% 

2003 9.495,30 -7,68% 15,90% 

2004 10.347,80 -8,98% 16,40% 

2005 10.729,50 3,69% 17,30% 

2006 11.356,70 5,85% 17,50% 

2007 11.319,20 -0,33% 17,30% 

2008 11.635,90 2,80% 16,50% 

2009 10.400,20 -10,62% 15,20% 

2010 9.611,30 7,59% 15,40% 

2011 10.504,70 9,30% 16,50% 

Πηγή: Σ.Ε.Τ.Ε., (2011 γ) 
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Κεφάλαιο 3ο: Ρωσία: Αναλυτική Παρουσίαση 

3.1  Η Οικονομία της Ρωσίας 
 

Η Ρωσική Ομοσπονδία (Ρωσία), αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος του 

πλανήτη και έχει έκταση 17.075.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός της Ρωσίας, 

σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 2009, ανέρχεται σε 140.041.247 κατοίκους, με 

πρωτεύουσα τη Μόσχα. η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι τα ρώσικα και το επίσημο 

νόμισμα είναι το ρούβλι
11

.  

Σύμφωνα με μια έκθεση εμπειρογνωμόνων της Standard & Poor’s, η πιστοληπτική 

ικανότητα της Ρωσίας έχει βελτιωθεί σημαντικά από το 2006 και έπειτα, ανεβαίνοντας στην 

κατάταξη από BBB+ σε BB+. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν διαδραματίσει οι 

συνεχώς αυξανόμενες εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις χώρες της Δύσης 

και όχι μόνο. Το ονομαστικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ρωσίας, τα τελευταία οκτώ 

χρόνια έχει υπερτριπλασιασθεί, φθάνοντας τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα 

ο κλάδος της βιομηχανικής της παραγωγής παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 60%. Αυτές 

όλες οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία της Ρωσίας είχαν ως αποτέλεσμα την ποσοστιαία 

αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας κατά 6%, το οποίο συνοδεύτηκε και 

από μια αύξηση των εισαγωγών κατά 38% περίπου, αλλά και με την αύξηση της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά 15% σε ετήσια βάση
12

.  

Μια πολύ σημαντική βελτίωση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η Ρώσικη 

Ομοσπονδία, εντοπίζεται στον τομέα της ανεργίας. Κατά το έτος 2009, η ανεργία της χώρας 

ήταν 7,3% , ενώ το 2010 η ανεργία της περιορίσθηκε στο 5,9%. Παράλληλα, παρατηρείται 

μια αύξηση των μισθών και των πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού, από το 2000 και 

έπειτα, η συνεχόμενη ανάπτυξη της οικονομίας βοήθησε και στην αύξηση του ρυθμού της 

κατανάλωσης από την πλευρά των πολιτών. Η αύξηση αυτή διαχρονικά ποσοτικοποιείται και 

ανέρχεται στο 70% , σε σχέση με το 2000. Σε γενικές γραμμές, στον πίνακα 9 

παρουσιάζονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα της ρώσικης 

οικονομίας σε σχέση με τις προοπτικές της για ανάπτυξη των συναλλαγών της με την 

Ελλάδα. Ειδικότερα: 

                                                           
11

 http://www.hrcc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=293&lang=el 
12

 http://www.hrcc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=330&lang=el 
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Πίνακας 9: Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Ρώσικης Οικονομίας 

Μειονεκτήματα Ρώσικης Οικονομίας Πλεονεκτήματα Ρώσικης Οικονομίας 

 Κλειστή οικονομία σε στρατηγικούς τομείς  Υψηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

 Παραοικονομία  Μεγάλα έσοδα από εξαγωγές πετρελαίου 

και φυσικού αερίου 

 Έλλειψη διαφάνειας στο νομικό πλαίσιο που 

διέπει τη ρώσικη εμπορική και επενδυτική 

πολιτική 

 Μεγάλη αγορά με δυνατότητες 

απορρόφησης πολλών ελληνικών 

προϊόντων 

 Έλλειψη εναρμόνισης των ρώσικων προτύπων με 

τα αντίστοιχα διεθνή 

 Κατανάλωση: αύξηση της κατανάλωσης 

των νοικοκυριών σε ετήσια βάση, 

δημιουργία μιας νέας μεσαίας τάξης, 

προτίμηση σε ελληνικά προϊόντα 

 Διαρθρωτικά προβλήματα: επιβολή μέτρων με 

τρόπο απρόβλεπτο και απροειδοποίητο, ατέλειες 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λειτουργία 

δημόσιας διοίκησης, δομές υγείας και κοινωνικής 

ασφάλισης, λειτουργία δικαστικού συστήματος 

 Γεωγραφική εγγύτητα στην Ελλάδα 

 Ελλιπής εφαρμογή διεθνών πρακτικών 

κατάρτισης προϋπολογισμού 

 Ξένες επενδύσεις: μεγάλες δυνατότητες 

προώθησης των ελληνικών επενδύσεων 

στη Ρωσία με την παροχή φορολογικών 

κινήτρων, ενώ παράλληλα σημαντικά 

ρώσικα κεφάλαια ενδιαφέρονται για 

επενδύσεις στην Ελλάδα 

 Γραφειοκρατία Διαδικασία διοικητικής αποκέντρωσης 

  Σχέση της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και με άλλους Διεθνείς 

Οργανισμούς.  

Πηγή: Ελληνορωσσικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
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3.2 Γεωγραφικά & Δημογραφικά Χαρακτηριστικά της Ρωσίας 

3.2.1 Γεωγραφία 
 

Γεωγραφικά η Ρωσία εκτείνεται από τη δυτική της πλευρά σε μια απόσταση δέκα 

χιλιάδων χιλιομέτρων στη Θάλασσα της Βαλτικής, μέχρι τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, στην 

ανατολική πλευρά. Συνολικά η Ρώσικη Ομοσπονδία αποτελείται από 89 Περιφέρειες. Εκτός 

της Μόσχας που όπως αναφέρθηκε είναι η πρωτεύουσα της χώρας, μια άλλη πολύ σημαντική 

πόλη είναι και εκείνη της Αγίας Πετρούπολης, στα βόρεια της χώρας. Η Ρωσία επίσης έχει 

πολλές ακόμη πόλεις και κωμοπόλεις (περίπου 1.000), με μερικές εκ των οποίων να έχουν 

πληθυσμό άνω τους ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Οι πόλεις αυτές είναι η Μόσχα, η Αγία 

Πετρούπολη, το Νοβοσιμπίρσκ, το Αικατερίνμπουργκ, η Σαμάρα, το Ομσκ, το Καζάν, το 

Ροστόβ, το Βόλβογκραντ, κλπ
13

.  

Η Ρωσία καταλαμβάνει το 1/3 της Ευρασίας, συνορεύοντας από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά με τα εξής κράτη: Νορβηγία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Πολωνία, 

Λευκορωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Μογγολία, Κίνα και Βόρεια 

Κορέα. Τα σύνορά της έχουν συνολικό μήκος 20.241 χιλιόμετρα και η ακτογραμμή της 

φθάνει τα 37.653 χιλιόμετρα. Τα εδάφη της Ρωσίας είναι γεμάτα από πεδιάδες, εκτεταμένες 

ορεινές ζώνες, πυκνά δάση, ημιερημικές περιοχές και από υγρά εδάφη, εντός των οποίων 

διαρρέουν εκατοντάδες χιλιάδες υδάτινα ρεύματα και τα οποία καλύπτουν περισσότερες από 

250.000 λίμνες. Σχετικά με τη βλάστηση της Ρωσίας, ποικίλει ανάλογα με το γεωγραφικό 

πλάτος. Με άλλα λόγια, υπάρχει η τούνδρα, η οποία εκτείνεται έως την αρκτική ακτή, 

διαδέχεται μια ζώνη που καταλαμβάνεται από το βόρειο δάσος, που συνορεύει στα νότια με 

τις καλλιεργημένες περιοχές και τις στέπες. Οι καλλιεργημένες περιοχές αποτελούν το 10% 

των παγκόσμιων αγροτικών εκτάσεων, ενώ αξιοσημείωτος είναι και ο απεριόριστός 

υπεδάφιος πλούτος της Ρωσίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα είδη πρώτων υλών και πηγών 

ενέργειας
14

.  

Το κλίμα της Ρωσίας διαφέρει ανάλογα με την περιοχή που εξετάζεται. Ειδικότερα, 

οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Αρκτικό Ωκεανό, περιέχονται εντός της αρκτικής και 

της υποαρκτικής ζώνης, ενώ παράλληλα, οι νοτιότερες περιοχές, όπως εκείνες που 

                                                           
13

 Κατράντος Τ., Ντέντε Α., Παπαδημόπουλος Θ. (2006), «Η Προοπτική του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος 

στις Νέες Αγορές: τα χαρακτηριστικά των χωρών και των καταναλωτών της Ρωσίας, Ουκρανίας, Τσεχίας και 

Σλοβενίας», Ετήσια Μελέτη της Xenia Εκθέσεις – Συνέδρια Α.Ε. 
14

 Κάτσος Χ., (2005), «Ρώσικος Εξερχόμενος Τουρισμός», Μελέτη Ι.Τ.Ε.Π. 
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βρίσκονται κοντά στη Μαύρη Θάλασσα και στον Καύκασο, περιέχονται στις υποτροπικές 

ζώνες κλίματος. Σε όλο σχεδόν το μήκος της χώρας το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό, 

εκτός από τις βορειοδυτικές περιοχές, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου 

κλίματος.   

3.2.2 Δημογραφία 
 

Ο πληθυσμός της Ρωσίας αποτελείται από περισσότερα από εκατό διαφορετικά 

εθνικά σύνολα, καθένα εκ των οποίων μιλάει τη δική του γλώσσα. Στη συντριπτική του 

πλειοψηφία (81,5%), ο πληθυσμός της Ρωσίας αποτελείται από Ρώσους, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό του πληθυσμού μοιράζεται μεταξύ των εθνικοτήτων των Τατάρων (3,8%), 

Ουκρανών (3%), Τσούβας (1,2%), Μπασκίρ (0,9%), Λευκορώσων (0,8%), κλπ. Η επίσημη 

γλώσσα του κράτους είναι η ρωσική και γίνεται χρήση της σε ολόκληρη την έκταση της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας
15

.  

Σε ποσοστά, ο πληθυσμός της Ρωσίας, σύμφωνα με την απογραφή του 2002, 

ανέρχεται σε 145.200.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 106.000.000 ζουν στις τέσσερις 

ευρωπαϊκές ομοσπονδιακές περιοχές και περίπου 39.000.000 στις τρεις ασιατικές 

ομοσπονδιακές περιοχές. Την 1
η
 Ιανουαρίου του 2008 ο πληθυσμός της Ρωσίας μειώθηκε σε 

140.000.000, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο 

πληθυσμός, τον Ιούλιο του 2010, ήταν 139.000.000, κατατάσσοντας τη Ρωσία στην ένατη 

θέση στον κόσμο σε πληθυσμό.  

Στον κάτωθι πίνακα (πίνακας 10), απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του 

πληθυσμού της Ρωσίας, από το 1950, έως και το 2050, κάνοντας ουσιαστικά μια πρόβλεψη 

για τα ερχόμενα έτη.  

  

                                                           
15

 CIA – The World Factbook (http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html) 



30 
 

Πίνακας 10: Εξέλιξη Ρώσικου Πληθυσμού μεταξύ των Ετών 1950 – 2050 (σε χιλιάδες) 

ΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1950 103.000 

1955 110.000 

1960 120.000 

1965 125.000 

1970 130.000 

1975 138.000 

1980 140.000 

1985 142.000 

1990 148.000 

1995 150.000 

2000 147.000 

2005 141.000 

2010 139.000 

2015 134.000 

2020 132.000 

2025 126.000 

2030 121.000 

2035 118.000 

2040 116.000 

2045 115.000 

2050 107.000 
   Πηγή: Κατράντος Τ., Ντέντε Α., Παπαδημόπουλος Θ. (2006) 

Υπάρχει μια γενική ανησυχία για το μέλλον του ρώσικου εξερχόμενου τουρισμού. 

εξαιτίας της δημογραφικής κρίσης που διαγράφεται. Στην πλειοψηφία των κρατών του 

ανεπτυγμένου κόσμου, τα ποσοστά των γεννήσεων έχουν μειωθεί αισθητά, κάτι το οποίο 

ισχύει και στην περίπτωση της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα 

ποσοστά θανάτου των Ρώσων κατοίκων, ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών που βρίσκονται στην 

επαγγελματική απασχόληση, ως συνέπεια της μετα-σοβιετικής ένδειας. Η μέση διάρκεια 

ζωής των ανδρών φθάνει τα 59 έτη, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τις γυναίκες είναι τα 72 

έτη. Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι οι δημογραφικές εξελίξεις δεν προμηνύονται ευνοϊκές για 

τη χώρα της Ρωσίας
16

.  
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 Κάτσος Χ., (2005), «Ρώσικος Εξερχόμενος Τουρισμός», Μελέτη Ι.Τ.Ε.Π. 
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3.3 Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά της Ρωσίας 
 

Η χώρα της Ρωσίας διαθέτει σλάβικο και ορθόδοξο χαρακτήρα, με πλούσιο και 

πολυσυλλεκτικό εθνικό – λαϊκό πολιτισμό. Ο πολιτισμός αυτός αντανακλάται στην ηθική του 

λαού, στις αξίες της ζωής, στα ήθη και στα έθιμα της κοινωνίας, αλλά και στις διάφορες 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο ρώσικος πολιτισμός διαθέτει πολλά στοιχεία, από τη μια 

πλευρά, από την ανατολική αντίληψη ζωής και σκέψης, με χαρακτηριστικά ευαισθησίας και 

μεταφυσικής διάθεσης και από την άλλη πλευρά, από τη δυτική αντίληψη, με χαρακτηριστικά 

ορθολογισμού, ταχύτητας στο ρυθμό και πρακτικής διάθεσης. Τα στοιχεία εκείνα που 

ξεχωρίζουν στον πολιτισμό της Ρωσίας είναι η λαϊκή μουσική, με κύρια έκφραση τον ήχο της 

μπαλαλάικας, τον λαϊκό χορό, που ξεχωρίζουν οι πολύχρωμες παραδοσιακές ανδρικές και 

γυναικείες φορεσιές, λαϊκή  ζωγραφική, με εξέχουσα την βυζαντινή αγιογραφία, η λαϊκή 

αρχιτεκτονική, κλπ
17

.  

Ο πολιτισμός της Ρωσίας αποτελεί ένα υβρίδιο το οποίο στηρίζεται στο δανεισμό 

στοιχείων από όλες τις εθνότητες που αποτελούν το πολυπολιτισμικό κράτος της Ρωσίας. 

Κυρίαρχη θέση στη γενικότερη κουλτούρα της Ρωσίας καταλαμβάνουν η γλώσσα και η 

εθνικότητα, το οποίο γεγονός οφείλεται σε δυο κύριους λόγους. Από τη μια πλευρά, η μεγάλη 

πλειοψηφία των πολιτών είναι Ρώσοι και από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές στιγμές στη 

ρώσικη ιστορία και ειδικότερα στο ρώσικο πολιτισμό, όπου έγιναν προσπάθειες 

«Ρωσοποίησης» άλλων εθνικοτήτων και πολιτισμών.  

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο, η Ρωσία έχει αναδείξει μεγάλες προσωπικότητες σε όλους 

τους χώρους. Μερικοί εξ αυτών είναι, ο Άντον Ρουμπινστάιν (1829 – 1894), ο Αλεξάντερ 

Μποροντίν (1833 – 1887), ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840 – 1893), ο Σεργκέι Ραχμάνινωφ 

(1873 – 1943), ο Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882 – 1971), κλπ. Σημαντική είναι και η επίδοση που 

παρουσιάζει η Ρωσία και στο χορό, όπου στον τομέα αυτό αναδεικνύονται οι ικανότητες και 

οι δραστηριότητες των παγκοσμίως αναγνωρισμένων μπαλέτων Μπολσόι και Κίρωφ, με 

χορευτές όπως ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ
18

.  

                                                           
17

 Κατράντος Τ., Ντέντε Α., Παπαδημόπουλος Θ. (2006), «Η Προοπτική του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος 

στις Νέες Αγορές: τα χαρακτηριστικά των χωρών και των καταναλωτών της Ρωσίας, Ουκρανίας, Τσεχίας και 

Σλοβενίας», Ετήσια Μελέτη της Xenia Εκθέσεις – Συνέδρια Α.Ε. 
18

 Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (1994), «Παγκόσμια Γεωγραφία Γ’», Εκδοτική Αθηνών, Σελ: 362  
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3.4 Προφίλ & Χαρακτηριστικά των Ρώσων Τουριστών  

3.4.1 Προφίλ Ρώσων Τουριστών 
 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των Ρώσων τουριστών είναι ότι επιθυμούν να 

αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση από τις διακοπές τους, δαπανώντας αρκετά από 

τα χρήματά τους για την αγορά ειδών ρουχισμού, υπόδησης, κλπ. Κατέχουν την τρίτη θέση 

στη λίστα UNTWO, μεταξύ των κορυφαίων λαών, σε τουριστικές δαπάνες παγκοσμίως. 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους επιθυμούν να διαμένουν στα καλύτερα ξενοδοχεία της 

περιοχής, να δαπανούν πολλά χρήματα για τη διατροφή τους, γευματίζοντας στα καλύτερα 

και ακριβότερα εστιατόρια, ενώ παράλληλα, συνηθίζουν να βγαίνουν τόσο σε καφετέριες, 

όσο και σε νυχτερινά μαγαζιά. Οι Ρώσοι τουρίστες συνήθως επισκέπτονται έναν τόπο 

οικογενειακώς, τέσσερα με πέντε άτομα και δεν συνηθίζουν να αγοράζουν προπληρωμένα 

τουριστικά πακέτα διακοπών. Πέρα από τα εστιατόρια και τα κέντρα διασκέδασης που 

επισκέπτονται στην περιοχή που διαμένουν, οι Ρώσοι τουρίστες απολαμβάνουν να αγοράζουν 

και ντόπια προϊόντα και παραδοσιακά εργόχειρα
19

.  

Μέχρι τα τελευταία έτη, οι Ρώσοι ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τον εσωτερικό 

τους τουρισμό, παρά με τον εξερχόμενο τουρισμό τους. Η αύξηση των εισοδημάτων τους 

(πίνακας 11), σε συνδυασμό με την άδεια που έλαβαν για έξοδο από τη χώρα για 

τουριστικούς λόγους, συνέβαλαν ώστε την τελευταία κυρίως δεκαετία, να αυξηθεί η ζήτηση 

για διακοπές στο εξωτερικό. Η αύξηση των εισοδημάτων τους συνέβαλε επίσης και πέρα από 

την άνοδο της ζήτησης για διακοπές και στην επιθυμία για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών 

από τις χώρες προορισμού, μη λαμβάνοντας τόσο σοβαρά υπόψιν το κόστος των υπηρεσιών 

αυτών
20

.  

  

                                                           
19

 http://www.cbr.ru/eng/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt-non_an_e.htm (ανάκτηση 23/4/2013) 
20

 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (2010), «Η Οικονομία της Ρωσίας», Πρεσβεία της Ελλάδος 

στη Μόσχα, Ιούνιος 2010 

http://www.cbr.ru/eng/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt-non_an_e.htm
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Πίνακας 11: Εξέλιξη των Εισοδημάτων στη Ρωσία 2000 – 2010 (σε ρούβλια) 

ΕΤΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΡΟΥΒΛΙΑ 

2000 2.281,10 

2001 3.062,00 

2002 3.947,20 

2003 5.170,40 

2004 6.410,40 

2005 8.111,90 

2006 10.108,00 

2007 12.802,70 

2008 14.040,60 

2009 16.838,80 

2010 18.532,60 

  Πηγή: Πρεσβεία Ελλάδος στη Μόσχα, (2010) 

Από το 2000 και έπειτα, η τουριστική δαπάνη των Ρώσων τουριστών αυξάνεται κατά 

16% περίπου, αποτυπώνοντας και αριθμητικά την αύξηση που υπάρχει στο διαθέσιμο 

εισόδημά τους. Οι Ρώσοι τουρίστες συνήθως πραγματοποιούν ταξίδια μια ή δυο το πολύ 

φορές το χρόνο, επιλέγοντας κυρίως προορισμούς που διαθέτουν πολύ ήλιο και θάλασσα. 

Άλλα στοιχεία τους είναι ότι προτιμούν να επιλέγουν και να αγοράζουν τα ταξίδια τους μόλις 

μια με δυο εβδομάδες προτού τα πραγματοποιήσουν, διαμένουν στο τόπο επίσκεψης, κατά 

μέσο όρο, από 10 έως και 14 ημέρες, ενώ δαπανούν επίσης σχεδόν 1.000€ σε κάθε ταξίδι. Τα 

άτομα ηλικίας μεταξύ των 25 και των 49 ετών, αποτελούν την πιο ενθουσιώδη ομάδα Ρώσων 

τουριστών, ενώ για τις ηλικίες άνω των 50 ετών, η ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό και 

ειδικότερα για ταξίδια αναψυχής φθίνει
21

.  

3.4.2 Κατηγορίες Ρώσων Τουριστών 
 

Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι Ρώσοι τουρίστες, αναφορικά με τον 

εξερχόμενο τουρισμό, είναι οι ακόλουθες
22

: 

                                                           
21

 ITB Convention Workshop (2008), «Russian Outbound Travel», Messe Berlin GmbH, July 2008, pp. 5 – 7  
22

 ITB Convention Workshop (2008), «Russian Outbound Travel», Messe Berlin GmbH, July 2008, pp. 18 – 21  
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 Σημαντικά αναδυόμενες μεσαίες τάξεις 

Σε αυτή την κατηγορία, ο αριθμός των καταναλωτών φθάνει περίπου τα 8 

εκατομμύρια άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων διαβιεί σε αστικές κυρίως 

περιοχές, όπως είναι η Μόσχα, η Αγία Πετρούπολη, το Αικατερίνμπουργκ, το Ιρκούτσκ και 

το Καζάν. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα των κατοίκων των περιοχών αυτών φθάνει τα $1000 

και οι τουρίστες που προέρχονται από τις περιοχές αυτές συνήθως επιλέγουν για τις διακοπές 

τους προορισμούς που δεν απαιτείται η χρήση visa ή προσφέρεται η εν λόγω άδεια με την 

άφιξή τους στη χώρα προορισμού, μιας και όπως έχει αναφερθεί, οι Ρώσοι τουρίστες 

αποφασίζουν την τελευταία στιγμή για τον τόπο που θα κάνουν τις διακοπές τους.  

 Οι νέοι επιχειρηματίες 

Οι επιχειρηματίες της νέας γενιάς της Ρωσίας, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως 

«funky», αποτελούν και αυτοί με τη σειρά τους ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς. Ειδικότερα, 

αριθμούν περίπου ένα με δυο εκατομμύρια άτομα και ηλικιακά κυμαίνονται στην ομάδα 

μεταξύ των 20 και των 30 ετών. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας τουριστών 

είναι ότι ζουν σε αστικές περιοχές, όπως είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη και έχουν 

ένα μηναίο εισόδημα μεταξύ των $1.200 και $3.500. Τα άτομα αυτά γνωρίζουν πολύ καλά 

την αγγλική γλώσσα και πέρα από τη δυνατότητα αυτή που έχουν, ενδεχομένως να διαθέτουν 

και πλούσιες εμπειρίες, έχοντας πραγματοποιήσει στο παρελθόν άλλα ταξίδια στο εξωτερικό. 

Διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις σε θέματα του διαδικτύου, γεγονός που τους βοηθάει να 

πραγματοποιούν όλες τις κρατήσεις τους (ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, κλπ.), μέσω του 

διαδικτύου. Μολαταύτα, είναι ιδιαίτερα διστακτικοί στη χρήση της πιστωτικής τους κάρτας 

για πληρωμή κάποιας κράτησης μέσω του διαδικτύου. Αντίθετα, θα χρησιμοποιήσουν τη 

δύναμη του διαδικτύου, ώστε να αντλήσουν πληροφορίες για τον τόπο που πρόκειται να 

επισκεφθούν, που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις τιμές των υπηρεσιών ή των προϊόντων 

στον προορισμό αυτό.  

 Η ανώτερη εισοδηματική τάξη 

Η συγκεκριμένη κατηγορία Ρώσων τουριστών είναι αυτή που αποτελεί την πλέον 

ελκυστική ομάδα ατόμων. Ελκυστική τόσο για τους προορισμούς των διακοπών, όσο και για 

τους προμηθευτές. Την κατηγορία αυτή την αποτελούν περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, 

των οποίων το μηνιαίο εισόδημα φθάνει τα $4.000 και πολλές φορές τα ξεπερνάει. Ο τόπος 

κατοικίας τους είναι η Μόσχα, κυρίως, και η Αγία Πετρούπολη, ενώ οι τομείς στους οποίους 



35 
 

μπορεί να εργάζονται είναι ο τραπεζικός κλάδος, η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

ο πετρελαϊκός κλάδος και το φυσικό αέριο. Η υπόψιν ομάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

σχέση τιμής – παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να επιλέξει και να επισκεφθεί τελικά 

έναν προορισμό. 

 Η «χρυσή» νεολαία 

Πρόκειται για εκείνα τα άτομα που έχουν χαμηλό ηλικιακό δείκτη (18 – 25 ετών) και 

απαριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο μέλη. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά αυτά έχουν 

σπουδάσει ή σπουδάζουν ακόμη στο εξωτερικό και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 

γόνοι πλούσιων οικογενειών της Ρωσίας.  Τα άτομα αυτά πραγματοποιούν συχνά ταξίδια στο 

εξωτερικό, με πιο συχνούς προορισμούς το Λονδίνο και το Παρίσι, προκειμένου να 

επισκεφθούν τους φίλους τους ή να πραγματοποιήσουν κάποια ψώνια.  

 Βαθύπλουτοι 

Είναι η πιο μικρή σε μέγεθος ομάδα Ρώσων τουριστών (περίπου 100.000 άτομα), 

αλλά με τεράστια σημασία, για τις χώρες προορισμού. Είναι άτομα ηλικίας μεταξύ 32 και 45 

ετών, με τόπο κατοικίας τη Μόσχα, ενώ πραγματοποιούν ταξίδια 5 – 6 φορές ετησίως, στα 

οποία ταξίδια δαπανούν κατά μέσο όρο $2.000 ημερησίως για τη διαμονή τους. Προτιμούν να 

διαμένουν σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων ή ακόμη και σε ιδιωτικές βίλες, ενώ δαπανούν πολλά 

χρήματα κυρίως για τη διασκέδασή τους, για την αγορά επώνυμων αγαθών, αλλά και για την 

παρακολούθηση διάσημων αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.   

3.5 Ρώσικος Εξερχόμενος Τουρισμός  

3.5.1 Τάσεις της Ρώσικης Τουριστικής Αγοράς 
 

Η χώρα της Ρωσίας είναι μια περίπτωση κράτους με ταχύτατη ανάπτυξη, η οποία 

αποτελεί μια από τις πλέον προσοδοφόρες χώρες για επένδυση, μέσα στην επόμενη δεκαετία. 

Η ανάπτυξή της στηρίζεται στην αντίληψη του «προσανατολισμού» προς τον καταναλωτή, 

αποτελώντας τη δεύτερη πιο αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο. Μεταξύ των πιο 

δημοφιλών προορισμών για τους Ρώσους τουρίστες είναι η Τουρκία και η Κίνα. Οι χώρες 

αυτές, από το 2003 και έπειτα, έχουν παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη αύξηση, αναφορικά με 

την επισκεψιμότητα των Ρώσων τουριστών, που αγγίζει το 60%. Η Κίνα για τους Ρώσους 
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τουρίστες παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, λόγω της ανόδου του τουρισμού υγείας που έχει 

συντελεστεί στη συγκεκριμένη χώρα.  

Μια ακόμη χώρα, για την οποία παρουσιάζεται ξεχωριστό ενδιαφέρον από την 

πλευρά των Ρώσων τουριστών, είναι και η Αίγυπτος, ενώ τα τελευταία έτη τάση αύξησης της 

επισκεψιμότητας εμφανίζεται και στη χώρα της Πολωνίας, την οποία από το 2003 και έπειτα 

έχουν επισκεφθεί 7% περισσότεροι Ρώσοι τουρίστες. Στην περίπτωση της Πολωνίας, η 

αύξηση στην επισκεψιμότητα από την πλευρά των Ρώσων τουριστών οφείλεται κατά κύριο 

λόγο, στην ίδρυση στην πρωτεύουσα της Ρωσίας τη Μόσχα, από το 2003, Γραφείο του 

Πολωνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο και ασκεί έντονη κινητικότητα και δράση. 

Μια ακόμη χώρα, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής στους Ρώσους τουρίστες, είναι 

και η Γαλλία. Τέλος, άλλοι προορισμοί που χαρακτηρίζονται ως αγαπημένοι για τους Ρώσους 

τουρίστες, είναι η Ταϋλάνδη, η Βουλγαρία, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστρία. Σε γενικές 

γραμμές, οι Ρώσοι τουρίστες, ως μια αναδυόμενη δύναμη στον εξερχόμενο τουρισμό, 

παρουσίασαν μια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 12,5%, στα ταξίδια που 

πραγματοποίησαν στο εξωτερικό, κατά την τριετία 2009 – 2011. Οι Ρώσοι τουρίστες 

δείχνουν να προτιμούν για τις διακοπές τους τις χώρες που βρίσκονται γύρω από την Ελλάδα, 

μιας και οι χώρες αυτές έχουν χαμηλό κόστος διαμονής. Παράλληλα, η ανάδειξη στην 5
η
 

θέση των προτιμήσεών τους της Γαλλίας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σημαντικό ρόλο ως 

κριτήρια επιλογής διαδραματίζουν οι μεταφορές και η ποιότητα των υπηρεσιών
23

.  

3.5.2 Ο Ρώσικος Τουρισμός στη Μεσόγειο 
 

Οι Ρώσοι τουρίστες έχουν σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στις προτιμήσεις τους τις χώρες 

της Μεσογείου, με επικρατέστερες εκείνες οι οποίες δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Ο 

λόγος για αυτό είναι ότι οι χώρες αυτές είναι συγκριτικές πιο ακριβές, εν συγκρίσει με άλλες, 

όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος και για το λόγο αυτό μόνο οι εύποροι Ρώσοι μπορούν 

να τις επισκεφθούν. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί επειδή απαιτούν την έκδοση visa 

για την πρόσβαση σε αυτούς, είναι πολύ πιο δύσκολη η επίσκεψή τους, οπότε οι Ρώσοι 

τουρίστες καταφεύγουν στις λύσεις των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 12) παρουσιάζεται το ρωσικό τουριστικό ρεύμα προς 

την Ελλάδα και τις μεσογειακές ανταγωνίστριες χώρες για μόνο 3 έτη (2009, 2010, 2011). 

                                                           
23

 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) (2009), «Εξελίξεις Τουριστικής Κίνησης», Αθήνα, Σελ: 238 – 

239  
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Πολλοί Ρώσοι που εξέρχονται από τη χώρα τους με σκοπό την εξεύρεση εργασίας, δηλώνουν 

και αυτοί ότι εξέρχονται για τουρισμό, ή για επίσκεψη συγγενών και φίλων και πολλοί από 

αυτούς δεν επιστρέφουν πάλι στη χώρα τους. Έτσι, οι επίσημες στατιστικές των χωρών 

υποδοχής δυσχεραίνονται στον ακριβή προσδιορισμό των Ρώσων τουριστών που τις 

επισκέπτονται
24

. 

Πίνακας 12: Αφίξεις Ρώσων Τουριστών στις Μεσογειακές Χώρες  

ΧΩΡΕΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
2009 2010 2011 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2009 - 2011 (%) 

ΕΛΛΑΔΑ 104.910 102.071 133.140 12,60% 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΑ 195.198 263.497 35,00% 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 18.360 20.539 26.410 20,00% 

ΙΤΑΛΙΑ 253.584 293.164 339.306 15,60% 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 10.414 12.071 15.514 22,00% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 339.421 536.190 639.619 37,20% 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΝΑ ΝΑ 210.212 ΝΑ 

ΜΑΡΟΚΟ 4.530 8.089 8.476 36,70% 

ΤΥΝΗΣΙΑ 34.507 33.852 43.508 12,30% 

ΙΣΡΑΗΛ 55.437 74.599 55.815 0,30% 

ΚΡΟΑΤΙΑ 9.060 28.414 46.238 125,90% 

ΚΥΠΡΟΣ 113.501 129.889 116.496 1,30% 
Πηγή: World Tourism Organization (2012) 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό του μεσογειακού 

ρώσικου τουρισμού, για το έτος 2011, κινήθηκε προς τη χώρα της Τουρκίας (33,7%) και 

ακολούθησε η Ιταλία (17,9%), η Ισπανία με 13,9%, η Αίγυπτος με 11,1% και τέλος η Ελλάδα 

με 7%.  

3.5.3 Προοπτικές του Ρώσικου Εξερχόμενου Τουρισμού 
 

Μετά την πτώση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1991, απελευθερώθηκε η πολύ 

μεγάλη ζήτηση που υπήρχε από την πλευρά των Ρώσων πολιτών για ταξίδια στο εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος που ίσχυε στη Σοβιετική Ένωση, υπήρχαν 

οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής, από την πλευρά των Ρώσων πολιτών, 

αλλά μόνο σε χώρες που ανήκαν στο πρώην Ανατολικό μπλοκ ή ακόμη και σε χώρες που 
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 World Tourism Organization (2012), «Yearbook of Tourism Statistics 2012» 
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βρίσκονταν υπό τη σκέπη του κομμουνισμού (Κίνα, Βιετνάμ, κλπ.). Εντούτοις, κρυφοί πόθοι 

υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια για την επίσκεψη προορισμών του δυτικού κόσμου, όπως τη 

Ρώμη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, κλπ.  

Από το1998 και έπειτα, παρουσιάζεται μια σταθερή αύξηση της ζήτησης για ταξίδια 

στο εξωτερικό. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στο 1991, χρονολογία πτώσης 

του κομμουνισμού και στο 1998, είναι δύσκολο να υπολογιστεί εξαιτίας του ακανόνιστου 

ρυθμού ζήτησης που υπάρχει. Με το πέρας της νέας χιλιετίας, η Ρωσία αναδεικνύεται πλέον 

σε μια από τις πιο δυναμικές αγορές στην Ευρώπη, αναφορικά με την υψηλότερη αύξηση 

στον εξερχόμενο όγκο ταξιδιών και ταξιδιωτικών δαπανών στο εξωτερικό. Η κατάσταση 

αυτή επέρχεται ως συνέπεια της σταθεροποίησης της πολιτικής κατάστασης της χώρας, της 

αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.), αλλά και της αύξησης της τιμής του 

πετρελαίου, που βοήθησε σημαντικά την οικονομία της χώρας
25

.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του Workshop, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στον Ιούλιο του 2008 στο Βερολίνο της Γερμανίας και αφορά το ρώσικο εξερχόμενο 

τουρισμό, η Ρωσία εξελίσσεται σε μια χώρα η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται ακατάπαυστα 

και ταχύτατα τα τελευταία έτη. Οι Ρώσοι τουρίστες τα τελευταία χρόνια βρίσκονται παντού, 

σε ολόκληρο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την αυξανόμενη σημασία της 

αναδυόμενης ρώσικης αγοράς ταξιδιού. Οι μελλοντικές προοπτικές που υπάρχουν για τα 

επόμενα 50 έτη, αναφορικά με τον ρώσικο εξερχόμενο τουρισμό, αναφέρουν ότι υπάρχουν 

τεράστια αποθέματα βελτίωσης, ώστε να αναδειχθεί η Ρωσία σε μια πολύ σημαντική δύναμη 

στη διεθνή οικονομία, που θα υποκινεί τη ζήτηση για ταξίδια. Οι ρώσικες αρχές, ειδικά τα 

τελευταία έτη, λαμβάνουν συνεχώς μέτρα για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των Ρώσων 

πολιτών, σε όλες τις κλίμακες. Η ανοδική πορεία της ρώσικης οικονομίας, έχει δημιουργήσει 

πολύ σημαντικά κίνητρα στη μεσαία ρώσικη τάξη, γεγονός που ενθαρρύνει την αύξηση της 

ζήτησης των ανθρώπων αυτών για τη διοργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό, σε μεγάλες πόλεις 

της δυτικής και όχι μόνο Ευρώπης.  
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 ITB Convention Workshop (2008), «Russian Outbound Travel», Messe Berlin GmbH, July 2008, pp. 21 – 22 
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3.5.4 Παράγοντες που Δυσχεραίνουν την Ανάπτυξη του Ρώσικου 

Εξερχόμενου Τουρισμού 
 

Η χώρα της Ρωσίας έχει πολλές και μεγάλες ανάγκες από υποδομές, οι οποίες 

εντοπίζονται κυρίως στον τομέα των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών. Ειδικότερα, οι 

παράγοντες που μπορεί να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα στην προώθηση του ρώσικου 

εξερχόμενου τουρισμού είναι οι ακόλουθοι
26

: 

 Υπάρχουν πολλές και μεγάλες κυκλοφοριακές συμφορήσεις, μιας και η μέση 

ταχύτητα κυκλοφορίας σε αρκετές των περιπτώσεων δεν ξεπερνάει τα 40 χιλιόμετρα. 

Η επιβατική κυκλοφορία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται με τα λεωφορεία, 

ενώ και οι αεροπορικές συγκοινωνίες, που ενδιαφέρουν περισσότερο τον κλάδο του 

τουρισμού, είναι αρκετά παλιές, μιας και το 50% των αεροσκαφών των ρώσικων 

αερογραμμών, υπερβαίνουν τα 15 έτη. Τα δρομολόγια των πτήσεων γίνονται με τη 

χρήση αεροσκαφών ρώσικης κατασκευής και επομένως τίθεται ζήτημα ασφάλειας 

στις μετακινήσεις και επομένως απροθυμίας για ταξίδια.  

 Υπάρχει πολύ χαμηλή ποιότητα στην υποδομή των τηλεπικοινωνιών, κάτι το οποίο 

επηρεάζει σημαντικά και τη χρήση του διαδικτύου (internet). Περίπου 50.000 μεγάλοι 

οικισμοί δεν διαθέτουν πρόσβαση σε τηλεφωνική επικοινωνία και κατ’ επέκταση και 

δυνατότητα χρήσης διαδικτύου. Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη από το ρώσικο 

κράτος, λόγω παρέλευσης των ετών εργασίας, εισπράττουν πολύ λίγα χρήματα 

μηνιαίως, με τη μέση σύνταξη να φθάνει τα $37 ενώ η ανώτατη να είναι $100 

(στρατιωτικοί). Το γεγονός αυτό επιβαρύνει και δυσχεραίνει τον τουρισμό των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας, που πλέον στη σημερινή εποχή είναι μια πολύ δυναμική 

ομάδα ταξιδιωτών.  

 Μέχρι πρόσφατα η Ρωσία δεν συμμετείχε σε διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις ανά 

τον κόσμο, όπως για παράδειγμα στο Ιράκ και στον περσικό κόλπο. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να μην αποτελεί στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων η χώρα στο εσωτερικό 

της. Όπως ορισμένα γεγονότα, όπως είναι οι επιθέσεις στην Τσετσενία και άλλες 
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κινήσεις σε γειτονικές χώρες, ανέτρεψαν την εικόνα αυτή και πλέον η τρομοκρατία 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα εντός του ρώσικου κράτους
27

.  

 Όπως σε όλες τις μεγάλες πόλεις των χωρών του κόσμου, έτσι και στη Ρωσία, ανθεί 

και εξελίσσεται η εγκληματικότητα. Δεν παρατηρούνται φαινόμενα απαγωγής 

πλούσιων ή μη επιχειρηματιών, αλλά πλέον το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα και 

ειδικότερα σε πόλεις όπως είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, είναι εκτεταμένο 

και δυνατό. Όλες σχεδόν οι ξένες επιχειρήσεις που εδρεύουν και λειτουργούν στη 

Μόσχα χρειάζονται την κάλυψη εταιρειών προστασίας. Εάν οι επιχειρήσεις αυτές 

αναζητήσουν στέγη σε άλλες πόλεις, εκτός δηλαδή της Μόσχας και της Αγίας 

Πετρούπολης, τότε απαιτείται η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο και 

σημαίνει ότι επιχειρήσεις όπως είναι ξένα τουριστικά γραφεία (Tour Operators), δεν 

έχουν τη δυνατότητα της εύκολης ανάπτυξης στη Ρωσία. 

 Στη Ρωσία ελλοχεύει ο κίνδυνος του computer hacking, μιας και τα δικαιώματα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορούν να προστατευτούν εύκολα και αποτελεσματικά.  

 Ο τελευταίος και πιο σημαντικός ίσως παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη του 

ρώσικου εξερχόμενου τουρισμού, είναι και αυτός της παιδείας των κατοίκων της 

χώρας. Η εκπαίδευση των πολιτών δεν χρηματοδοτείται αποτελεσματικά, με τους 

μισθούς στην παιδεία να παραμένουν χαμηλοί και επομένως ο κλάδος της 

εκπαίδευσης να χωλαίνει σοβαρά. Ειδικότερα, η δαπάνη για την παιδεία ανέρχεται 

μόλις στο 0,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας, με το κράτος να 

χρηματοδοτεί μόνο κατά το 1/3 την πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση. Τα 

υπόλοιπα 2/3 προέρχονται από την πληρωμή διδάκτρων και από διάφορα «δώρα» από 

εταιρείες ή επιχειρηματίες. Όλα τα ανωτέρω έχουν πολύ αρνητική επίδραση στον 

εξερχόμενο τουρισμό της Ρωσίας, μιας και η μόρφωση αλλά και η επιθυμία για 

γενικότερη μάθηση αποτελεί σημαντική κινητήριο δύναμη για τον εξερχόμενο ρώσικο 

τουρισμό. 
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Κεφάλαιο 4ο: Ο Ρώσικος Τουρισμός στην Ελλάδα 

4.1 Εισερχόμενος Ρώσικος Τουρισμός  
 

Κατόπιν στοιχείων που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, αυξητικές είναι οι 

τάσεις που εμφανίζει ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα ως 

προορισμό για τις διακοπές τους. Την περίοδο 2003 – 2011, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 450% 

περίπου, δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 56%. Ειδικότερα, η Ελλάδα το 2011 

προσέλκυσε 451.238 Ρώσους τουρίστες, δηλαδή περίπου 60% περισσότερους συγκριτικά με 

το 2010, στο  οποίο ο εισερχόμενος τουρισμός από τη Ρωσία είχε παρουσιάσει μια μείωση 

μεγαλύτερη από το 10% (Πίνακας 13). Ο αριθμός αυτός των αφίξεων αντιστοιχεί στο 3% επί 

του συνόλου και της δίνει την 8
η
 θέση στο σύνολο των χωρών προορισμών των Ρώσων 

τουριστών
28

.  

Πίνακας 13: Εισερχόμενος Ρώσικος Τουρισμός (2003 – 2011) 

ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PENETRATION 

2003 79.767 - 0,56 

2004 129.926 63% 0,91 

2005 107.302 -17% 0,75 

2006 204.046 90% 1,43 

2007 200.353 -1,8% 1,41 

2008 199.591 -0,38% 1,40 

2009 309.071 55% 2,17 

2010 276.023 -11% 1,94 

2011 451.238 63% 3,14 

  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2012) 

Προκειμένου να αποτυπωθεί το μερίδιο αγοράς της Ελλάδος στον εξερχόμενο 

τουρισμό μιας χώρας, όπως η Ρωσία γίνεται χρήση του δείκτη διείσδυσης (penetration), ο 

οποίος και ισούται με το ποσοστό επί τοις χιλίοις των εξερχόμενων τουριστών, από το 

συνολικό πληθυσμό κάθε χώρας προέλευσης, που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό τους. 

Παρατηρώντας την εξέλιξη του υπόψιν δείκτη μεταξύ των ετών 2003 – 2011, γίνεται φανερό 
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ότι το μερίδιο της Ελλάδας στο ρώσικο εξερχόμενο τουρισμό εμφανίζει συνεχή, σχεδόν 

αυξητική πορεία.  

Σύμφωνα με τον πίνακα 14, η συνολική δαπάνη των Ρώσων τουριστών στην 

Ελλάδα, παρουσιάζει γενικά αυξητική τάση, με εξαίρεση τα έτη 2005 και 2009, όπου 

εμφάνισε μείωση σε ποσοστό 13% και 25% αντίστοιχα. Την περίοδο 2003 – 2011, η 

συνολική δαπάνη των Ρώσων τουριστών πολλαπλασιάστηκε σχεδόν τέσσερις φορές. Ωστόσο, 

η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης, η οποία 

διαχρονικά παρουσιάζει μια πτωτική τάση, αλλά στην αύξηση του αριθμού των αφίξεων των 

Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα. Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για την περίοδο της 

παραμονής τους στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 1.000,00€, παρουσιάζοντας, όμως ετήσιες 

διακυμάνσεις, με το έτος 2009 να εμφανίζει την μεγαλύτερη μείωση, σε ποσοστό 16% του 

2008 και το 2010 να εμφανίζει μια μικρή μόνο αύξηση της τάξεως του 1%
29

.  

Πίνακας 14: Συνολική & Μέση Κατά Κεφαλήν Δαπάνη Ρώσων Τουριστών στην Ελλάδα 

(2003 – 2011) 

ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΣΗ ΚΑΤΆ 

ΚΕΦΑΛΗΝ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Μ.Κ.Κ.Δ. 

2003 102.213.597,21 € - 1.261,44 € - 

2004 148.405.267,37 € 45% 1.142,23 € -11% 

2005 129.360.063,78 € -13% 1.205,57 € 6% 

2006 233.139.458,28 € 80% 1.142,58 € -5% 

2007 237.769.843,33 € 2,0% 1.191,29 € 4% 

2008 254.745.961,85 € 7,14% 1.203,25 € 1% 

2009 400.460.698,73 € 57% 1.295,69 € 8% 

2010 301.366.478,59 € -25% 1.091,82 € -16% 

2011 495.941.847,25 € 65% 1.099,07 € 1% 

    Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2012) 
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Δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ρώσους στην Ελλάδα αποτελούν, η Κρήτη, 

η οποία απορροφά ποσοστό 24,7% του συνόλου, η Ρόδος και η Χαλκιδική. Λόγω της 

θρησκευτικής ομοδοξίας και της πληθώρας των ιστορικών και των πολιτιστικών στοιχείων 

της χώρας, ευνοούνται μορφές τουρισμού, όπως είναι ο θρησκευτικός και ο πολιτιστικός. 

Επίσης, λόγω του εύκρατου κλίματος της Ελλάδας, ο τουρισμός παραχείμασης, ο οποίος 

απευθύνεται κυρίως σε άτομα τρίτης ηλικίας, δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα, σε 

σχέση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς.  

4.2 Απαιτήσεις Ρώσων Τουριστών από την Ελλάδα ως 

Τουριστικός Προορισμός  
 

Οι φιλικές σχέσεις των χωρών, αλλά και οι θρησκευτικοί δεσμοί, κάνουν τους 

Ρώσους επισκέπτες της Ελλάδος, να αισθάνονται οικεία περνώντας το χρόνο τους σε αυτή. 

Τα κριτήρια επιλογής της Ελλάδος ως προορισμού, είναι τα ακόλουθα
30

: 

 Η βεβαιότητα ότι θα επιστρέψει σώος και πάλι στη χώρα του. Η Ελλάδα θεωρείται 

και είναι από τους Ρώσους ως ασφαλής τόπος διακοπών, συγκριτικά με άλλες 

μεσογειακές χώρες οι οποίες παρουσιάζουν φθηνότερες από πλευράς κόστους ζωή. 

 Η καθαρότητα των θαλασσών και των ακτών. Ο παράγοντας αυτός, μαζί με τον 1
ο
 

παράγοντα, ενθαρρύνουν τους Ρώσους να στέλνουν και τα παιδιά τους σε παιδικές 

κατασκηνώσεις. 

 Η γενικότερη ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και η τοποθεσία των διαθέσιμων 

τουριστικών καταλυμάτων της Ελλάδος. 

 Οι σχετικές τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα πληρώσει κατά τη 

διάρκεια των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες. 

 Οι φυσικοί πόροι, το κλίμα, η φυσική ομορφιά, σε σχέση με άλλες χώρες. 

 Ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας. 

 Το πνεύμα φιλοξενίας που διέπει την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. 
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 Ορισμένοι Ρώσοι που έχουν ως σκοπό της επίσκεψής τους τη θρησκευτική εμπειρία, 

λαμβάνουν υπόψιν τους και τη δυνατότητα που έχουν να επισκεφθούν τόπους με 

έντονο θρησκευτικό ενδιαφέρον, ώστε να περιηγηθούν σε αυτούς και να συμμετέχουν 

σε τελούμενες θρησκευτικές δραστηριότητες. 

Ο τουρίστας λαμβάνει γνώση όλων των ανωτέρω παραγόντων, ή τουλάχιστον των 

πλέον σημαντικών εξ αυτών, από τις διαφημίσεις και τη γενικότερη προβολή που κάνει ο 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ή τις μικροοικονομικού επιπέδου δράσεις του 

ιδιωτικού τομέα της χώρας υποδοχής (Ελλάδα), στη χώρα προέλευσης (Ρωσία). Επίσης, η 

πληροφόρηση αντλείται από συζητήσεις με προγενέστερους τουρίστες, καθώς επίσης και από 

επισκέπτες του διαδικτύου (internet), ή ακόμη και από το διεθνή τύπο. Οι νέοι που έχουν 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο 

(internet), ενώ οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ηλικιακά και πλέον πολυάσχολοι, καταφεύγουν 

στους τουριστικούς πράκτορες, όπου η πληροφόρηση μπορεί να σχετίζεται πιο πολύ με τις 

ήδη υπάρχουσες διασυνδέσεις του πράκτορα, με τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  

4.3 Ανταγωνιστικότητα Ελλάδος & Ρώσικος Εξερχόμενος 

Τουρισμός  
 

Οι μεσογειακές χώρες αποτελούν για τους Ρώσους μια περιοχή ιδιαίτερα επιθυμητή 

για τουρισμό. Όσες χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά βάση ακριβότερες ως 

προορισμός και επομένως είναι προσιτές μόνο για τους πλούσιους Ρώσους. Αντίθετα, στις 

φθηνότερες χώρες, όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, υπάρχει μια πιο μεγάλη ευκολία 

εισόδου και επομένως αποτελούν στόχο και για τα χαμηλότερα ρώσικα εισοδήματα. 

Συγκεκριμένα, οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίζουν μεγάλο ρώσικο 

τουριστικό ρεύμα, με ρυθμό αύξησης της τάξεως του 18,7%. Η υπόλοιπη Μεσόγειος, που δεν 

περιλαμβάνει κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τουρκία, Αίγυπτος), εμφανίζει πολύ 

μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης (24,8%), μια και οι σχετικές χώρες διαθέτουν και αυτές αρκετή 

ηλιοφάνεια και είναι και φθηνότερες
31

. 

Η Ελλάδα, μπορεί να προσελκύσει πολύ περισσότερους Ρώσους τουρίστες από το 

σύνολο των 22 εκατομμυρίων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι γειτονικές χώρες, όπως είναι 

η Τουρκία και η Ισπανία, απορροφούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια Ρώσων τουριστών 
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ετησίως. Ακόμη και η Κύπρος, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη σε μέγεθος και έκταση, 

απορροφά μεγαλύτερο αριθμό Ρώσων τουριστών, από την Ελλάδα. Η Τουρκία, αποτελεί όχι 

μόνο τουριστικό πόλο έλξης, αλλά και κέντρο για αγορές (shopping). Μεγάλος αριθμός των 

Ρώσων τουριστών της Τουρκίας είναι μικροέμποροι, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην Τουρκία. 

Οι έμποροι αυτοί πηγαίνουν πολύ συχνά στην Τουρκία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και 

το διασυνοριακό αυτό εμπόριο ανέρχεται κοντά στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε ετήσια 

βάση.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουν οι ανταγωνίστριες χώρες έναντι της 

Ελλάδος, όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία, η Τυνησία, το Μαρόκο, κλπ, είναι ότι έχουν 

τη δυνατότητα με συνεχείς υποτιμήσεις του νομίσματός τους, να παρέχουν φθηνότερες 

υπηρεσίες τουρισμού, ενώ αντίθετα η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, να ασκήσει 

δηλαδή μια μονομερή νομισματική πολιτική. Για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της η 

Ελλάδα, θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητά της, βελτιώνοντας παράλληλα την 

ποιότητα του τουριστικού της προϊόντος.  

 4.4  Αξιολόγηση της Ελλάδος από τους Ρώσους Τουρίστες 

4.4.1 Ζήτηση για Τουρισμό στην Ελλάδα από τους Ρώσους Τουρίστες 
 

Η Ελλάδα καταλαμβάνει ένα αισθητά μικρό μερίδιο στις προτιμήσεις των Ρώσων, αν 

και διαθέτει μια σαφέστατη υπεροπλία στις ανταγωνιστικές μεταβλητές, με εξαίρεση το 

κόστος του πακέτου των διακοπών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από τους 

ελληνικούς προορισμούς, πρώτη επιλογή είναι η Κρήτη, την οποία προτιμάει το 27% και 

ακολουθούν η Ρόδος, με ποσοστό 16% και η Χαλκιδική, με ποσοστό 12%. Έπειτα είναι και 

άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως είναι η Αττική, με ποσοστό 8,5% και η Κέρκυρα, με 

ποσοστό 7%. Η περιοχή της Βορείου Ελλάδος γενικότερα παρουσιάζει και μεγάλο εμπορικό 

ενδιαφέρον εξαιτίας της αγοροπωλησίας γουναρικών.  Αν και το 65% των Ρώσων τουριστών 

που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2011 επέλεξε ξενοδοχεία με όλες τις επιπλέον παροχές να 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή (all inclusive), υπολογίζεται ότι η πλειονότητά τους 

πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα εκτός του καταλύματος και σε ιδιαίτερα 
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αξιόλογα συνήθως εστιατόρια, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που έχουν οι Ρώσοι 

τουρίστες για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
32

.  

4.4.2 Αξιολόγηση των Τουριστικών Προϊόντων της Ελλάδας από τους 

Ρώσους Τουρίστες 
 

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε, μεταξύ 221 Ρώσων τουριστών στην περιοχή 

της Χαλκιδικής της Θεσσαλονίκης, προέκυψαν ορισμένα πολύ σημαντικά συμπεράσματα 

αναφορικά με την εικόνα που έχουν οι Ρώσοι τουρίστες για την Ελλάδα και για πέντε άλλους 

ανταγωνιστικούς προορισμούς. Η βαθμολογία που δόθηκε από τους Ρώσους τουρίστες, για τα 

βασικά τουριστικά προϊόντα, αφορούσε, πέραν της Ελλάδος, τις χώρες της Τουρκίας, της 

Αιγύπτου, της Βουλγαρίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Συνοπτικά τα αποτελέσματα 

απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα με κλίμακα από 1-5 (με άριστα το 5): 

Πίνακας 15: Αξιολόγηση των Τμημάτων Τουρισμού από τους Ρώσους Τουρίστες 

  ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Φυσικοί Πόροι 4,24 3,39 3,05 3,70 4,22 4,25 

Βιομηχανία Φιλοξενίας 3,83 4,35 3,73 0,03 3,78 4,13 

Ποιότητα Υπηρεσιών των 

Προϊόντων του Τουρισμού 
4,00 3,87 3,64 2,80 4,00 4,19 

Τιμή 3,47 4,22 4,00 3,30 2,67 3,56 

Συσχετισμός Ποιότητας / 

Τιμών 
3,50 4,17 3,73 3,00 3,33 3,81 

Παραλίες 3,84 3,70 4,18 3,90 3,89 4,07 

Γραφεία ταξιδιών / 

χειριστές γύρου 
3,37 3,78 3,64 2,88 3,78 3,75 

Ιστορική Διαθεσιμότητα 

Περιοχών 
4,88 3,22 3,91 2,60 4,56 4,44 

Εξορμήσεις / Οδηγοί 3,88 3,26 3,59 3,00 4,33 4,25 

Ποιότητα Τροφίμων & 

Ποτών 
4,27 3,70 3,23 3,44 4,44 4,50 

Ψυχαγωγίες 3,43 4,04 3,36 3,78 3,89 4,31 

Ασφάλεια 4,47 3,13 2,95 3,33 4,00 4,25 

Μεταφορά (Ρωσία - 

προορισμός) 
3,94 3,65 3,73 3,44 4,11 4,19 
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 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, (2012), «Εξελίξεις Τουριστικής Κίνησης», Εκδόσεις Ε.Ο.Τ., Σελ: 98  
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Μεταφορά (στον 

προορισμό) 
4,15 3,57 3,00 3,67 4,11 4,56 

Άλλοι Τουρίστες 4,00 3,52 3,77 3,44 4,33 4,19 

Ρώσικα - Γλώσσα 

Υπαλλήλων 
3,00 3,61 3,45 4,11 3,44 3,50 

Ψυχαγωγίες για Παιδιά 3,18 4,05 3,05 2,88 3,44 3,93 

Τοπική Στάση Ανθρώπων 

Έναντι των Τουριστών 
4,07 3,39 3,55 3,78 4,22 4,13 

Συνολικός Μέσος Όρος 3,86 3,70 3,53 3,34 3,92 4,11 

       
Πηγή: http://www.jobtrust.gr 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα, προκύπτουν ορισμένα 

πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Ξεκινώντας, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα αναφορικά με 

τους γονείς που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους, μιας και δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες 

δραστηριότητες, για τα παιδιά που έχουν οι Ρώσοι τουρίστες. Η υπόψιν παρατήρηση είναι 

αρκετά σημαντική μιας και δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα ήταν άνθρωποι που τόνισαν πως συχνά ταξιδεύουν με τα παιδιά τους
33

. 

Οι Ρώσοι τουρίστες έδωσαν χαμηλή βαθμολογία σε εκείνες τις χώρες όπου υπήρχε 

αρκετά υψηλή η απουσία της χρήσης της ρώσικης γλώσσας από την πλευρά των υπαλλήλων 

που τους εξυπηρετούσαν, παρέχοντάς τους όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

Επίσης, μια ακόμη επισήμανση είναι και η έλλειψη της λήψης δορυφορικού τηλεοπτικού 

σήματος από τη Ρωσία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους τουρίστες αυτής της χώρας 

να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά κανάλια της περιοχής τους. Επιπρόσθετα, ορισμένοι Ρώσοι 

τουρίστες σχολίασαν και τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τα ξενοδοχεία τεσσάρων (4*) 

αστέρων που διαθέτει η Ελλάδα, μεταξύ τους, εν αντιθέσει με αντίστοιχα ξενοδοχεία άλλων 

ευρωπαϊκών προορισμών. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη επαγωγικού 

συσχετισμού ανάμεσα, στις δαπάνες και στην ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών 

προορισμών. Επομένως, η Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της, προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική και να «κερδίσει» μερίδιο αγοράς 

από τους άλλους μεσογειακούς προορισμούς.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 15, παραθέτονται ορισμένες 

παρατηρήσεις, επί αυτών των αριθμητικών μεγεθών, κάνοντας μια σύγκριση των χωρών που 

εξετάζονται στο δείγμα. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω στοιχεία, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε 

σε μια κλίμακα από το 0 έως και το 5 με 4,24, αναφορικά με τη φυσική ομορφιά που διαθέτει, 
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 http://www.jobtrust.gr/index.php?section=1&Part=3&Page=151 (Ανάκτηση 25/5/2013) 

http://www.jobtrust.gr/index.php?section=1&Part=3&Page=151
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με την Ισπανία να κατέχει την πρώτη θέση με ελάχιστη διαφορά (4,25). Επίσης, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η Ελλάδα, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος 

τομέας, θα πρέπει να αποδώσουν μεγαλύτερη σημασία τόσο στον οικοτουρισμό, όσο και στη 

βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. 

Επίσης, οι ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αλλά και την απόδοσή τους, προκειμένου να καταστούν 

ανταγωνιστικές, τόσο προς την Τουρκία, όσο και προς την Ισπανία. Η Ελλάδα στη 

συγκεκριμένη κατηγορία βαθμολογείται με 3,83, έναντι 4,35 της Τουρκίας και 4,13 της 

Ισπανίας. Επειδή όμως, δεν θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των τιμών χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψιν η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, για το λόγο αυτό, η όποια αξιολόγηση 

στηρίχθηκε σε έναν συσχετισμό ανάμεσα στις δαπάνες που γίνονται για την αναβάθμιση της 

ποιότητας και στις προσφερόμενες τελικές τουριστικές υπηρεσίες. Η Ελλάδα βαθμολογήθηκε 

με 3,5, βαθμός χαμηλότερος, τόσο από την πρώτη Τουρκία (4,17), όσο και από τις Αίγυπτο 

(3,73) και Ισπανία (3,81). Οι σημαντικές διαφορές που έχει η Ελλάδα με τις άλλες χώρες 

εντοπίζονται στην βαθμολόγηση των παραλιών, όπου η χώρα μας καταλαμβάνει μια θέση 

πριν το τέλος, με 3,84, υπερτερώντας μόνο έναντι της Τουρκίας (3,7). Όλες οι υπόλοιπες 

χώρες βαθμολογήθηκαν καλύτερα από την Ελλάδα, με την Αίγυπτο να καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση (4,18). 

Από την άποψη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ταξιδιωτικών 

γραφείων, οι διαφορές όσον αφορά τη βαθμολόγηση των χωρών από τους Ρώσους τουρίστες, 

δεν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις. Ειδικότερα, η Ελλάδα παίρνει μια βαθμολογία της 

τάξεως του 3,37, με τις υπόλοιπες χώρες να κυμαίνονται στα ίδια σχεδόν επίπεδα (Τουρκία: 

3,78 – Αίγυπτος: 3,64 – Βουλγαρία: 2,88 – Ιταλία: 3,78 και Ισπανία: 3,75). Στον τομέα όπου 

η Ελλάδα έχει την υψηλότερη θέση στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών, είναι η 

διαθεσιμότητα που υπάρχει αναφορικά με τα ιστορικά αξιοθέατα. Η Ελλάδα λαμβάνει μια 

βαθμολογία ίση με 4,88 έναντι 4,56 της δεύτερης Ιταλίας και 4,44 της τρίτης Ισπανίας. 

Υψηλά στη λίστα των Ρώσων τουριστών βρίσκεται η Ελλάδα σχετικά με την ποιότητα των 

τροφίμων και των ποτών που παράσχει προς τους τουρίστες της. Υπερτερεί έναντι της 

Ιταλίας (4,44) και της Ισπανίας (4,5), αλλά η βαθμολογία της (4,27) χαρακτηρίζεται ως 

άκρως ικανοποιητική. 

Ελλείψεις παρουσιάζει η χώρα στον τομέα της ψυχαγωγίας, όπου οι ερωτηθέντες τη 

βαθμολογούν με μόλις 3,43, τη χαμηλότερη σχεδόν βαθμολογία από όλες τις εξεταζόμενες 
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χώρες, με εξαίρεση μόνο την Αίγυπτο. Από την άλλη πλευρά όμως, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται 

ως ο πλέον ασφαλής προορισμός, μιας και έχει την πιο υψηλή βαθμολογία σε αυτή την 

κατηγορία, με 4,47. Η ταχύτατη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών στην 

Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αλλά και της απόστασης που απαιτείται 

να διανύσει ένας ρώσος τουρίστας για να έρθει στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε και πιο 

πάνω, σχεδόν όλοι οι ρώσοι τουρίστες τόνισαν τον προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με 

το επίπεδο της διασκέδασης των παιδιών τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των διακοπών 

τους. Για το λόγο αυτό, στη σχετική βαθμολογία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, 

με βαθμό 3,18, έχοντας σημαντική διαφορά με τη γειτονική Τουρκία, η οποία βαθμολογείται 

με 4,05. 

Από τα συνολικά αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε, υπολογίστηκε και ο 

συνολικός μέσος όρος της βαθμολογίας, με την Ελλάδα να την προσπερνάνε μόνο η Ιταλία 

και η Ισπανία, ως χώρες περισσότερο οργανωμένες. Από την άλλη πλευρά, παρά το χαμηλό 

κόστος παραγωγής υπηρεσιών τουρισμού, χώρες όπως η Βουλγαρία, η Τουρκία και η 

Αίγυπτος, δεν κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα θετικά σχόλια από την Ελλάδα. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

 Η φυσική ομορφιά και η ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων και το φυσικό 

περιβάλλον της χώρας. 

 Η γεωγραφική της θέση  

 Το ήπιο κλίμα 

 Οι σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι, όπως είναι για παράδειγμα τα ιστορικά μνημεία, η 

αρχιτεκτονική κληρονομιά, ο σύγχρονος πολιτισμός, κλπ. 

 Οι βελτιωμένες τουριστικές και αεροπορικές υποδομές 

 Οι πολύ καλές συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής 

Ξέχωρα από την ανωτέρω έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ του δείγματος των 

Ρώσων τουριστών και αφορούσε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται σε κάθε χώρα χωριστά, 

υπάρχουν και καταγεγραμμένα σχόλιά τους σε διάφορες ιστοσελίδες ταξινόμησης 
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ξενοδοχείων και αφορούν τις προτιμήσεις και το βαθμό ικανοποίησής τους
34

. 

Παρατηρήθηκαν λοιπόν τα εξής σημεία, τα οποία τονίζουν είτε την δυσαρέσκειά τους είτε 

την ικανοποίησή τους: 

 Ποικιλία στο φαγητό και ειδικότερα στα ψάρια και τα φρέσκα φρούτα 

 Ποιότητα καφέ, τσαγιού και αλκοολούχων ποτών, 

 Στολές εργασίας  και διάθεση του προσωπικού 

 Ύπαρξη επαρκούς Ρωσόφωνου προσωπικού 

 Καθαριότητα της παραλίας και κατάσταση εξοπλισμού παραλίας (ξαπλώστρες, 

τραπέζια) 

 Καθαριότητα δωματίου, κατάσταση επίπλων και μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Ποιότητα και καθαριότητα ειδών ύπνου και προσωπικής υγιεινής (σεντόνια, πετσέτες, 

παντόφλες) 

 Διαθεσιμότητα Wi – fi στα δωμάτια 

 Ψυχαγωγικά προγράμματα 

Ειδικότερα, οι Ρώσοι τουρίστες δίνουν κατά κυριότερο λόγο έμφαση στην ποικιλία 

του buffet στα εστιατόρια και ιδίως στην ποικιλία φρέσκων ψαριών και φρούτων και στην 

ποσότητα αυτών. Επιπλέον, η ποιότητα του καφέ και η ποικιλία των αφεψημάτων παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ικανοποίησή τους, αναφορικά με τις υπηρεσίες διατροφής των 

ξενοδοχείων.  Επίσης, σημαντικό σημείο για το βαθμό ικανοποίησης των Ρώσων επισκεπτών, 

είναι και η ποιότητα των αλκοολούχων ποτών που σερβίρονται στα εστιατόρια και τα bars 

των ξενοδοχείων. Πολλά καταγεγραμμένα σχόλια αφορούν στην εμφάνιση των στολών του 

προσωπικού, καθώς επίσης και στην διάθεσή του και στην προθυμία του να εξυπηρετήσει. 

Ακόμα, οι Ρώσοι επισκέπτες δίνουν ιδιαίτερη βάση στην ύπαρξη επαρκούς Ρωσόφωνου 

προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους.  

Επιπλέον, όσον αφορά στην θάλασσα και την ακτή των ξενοδοχείων, οι Ρώσοι 

επισκέπτες δίνουν έμφαση στην καθαριότητα τόσο της θάλασσας από τα φύκια, τόσο και της 

παραλίας από απορρίμματα. Ακόμα, τους ενδιαφέρει να είναι σε καλή κατάσταση και σε 

επαρκή ποσότητα για όλους τους πελάτες τα είδη εξοπλισμού της παραλίας, όπως οι 

ξαπλώστρες και τα τραπέζια, καθώς και να υπάρχουν διαθέσιμες πετσέτες καλής ποιότητας 
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 Moscow International Travel & Tourism (M.I.T.T) (2009), «International Exhibition Travel & Tourism of 

Moscow», 18/3/2009 – 21/3/2009 
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ειδικά για την χρήση τους στην παραλία. Σχετικά με τα δωμάτια, οι Ρώσοι τουρίστες δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα όλων των χώρων, στην ποιότητα και καθαριότητα των 

ειδών ύπνου (σεντόνια, μαξιλάρια, στρώματα) και των ειδών προσωπικής υγιεινής (πετσέτες, 

μπουρνούζια, παντόφλες).  

Επίσης, πληθώρα σχολίων έχουν καταγραφεί για την κατάσταση και την παλαιότητα 

των επίπλων μέσα στα δωμάτια καθώς επίσης και την οσμή της ατμόσφαιρας των δωματίων, 

τη λειτουργία του εξαερισμού και των κλιματιστικών. Σχόλια επίσης έχουν καταγραφεί για 

την διαθεσιμότητα του Wi – fi στα δωμάτια, η οποία κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η 

δωρεάν παροχή. Τέλος, όσοι επισκέπτες έχουν παιδιά έχουν σημειώσει ως σημαντικό 

στοιχείο την ύπαρξη παιδικών ψυχαγωγικών προγραμμάτων με Ρωσόφωνο προσωπικό 

υπεύθυνο για την ασφάλεια των παιδιών, σε ειδικά διαμορφωμένες και ασφαλείς 

εγκαταστάσεις για τον σκοπό αυτό.  
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Κεφάλαιο 5ο: Μελέτη Περίπτωσης – Case Study  
 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης, κρίνεται σκόπιμη η μελέτη και 

ανάλυση της περίπτωσης μιας ελληνικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 

του τουρισμού. Συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί ένας Όμιλος εταιρειών ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, ο οποίος διάγει εικοσιπενταετή παρουσία στη ελληνική αγορά και ο οποίος 

έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες.  

 Ο Όμιλος 

Η συνολική δυναμικότητα του Ομίλου ανέρχεται στις 5.500 κλίνες, με ένα σύνολο 

εργαζομένων της τάξεως των 1.600 ατόμων. Πρωτοπόρος στον ξενοδοχειακό τομέα, ο 

Όμιλος, ήδη από τη δεκαετία του 1990, εισάγει καινοτόμα τουριστικά προϊόντα στην εγχώρια 

αγορά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου 

Θαλασσοθεραπείας – SPA στην Κρήτη το 1997.  

Ειδικότερα, ο Όμιλος διαθέτει:  

 Οκτώ (8) ξενοδοχειακές μονάδες 4* & 5*, δυναμικότητας  5.500 κλινών, σε τρεις 

προορισμούς στρατηγικής σημασίας, όπως είναι η Κρήτη (4), η Ρόδος (2) και η 

Δυτική Πελοπόννησος (2) 

 Τρία (3) υπερσύγχρονα συνεδριακά κέντρα 

 Δυο (2) κέντρα θαλασσοθεραπείας / SPA 

 

 Όραμα 

Η εν λόγω ξενοδοχειακή αλυσίδα οραματίζεται την εδραίωση μιας νέας ποιοτικής 

πραγματικότητας για τον ελληνικό τουρισμό, η οποία και θα επανατοποθετήσει την Ελλάδα 

στον τουριστικό χάρτη, ως ένα ιδανικό προορισμό διακοπών.  

Το όραμα του Ομίλου υλοποιείται μέσα από 5 στρατηγικούς άξονες δράσης, οι 

οποίοι είναι: 

1. Δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και αγορών 

2. Συνεχής εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος  

3. Στρατηγικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό  

4. Συστηματικές επενδύσεις στις πολυτελείς εγκαταστάσεις  
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5. Συνεχής αναβάθμιση των ποιοτικών προδιαγραφών  

 

 Φιλοσοφία 

Στη φιλοσοφία του Ομίλου η έννοια των διακοπών εξελίσσεται και εμπλουτίζεται 

συνεχώς, εκφράζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, σέβεται τις πολιτισμικές και 

εθνικές ιδιαιτερότητες, περιέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες και ιδιαίτερη φροντίδα, με τον 

αυθορμητισμό της κλασσικής ελληνικής φιλοξενίας και τον επαγγελματισμό του 

πρωτοπόρου.  

 Εργαζόμενοι 

Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 1.600 άτομα, ένα προσωπικό άρτια καταρτισμένο και 

εκπαιδευμένο στους τομείς απασχόλησή του. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αποτελεί 

το θεμέλιο λίθο και την κινητήρια δύναμη της λειτουργίας των μονάδων του.  Για το λόγο 

αυτόν, ο Όμιλος δίνει κίνητρα και επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του προσωπικού του, 

καθώς επίσης δημιουργεί τις συνθήκες για ένα ευχάριστο και αποδοτικό χώρο εργασίας. Δεν 

είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι, το 2008 ο Όμιλος βραβεύτηκε ως καλύτερος χώρος 

εργασίας (Best Workplaces). Ως εκ τούτου, οι συνεργάτες του Ομίλου απολαμβάνουν  ένα 

άριστο περιβάλλον εργασίας, ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και σταθερή επαγγελματική 

πρόοδο, με αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανταμοιβών. 

 Πελάτες 

Οι επισκέπτες των ξενοδοχείων του Ομίλου βρίσκονται στο επίκεντρο της φροντίδας 

και περιποίησης από το φιλόξενο και πρόθυμο να εξυπηρετήσει προσωπικό του. Από όλο 

αυτό το πακέτο της φιλοξενίας δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα παιδιά, τα οποία 

αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο σε όλα τα ξενοδοχεία, όπου έχουν δημιουργηθεί 

παιδότοποι και δραστηριότητες για να κάνουν τις διακοπές τους αξέχαστες. Τα ξενοδοχεία 

του Ομίλου επισκέπτονται άνθρωποι μεσαίου και ανώτερου μορφωτικού, κοινωνικού και 

εισοδηματικού επιπέδου.  

Η πλειοψηφία των πελατών του Ομίλου, προέρχεται κυρίως από τις εξής χώρες: 

 Γερμανία 

 Βέλγιο 

 Γαλλία 
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 Ελβετία 

 Μεγάλη Βρετανία 

 Ιταλία 

 Αυστρία 

καθώς επίσης και από τις οικονομικά εύρωστες και αναπτυσσόμενες χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι: 

 Ρωσία 

 Πολωνία 

 Τσεχία 

 Ουγγαρία 

 Ουκρανία 

 Σλοβακία 

 Ρουμανία 

καθώς επίσης και από το Ισραήλ.  Σε μικρότερο βαθμό πελάτες προέρχονται από τις 

Αραβικές χώρες, τον Καναδά και τις Η.Π.Α. 

 Περιγραφή των ξενοδοχειακών μονάδων 

Τα ξενοδοχεία του Ομίλου έχουν χαρακτήρα εποχικό και συνήθως ξεκινούν τη 

λειτουργία τους τον μήνα Απρίλιο, με τελευταίο μήνα λειτουργίας τον Οκτώβριο. Οι περιοχές 

στις οποίες βρίσκονται τα ξενοδοχεία του Ομίλου είναι η Κρήτη, η Ρόδος και η Δυτική 

Πελοπόννησος. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς 

επίσης και οι παροχές που προσφέρουν. 
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 Κρήτη 

 

 

 

 

 

Ξενοδοχείο 1
*****  

All Inclusive, Full 

Board, Half Board, Bed & Breakfast 

Ξενοδοχείο 2
***** 

All Inclusive, Full Board, 

Half Board, Bed & Breakfast 

341 δωμάτια εκ των οποίων τα 97 έχουν 

άμεση πρόσβαση στο κέντρο 

θαλασσοθεραπείας, καθώς επίσης και 43 

σουίτες 

346 δίκλινα και οικογενειακά δωμάτια 

6 εστιατόρια και 2 bar 7 εστιατόρια και 3 bar 

μπουτίκ, κατάστημα λαϊκής τέχνης, 

κοσμηματοπωλείο, mini – market 

μπουτίκ, κατάστημα λαϊκής τέχνης, 

κοσμηματοπωλείο, mini – market, κατάστημα 

με αξεσουάρ 

25 πισίνες γλυκού νερού 5 πισίνες γλυκού και θαλασσινού νερού 

Κέντρο θαλάσσιων σπορ: καταδύσεις, 

canoe, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο 

ποδήλατο, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοπλοΐα 

(catamaran), banana – rides, ringos. 

Κέντρο θαλάσσιων σπορ: καταδύσεις, canoe, 

ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο 

ποδήλατο, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοπλοΐα 

(catamaran), banana – rides, ringos 

Κέντρο Θαλασσοθεραπείας (SPA) 
Συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας  900 

ατόμων 

 
Fantasy Land: Παιδότοποι, mini club και 

άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για παιδιά 
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Ξενοδοχείο 3**** All Inclusive 
Ξενοδοχείο 4***** All Inclusive, Full 

Board, Half Board, Bed & Breakfast 

344 δίκλινα και οικογενειακά δωμάτια 40 υπερπολυτελείς βίλες 

4 εστιατόρια, 4 μπαρ και 1 disco 7 εστιατόρια & 3 bar 

Κοσμηματοπωλείο και mini – market 

Μπουτίκ, καταστήματα παραδοσιακής τέχνης, 

κοσμηματοπωλείο, mini - market,  

κομμωτήριο 

5 εξωτερικές πισίνες γλυκού νερού 5 πισίνες γλυκού και θαλασσινού νερού 

Κέντρο θαλάσσιων σπορ: καταδύσεις, 

canoe, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο 

ποδήλατο, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοπλοΐα 

(catamaran), banana – rides, ringos. 

Κέντρο θαλάσσιων σπορ: καταδύσεις, κανό, 

ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο 

ποδήλατο, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοπλοΐα 

(catamaran), banana – rides, ringos. 

 

 Ρόδος 

 

 

 

 

 

Ξενοδοχείο 1**** All Inclusive 

787 δωμάτια 

5 εστιατόρια & 5 bar 

Μπουτίκ, κατάστημα  λαϊκής τέχνη, κοσμηματοπωλείο, mini – 

market, κομμωτήριο 

7 μεγάλες εξωτερικές πισίνες 

Παιδότοποι mini club και άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για 

παιδιά 

Συνεδριακό κέντρο 
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 Δυτική Πελοπόννησος  

Ξενοδοχείο 1**** All Inclusive, Full Board, Half Board, Bed & 

Breakfast 

562  δίκλινα δωμάτια 

7 εστιατόρια & 5 bar 

Gallery / Είδη δώρων, mini – market, κομμωτήριο, κοσμηματοπωλείο, 

μπουτίκ 

25 εξωτερικές πισίνες 

Fantasy Land: Παιδότοποι, mini club και άλλες εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες για παιδιά 

Συνεδριακό κέντρο 

Κέντρο Θαλασσοθεραπείας (SPA) 

 

 Υπηρεσίες 

Ο Όμιλος πραγματοποιεί συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους αναφορικά με την 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, μέσα από ερωτηματολόγια και ad hoc mini surveys. 

Τα Quality Audits αποτελούν συστηματικούς ελέγχους σχετικά με τις ποιοτικές 

προδιαγραφές των υπηρεσιών και της άσκησης εργασίας (Mystery Guest Programmes, 

Shopping Calls, Check List, Audit). Γίνεται επίσης μελέτη και ανάλυση των στατιστικών 

στοιχείων που προκύπτουν από τις έρευνες οικονομικών δεικτών και από την ενημέρωση 

όλων των τμημάτων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών. Τέλος, ο Όμιλος προχωράει 

στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή συστήματος  HACCP σε όλες τις ξενοδοχειακές του 

μονάδες, από το έτος 2001, με στόχο την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 

τροφίμων. 
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 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Το 2000, ο Όμιλος εισήγαγε ένα σύγχρονο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), με άξονα το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι 

αποτελεί ενεργό μέλος της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται, με ουσιαστικό 

ενδιαφέρον για τα ζητήματα που την απασχολούν. Σήμερα, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί 

σημείο αναφοράς και κορμό ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ και για τα χρόνια που ακολουθούν 

αναμένεται μεγαλύτερη εμβάθυνση και ευαισθητοποίηση, σε θέματα που αφορούν τόσο το 

περιβάλλον όσο και την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Στο κέντρο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου 

βρίσκεται το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια 

επιτακτική ανάγκη, που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Ο Όμιλος, με σεβασμό 

προς τη φύση, έχει υιοθετήσει μία σειρά πρακτικών για τη μείωση του «αποτυπώματός» της 

στο φυσικό περιβάλλον και τη σωστή διαχείριση των ενεργειακών και φυσικών πόρων. Οι 

πρακτικές αυτές έγκεινται: 

i. Διαχείριση των ενεργειακών πόρων, μέσω της εγκατάστασης συστημάτων τεχνολογίας 

αιχμής.  

Τοποθετούνται μηχανισμοί ρύθμισης της κατανάλωσης νερού για τις βρύσες, 

κεντρικοί ηλεκτρικοί διακόπτες σε όλα τα δωμάτια, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και 

χρήση της ηλιακής ενέργειας, που συνεισφέρουν και στην εξοικονόμηση ενέργειας για όλες 

τις λειτουργίες των ξενοδοχείων, καθώς επίσης και στα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των 

επισκεπτών. Το 1999 εφαρμόστηκε το μεγαλύτερο, στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, ένα 

πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες, στα τρία ξενοδοχεία της 

Κρήτης. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων της Ρόδου και 

της Πελοποννήσου. 

ii. Καθαρισμός των παραλιών των ξενοδοχείων με την συμμετοχή των πελατών αλλά και 

του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού των ξενοδοχείων.  

Η διατήρηση της καθαριότητας και της καλής οργάνωσης των ακτών, αποτελεί μία 

από τις βασικές της πράσινες αρχές. Ο Όμιλος είναι αναγνωρίστηκε για την προσπάθειά του 

αυτή, με τη διάκριση της «Γαλάζιας Σημαίας», για τις ακτές των ξενοδοχείων του επί έντεκα 

συναπτά έτη. 
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iii. Διαχείριση αποβλήτων 

Όλες οι μονάδες του Ομίλου είναι εξοπλισμένες με μηχανισμούς διαχείρισης 

αποβλήτων που αποθηκεύουν και καθαρίζουν βιολογικά το νερό, το οποίο στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται στην άρδευση. 

iv. Έλεγχος της κατανάλωσης προϊόντων μη φιλικών προς το περιβάλλον.  

Η χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων, όπως είναι το χαρτί και το γυαλί, είναι μια 

ακόμη ενέργεια για την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. Ο περιορισμός των 

απορριμμάτων  και  η επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και προϊόντων, όταν είναι εφικτό, 

αποτελεί μια ακόμη προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Σε όλες τις μονάδες, 

ανακυκλώνονται χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μελάνια και μπαταρίες. Τα απορρίμματα 

συλλέγονται σε συγκεκριμένα μέρη, από όπου αποστέλλονται συστηματικά για ανακύκλωση.  

v. Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών και κυβερνητικών οργανισμών της Ελλάδος, για την 

προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. 

Ο Όμιλος υποστηρίζει, προωθεί και συμμετέχει ενεργά στις περισσότερες ενέργειες 

οργανώσεων όπως είναι ο Αρκτούρος, ο Αρχέλων, η WWF, η Clean – up Greece, η Green 

Globe η Clean up the Mediterranean, καθώς και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. 

Σε όλους τους προορισμούς του Ομίλου οργανώνονται εκστρατείες αναδάσωσης, όπως στη 

Χερσόνησο της Κρήτης, στον ποταμό Αλφειό στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της 

Καρύταινας  κ.ά.  

vi. Καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων 

Η επιτυχημένη προσπάθεια παραγωγής βιολογικών προϊόντων σε ειδική φάρμα στην 

ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Πελοπόννησο τα έτη 2000 – 2001, οδήγησε στην εφαρμογή 

του σχεδίου και σε μονάδες της Κρήτης.  

vii. Ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών 

Ο Όμιλος συμμετέχει και αναπτύσσει καινοτόμες πρωτοβουλίες οι οποίες σαν στόχο 

έχουν την ευαισθητοποίηση του κλάδου για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς 

και για την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών. Μία τέτοια πρωτοβουλία, στην οποία 

συμμετέχει ο Όμιλος είναι και η δημιουργία του «Πράσινου Δωματίου» από το Συμβούλιο 

Ιδεών & Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.). Το 
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«Πράσινο Δωμάτιο» έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα οπτικό ερέθισμα για την κατεύθυνση 

που μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει κάθε ξενοδόχος στις μελλοντικές κατασκευές και 

επεμβάσεις στο χώρο του τουρισμού και αποτελείται από τεχνολογίες και προϊόντα που έχουν 

στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. 

viii. Αφύπνιση και εκπαίδευση:   

Ο Όμιλος χορηγεί, οργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια και ημερίδες με θέματα 

ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα προάγει και υποστηρίζει τη 

συνδρομή των εργαζομένων σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Πολλές διακρίσεις και 

βραβεία προέρχονται από Tour Operators, διεθνείς οργανισμούς και τοπικούς φορείς, για την 

περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου. 

Σε γενικές γραμμές, η περιβαλλοντική δράση του Ομίλου σε αριθμούς, συνοψίζεται 

ως ακολούθως: 

 85% της χρήσης του ζεστού νερού, καλύπτεται από την παραγωγή και εκμετάλλευση 

της ηλιακής ενέργειας 

 7.010 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών συλλεκτών χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση 

ενέργειας 

 1.320.000€ είναι το συνολικό κόστος της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες 

 χρησιμοποιούνται συστήματα βιολογικού καθαρισμού σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα 

 35% είναι η ετήσια εξοικονόμηση νερού μέσα από τη χρήση βιολογικού καθαρισμού 

 3.200 Kwt ενέργειας εξοικονομούνται, από τη χρήση της τεχνολογίας, που ισοδυναμεί 

με την καύση 300 τόνων πετρελαίου 

 40% είναι η ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση υδρόψυκτων 

συστημάτων κλιματισμού 

 25 στρέμματα γης ποτίζονται με το νερό που εξοικονομείται από το βιολογικό 

καθαρισμό 

 25% των καλοκαιρινών αναγκών σε λαχανικά και φρούτα καλύπτεται από τη φάρμα 

βιολογικών προϊόντων των ξενοδοχείων  
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 Ετησίως συνολικά ανακυκλώνονται σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες: 9.000 κιλά 

χαρτί, 69.500 κιλά γυαλί, 12.000 κιλά μαγειρικό λάδι, 491 κιλά ηλεκτρικά στοιχεία, 

4.000 τεμάχια λαμπτήρες και 230 είδη εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Εξίσου σημαντική προτεραιότητα στο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης του Ομίλου κατέχει ο άνθρωπος. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος επενδύει στην 

εκπαίδευσή του προσωπικού του, χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές και αποφοίτους 

τουριστικών σχολών, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους 

που έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Από το 1999 ο Όμιλος πραγματοποιεί συνεχείς και συστηματικές επενδύσεις στην 

εκπαίδευση παρέχοντας στους εργαζόμενους σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης, σε 

συνεργασία με τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.  Μόνο για το 1
ο
 εξάμηνο του 2010, το κόστος επενδύσεων των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τους εργαζόμενους ξεπέρασε τα 60.000€. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι πέρα από τις ομαδικές εκπαιδεύσεις γίνονται και εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις 

στις δεξιότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε εργαζόμενου. 

Ανέκαθεν ο Όμιλος επεδείκνυε ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της διατροφής. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα επισιτιστικά τμήματα φρόντιζαν πάντα να εξασφαλίσουν τις 

καλύτερες και πιο ποιοτικές πρώτες ύλες, ισορροπίες γεύσεων στα πιάτα, αισθητικά άριστη 

παρουσίαση, αλλά και την διάθεση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων. Για το λόγο αυτό, 

εφαρμόζεται το σύστημα HACCP σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι 

πιστοποιημένες από τη TUV Hellas. 

Η συνέπεια και η υπευθυνότητα που επιδεικνύει  ο Όμιλος όλα αυτά τα χρόνια της 

επιτυχούς λειτουργίας του στον ελληνικό χώρο, έχουν οδηγήσει σε μία σειρά βραβεύσεων και 

διακρίσεων, από διεθνείς τουριστικούς και άλλους οργανισμούς, κοινωνικές οργανώσεις κλπ. 

Οι διακρίσεις αυτές είναι: 

 THALES Green Award for Excellence 2009 

Ο Όμιλος τιμήθηκε με τη σημαντικότερη διάκριση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(Ε.Κ.Ε.), το βραβείο καλύτερης «πράσινης» επιχειρηματικής πρωτοβουλίας «THALES Green 

Award for  Excellence 2009». Η βράβευση πραγματοποιήθηκε το  Μάιο του 2010, στην 

Αθήνα, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης (CEO & CSR 

Money Conference 2009), που διοργανώθηκε από τη Money Conference και τη EuroCharity.  
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 Green Key 2009 

Το διεθνές βραβείο ποιότητας Green Key, του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (F.E.E. – Foundation for the Environmental Education), απενεμήθη πρόσφατα 

στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Ομίλου στο Νομό Ηλείας. Το Green Key αποτελεί, 

παγκοσμίως, σύμβολο ποιότητας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικολογικής διαχείρισης 

(Eco Label) των ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό, με Εθνικό χειριστή την 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.  

 Γαλάζια Σημαία 1998 – 2009  

Για 11 συναπτά έτη, οι ακτές των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του Ομίλου 

βραβεύονται με τη διάκριση της Γαλάζιας Σημαίας, επιβεβαιώνοντας ότι πληρούν τις 

αυστηρότερες προϋποθέσεις καθαριότητας, ασφάλειας και ποιότητας των υδάτων. 

 Βραβεία  περιβαλλοντικής διαχείρισης ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ  2008, 2009 

Το 3
ο
 βραβείο απέσπασε ο Όμιλος για την περιβαλλοντική του δράση, στην Τελετή 

Απονομής των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2006 – 2008, που 

πραγματοποιήθηκε στο  Κέντρο ΓΑΙΑ – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, από τον 

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.) σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.). 

 Europe’s Leading Green Hotel Chain 2008 

Tην ανακήρυξη του Ομίλου, ως Europe’s Leading Green Hotel Chain 2008, από το 

Διεθνή Τουριστικό Οργανισμό (World Travel Awards), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

στο Poprad της Σλοβακίας τον Οκτώβριο. H διάκριση αυτή, που για πρώτη φορά κέρδισε 

ελληνική τουριστική επιχείρηση, τοποθέτησε τη χώρα στο χάρτη του πράσινου τουρισμού και 

υπογράμμισε την έννοια της αειφορίας, η οποία και αποτελεί θεμελιώδη αρχή δράσης της 

εταιρίας, από την ίδρυσή της έως σήμερα. 
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 Οικονομικά Στοιχεία 

Ο Όμιλος πέτυχε έναν κύκλο εργασιών, κατά μέσο όρο, της τάξεως των €52,1 

εκατομμυρίων, την τελευταία δεκαετία. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την μεταβολή στις 

πωλήσεις ολόκληρου του ομίλου βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τους 

ενοποιημένους ισολογισμούς του για τα έτη από το 2002 έως το 2011.  

Πίνακας 16: Κύκλος Εργασιών Ομίλου (2002 – 2011) 

Έτη Κύκλος εργασιών Μεταβολή 

2002 46.805.380,00 € - 

2003 46.149.202,00 € -1% 

2004 41.858.688,00 € -9% 

2005 48.048.940,00 € 15% 

2006 54.064.669,00 € 13% 

2007 59.481.508,00 € 10% 

2008 64.099.296,00 € 8% 

2009 54.344.382,00 € -15% 

2010 52.628.532,00 € -3% 

2011 54.074.505,00 € 3% 

 

Κύρια πηγή εσόδων για τον Όμιλο αποτελούν τα συμβόλαια δέσμευσης (guarantee 

contracts), με τους Tour Operators, οι οποίοι προέρχονται  κυρίως από την αγορά της Ρωσίας, 

τις Βαλτικές χώρες, το Ισραήλ και τις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Οι 

συνεργασίες αυτού του είδους έχουν την ιδιαιτερότητα ότι, ο Tour Operator δεσμεύεται να 

πουλήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό δωματίων σε συγκεκριμένο ποσοστό πληρότητας σε 

προκαθορισμένη τιμή για κάθε περίοδο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της τουριστικής 

περιόδου. Οι συμφωνίες αυτές ορίζουν χρηματικές καταβολές μερών του εγγυημένου κύκλου 

εργασιών για όλη την τουριστική περίοδο, ακόμα και στη «νεκρή» περίοδο όπου τα 
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ξενοδοχεία δεν βρίσκονται σε λειτουργία. Οι συνεργασίες αυτές αποτελούν μια σίγουρη πηγή 

εσόδων για τον Όμιλο, μιας και σε περίπτωση που ο Tour Operator δεν καλύψει τον 

εγγυημένο κύκλο εργασιών έχει την υποχρέωση να τον πληρώσει κανονικά.  

Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι  εγγυημένες συμφωνίες αφορούν Tour Operators από 

την Ρωσία. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν σε εγγυημένο κύκλο εργασιών που ανέρχεται από 

1.000.000€ έως και 13.000.000€. Ο Όμιλος από το 2004 και έπειτα, όπου ξεκίνησε να χτίζει 

τους δεσμούς του με τους ρωσικής προέλευσης Tour Operators, βασίζεται στις συνεργασίες 

αυτές και προσπαθεί ολοένα και περισσότερο να αυξάνει τον όγκο των εγγυημένων 

συμφωνιών. Ενδεικτικά, οι εγγυημένες πωλήσεις του Ομίλου για το 2013, βάσει στοιχείων 

που συλλέχθηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη της οικονομικής του διεύθυνσης, ανέρχονται σε 

44,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 39 εκατομμύρια ευρώ αφορούν συμβόλαια με 

Ρώσους Tour Operators.  

Στη συνέχεια της μελέτης του υπόψιν ξενοδοχειακού Ομίλου παρατίθενται 

αναλυτικά στοιχεία για τους ρωσικής προέλευσης επισκέπτες όλων των ξενοδοχείων του 

Ομίλου ξεχωριστά, αναφορικά με την τάση της πορείας των αφίξεών τους, τα έσοδα που 

προέρχονται από τις καταναλώσεις Food and Beverage πακέτων και φυσικά των 

διανυκτερεύσεών τους κατά τα τελευταία έτη. 

 Στρατηγική του Ομίλου 

Προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες αναφορικά με την στρατηγική που 

καθόρισε και πρόκειται να καθορίσει ο εξεταζόμενος ξενοδοχειακός Όμιλος, διενεργήθηκε 

μια συνέντευξη με τον Διευθυντή Πωλήσεων Ανατολικής Αγοράς του Ομίλου. Σύμφωνα με 

τη συνέντευξη αυτή, ο Όμιλος ήταν ο πρώτος ελληνικός Όμιλος εταιρειών που στράφηκε 

προς την αγορά της Ρωσίας, από τις αρχές ακόμη της δεκαετίας του 2000. Ο λόγος 

«στροφής» προς την υπόψιν αγορά προερχόταν κυρίως στη δυσκολία διατήρησης σχέσεων με 

τους Tour Operators της Δυτικής Ευρώπης εκείνη την εποχή, ως συνέπεια της μεγάλης 

διαπραγματευτικής δύναμης που είχαν αποκτήσει έως τότε. Έτσι η διοίκηση του Ομίλου 

έλαβε την απόφαση να αναπτύξει το μερίδιο αγοράς που κατείχε μέχρι τότε στην Ρωσία και 

την Ανατολική Ευρώπη γενικότερα, το οποίο ήταν πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που κατείχε 

στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.  

Αρχικά ο Όμιλος στράφηκε προς τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες στην Ελλάδα, οι 

οποίοι συνεργάζονταν με Ρώσους Tour Operators, μιας και δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 
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συνθήκες να απευθυνθεί απευθείας σε Ρώσους Tour Operators. Η δυσκολία πρόσβασης προς 

τους Ρώσους Tour Operators οφειλόταν στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης που 

αντιμετώπιζε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Ρωσία και το τραπεζικό της σύστημα. Η 

έναρξη της συνεργασίας με τους τοπικούς πράκτορες εξασφάλισε μια πολύ πιο ασφαλή 

συνεργασία με τους Ρώσους Tour Operators. Στη συνέχεια η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε 

πως πρέπει να επενδύσει σε προσωπικό που προέρχεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 

προσλαμβάνοντας αντιπροσώπους πωλήσεων στη Μόσχα, οι οποίοι  γνώριζαν την κουλτούρα 

των Ρώσων και τις προτιμήσεις τους σε τουριστικά προϊόντα.  

Οι πρώτες επαφές και τα ταξίδια ξεκίνησαν το 2004, όπου οι αφίξεις των Ρώσων 

τουριστών στη Ελλάδα ήταν ελάχιστες σε σχέση με αυτές της Τουρκίας γεγονός που σήμαινε 

ότι, οι μεγάλου όγκου Tour Operators δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα με τη συνεργασία με τοπικούς πράκτορες, η εταιρεία αποφάσισε πως πρέπει να 

αρχίσει να διαφημίζεται σε Ρώσους πράκτορες και Tour Operators χωρίς ακόμα να έχει 

απευθείας συμβόλαια μαζί τους. Χωρίς ιδιαίτερα μεγάλους πόρους και προϋπολογισμό για 

την προώθηση του προϊόντος του, ο Όμιλος ξεκίνησε τις διαφημίσεις μαζί με τους Tour 

Operators, επιμερίζοντας το κόστος της διαφήμισης. Εκείνη την περίοδο εξελισσόταν 

ιδιαίτερα η offline διαφήμιση, η οποία προτιμήθηκε ώστε να γίνει γνωστό το brand name της 

ξενοδοχειακής αλυσίδας. Με καταχωρήσεις σε περιοδικά, διαγωνισμούς και με τη δημιουργία 

ενός προγράμματος πιστότητας για τους Ρώσους πράκτορες το οποίο τους έδινε προσωπικά 

κίνητρα να προωθούν τα ξενοδοχεία του Ομίλου, η εταιρεία έκανε τα πρώτα βήματα 

προώθησης στη Ρωσία. Κάθε χρόνο αυξάνοντας τους πόρους που προορίζονταν για 

διαφήμιση στη Ρωσία, η εταιρεία γινόταν ολοένα και περισσότερο γνωστή. Οι αντιπρόσωποι 

κατέβαλαν προσπάθειες να χτίσουν διαπροσωπικές σχέσεις με τους Ρώσους πράκτορες και να 

κάνουν γνωστό το προϊόν της εταιρείας. Οι διαφημιστικές καμπάνιες συνεχίστηκαν με 

προβολή των ξενοδοχείων σε δημόσια video walls, banners, καθώς επίσης και σε μεγάλους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και σε διάφορες άλλες 

επαρχιακές πόλεις.  

Το αποτέλεσμα ήταν ότι, σε μια αγορά που είχε την τάση να αναπτύξει την 

επισκεψιμότητά της προς την Ελλάδα, η εταιρεία παρατήρησε τα πρώτα θετικά 

αποτελέσματα αύξησης των κρατήσεων στα ξενοδοχεία της από την Ρωσία. Κατόπιν, 

τόλμησε να προχωρήσει σε απευθείας συμβόλαια με Ρώσους Tour Operators. 

Προσαρμόζοντας όλο και περισσότερο τα ξενοδοχεία στις ανάγκες των Ρώσων πελατών, 

γνωρίζοντας καλύτερα την κουλτούρα τους, αυξάνοντας το εκ Σοβιετικής Ένωσης 
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προσωπικό στα ξενοδοχεία και προσφέροντας κίνητρα στους Tour Operators, όπως διάφορες 

εκπτώσεις για έγκαιρη πληρωμή των χρηματικών καταβολών των συμβολαίων τους, επιπλέον 

έκπτωση σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένου ποσοστού επί των πωλήσεων και μεγάλης 

έκτασης προβολή στους επαγγελματικούς καταλόγους B2B των Tour Operators, ο Όμιλος 

κατόρθωσε να συστηματοποιήσει τις σχέσεις του με τη Ρωσία και τους Ρώσους Tour 

Operators με απευθείας πλέον συμβόλαια συνεργασίας μαζί τους.   

Παράλληλα, ο Όμιλος αυξάνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων στη Ρωσία και 

στις διάφορες επαρχιακές πόλεις, με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού για διαφήμιση, 

που άγγιξε το 2008 το 1 εκατομμύριο ευρώ, ο Όμιλος κατάφερε να κερδίζει το 10% των 

Ρώσων τουριστών που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Οι διαφημιστικές καμπάνιες στις 

οποίες επένδυσε ο όμιλος ήταν συμμετοχές σε fashion weeks μεγάλων πρακτορείων στη 

Ρωσία, συμμετοχές σε φιλανθρωπικού περιεχομένου εκδηλώσεις καθώς και σε δικής του 

πρωτοβουλίας tour show μαγειρικής σε πολλά σημεία της Ρωσίας, για την προώθηση της 

ελληνικής κουζίνας και των πιάτων που σερβίρονται στα εστιατόρια των ξενοδοχείων. 

Αναφερόμενος στην τάση των Ρώσων να επισκέπτονται την Ελλάδα, ο Διευθυντής 

Πωλήσεων Ανατολικών Αγορών τόνισε πώς, η τάση είναι σίγουρα αυξητική για τα επόμενα 

χρόνια, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι οι Ρώσοι πελάτες πλέον δεν είναι οι πλούσιοι 

Ρώσοι που έρχονταν στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 και είχαν υψηλή κατά κεφαλή 

δαπάνη, αλλά αυτοί της μεσαίας τάξης. Ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα έχει δείξει στοιχεία 

ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού, το οποίο όμως αποτελεί πρόβλημα για τις τουριστικές 

επιχειρήσεις, δεδομένου ότι δεν αρκεί ο υψηλός αριθμός αφίξεων αν δεν υπάρχει δυνατότητα 

υψηλών κατά κεφαλή δαπανών. Έτσι, μπορεί οι Ρώσοι τουρίστες να αυξάνονται χρόνο με το 

χρόνο, όμως η ποιότητά τους σαν τουρίστες δεν είναι η απολύτως επιθυμητή για τους 

επιχειρηματίες. Το προφίλ των Ρώσων τουριστών μαζικού τουρισμού ενδεχομένως να 

βλάπτει την εικόνα της Ελλάδας και να αποτελεί εμπόδιο για τους πιο ποιοτικούς τουρίστες 

να επισκεφτούν την Ελλάδα, οι οποίοι πλέον στρέφονται προς άλλους προορισμούς, όπως 

είναι οι Σεϋχέλλες, η Ταϋλάνδη και η Σαρδηνία, όπου η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών είναι πολύ ανώτερη από αυτή της Ελλάδας, σε πολύ πιο ελκυστικές τιμές 

πακέτων.  

Το επόμενο αρνητικό χαρακτηριστικό που τόνισε είναι ότι, η Ελλάδα έχει αρχίσει να 

αποτελεί τη φθηνή εναλλακτική λύση της Τουρκίας, μιας και οι επιχειρηματίες έχουν 

χαμηλώσει αρκετά τις τιμές στην Ελλάδα, ώστε να ανταγωνιστούν το τουρκικό τουριστικό 
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προϊόν. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι και αυτό της έκδοσης visa, που απαιτείται 

ώστε να ταξιδέψουν οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα, γεγονός που δεν επηρεάζει την 

Τουρκία. Παρόλο που για τις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας δεν υπάρχει κανένα απολύτως 

πρόβλημα στη διαδικασία έκδοσης visa, μιας και ολοκληρώνεται μέσα σε 48 ώρες, το ίδιο 

δεν ισχύει για τις πόλεις της επαρχίας της χώρας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κέντρα 

έκδοσης visa (visa centers), οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και αναγκάζουν τους Tour 

Operators να σταματούν πολύ νωρίτερα τις πωλήσεις τους, έως και 15 ημέρες πριν, να μην 

μπορούν να πουλήσουν πακέτα «last minute» και να μην μπορούν να αναπτύξουν 

περισσότερο τα αεροπορικά τους πακέτα προς την Ελλάδα.  

Τέλος το ζήτημα των φτωχών υποδομών στην Ελλάδα, τόσο σε δημόσια έργα και 

εγκαταστάσεις, όσο και στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις, χρήζει άμεσης προσοχής και 

βελτίωσης από το κράτος και τους επιχειρηματίες, ώστε να αυξηθεί η εξυπηρέτηση της 

ανοδικής τάσης των αφίξεων αλλά και η ικανοποίηση των πελατών, από άποψη ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος σε όλο του το φάσμα.  

 Στατιστικά Στοιχεία Ανά Περιοχή 

 

1. Κρήτη 

 

Πίνακας 17: Έσοδα από Ρώσους Τουρίστες (2008 – 2012) 

Έτος  Έσοδα διαμονής   Έσοδα F&B  
 Μέση τιμή ανά 

διανυκτέρευση  

 Συνολικά Έσοδα 

από Ρώσους πελάτες  

2008 4.832.541,00 € 325.125,00 € 195,00 € 5.176.040,00 € 

2009 3.800.613,00 € 176.554,00 € 171,00 € 3.993.976,00 € 

2010 4.051.160,00 € 127.265,00 € 173,00 € 4.187.527,00 € 

2011 4.356.676,00 € 79.864,00 € 168,00 € 4.443.402,00 € 

2012 4.988.297,00 € 102.396,00 € 166,00 € 5.094.308,00 € 

 

Παρατηρώντας τα δεδομένα που προκύπτουν από τον πίνακα 17, υπάρχει μια 

σταδιακή αύξηση  των εσόδων που προέρχονται από τη διαμονή των Ρώσων τουριστών, από 

το έτος 2009 και έπειτα, μιας και την διετία 2008-2009, υπάρχει σημαντική πτώση της τάξεως 
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του 1.031.928,00€ (21%). Μεταξύ των ετών 2009-2012, η αύξηση στα έσοδα φθάνει το 

1.184.684,00€ (31%). Η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει αναφορικά με τα έσοδα από τους 

Ρώσους τουρίστες, εντοπίζεται στο Food & Beverage τμήμα, το οποίο παρουσιάζει σταδιακή 

μείωση από έτος σε έτος, με την ανάκαμψη να επέρχεται μόνο κατά το έτος 2012 (αύξηση 

28% σε σχέση με το 2011).  

Διάγραμμα 1: Έσοδα Διαμονής από Ρώσους Τουρίστες (2008 – 2012) 

 

Διαχρονικά, τα έσοδα από τη διαμονή των Ρώσων τουριστών παρουσιάζουν από το 

2009 και έπειτα (2012) μια αυξητική τάση, που μεταφράζεται ποσοστιαία σε 31,2%, αύξηση 

ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψιν και το κλίμα οικονομικής ανησυχίας που επικρατεί 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις χώρες. 

Διάγραμμα 2: Έσοδα F & B από Ρώσους Τουρίστες (2008 – 2012) 
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Από την άλλη πλευρά, σαφέστατη είναι η πτώση που εμφανίζουν τα έσοδα Food & 

Beverage, προερχόμενα από τους Ρώσους τουρίστες. Η πτώση αυτή είναι αισθητή, μιας και 

το 2008 από 325.125,00€, φθάνουν το 2011 μόλις στα 79.864,00€, μια πτώση της τάξεως του 

75%. 

Διάγραμμα 3: Συνολικά Έσοδα από Ρώσους Τουρίστες (2008 – 2012) 

 

Τα συνολικά έσοδα από τους Ρώσους τουρίστες, σε γενικές γραμμές ακολουθούν μια 

σταθερά αυξανόμενη πορεία, όπου το 2012 διαμορφώνονται στα 5.094.308,00€, έχοντας μια 

σωρευτική αύξηση 27,5%. 

Πίνακας 18: Ποσοστιαία Μεταβολή Μέσης Τιμής Ανά Διανυκτέρευση (2008 – 2012) 

Έτος 
 Μέση Τιμή ανά 

Διανυκτέρευση  
 Μεταβολή (%) 

2008 195,00 € - 

2009 171,00 € -12% 

2010 173,00 € 1% 

2011 168,00 € -3% 

2012 166,00 € -1% 

 

Αξιοσημείωτη είναι η πτώση που παρουσιάζει η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, κατά 

την τελευταία πενταετία, στην ξενοδοχειακή μονάδα του Ομίλου στην Κρήτη, εκεί όπου από 

το 2008 έως και το 2012 υπάρχει μείωση της τάξεως του 15%, μεταφρασμένη σε 166,00€ τη 
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βραδιά. Η πτώση αυτή έρχεται ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης από τη μία πλευρά, λόγω 

της αλλαγής στρατηγικής που εφαρμόζει ο Όμιλος, έναντι όχι μόνο Ρώσων τουριστών, αλλά 

και όλων των επισκεπτών του. 

Πίνακας 19: Ποσοστιαία Μεταβολή Συνολικών Εσόδων από Ρώσους Πελάτες (2008 – 

2012) 

Έτος 
 Συνολικά Έσοδα από Ρώσους 

Πελάτες  
 Μεταβολή (%) 

2008 5.176.040,00 € - 

2009 3.993.976,00 € -23% 

2010 4.187.527,00 € 5% 

2011 4.443.402,00 € 6% 

2012 5.094.308,00 € 15% 

 

Στον πίνακα 19, παρουσιάζονται τα συνολικά έσοδα από τους Ρώσους τουρίστες 

διαχρονικά, με την ποσοστιαία μεταβολή που παρουσιάζουν από έτος σε έτος. Είναι εμφανής 

η αύξηση που παρουσιάζεται από το 2009 και έπειτα, όπου ανάμεσα στο 2009 και στο 2011 

υπάρχει μικρή αλλά σταθερή άνοδος των εσόδων, που συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλή το 

2012, φθάνοντας σε ποσοστό το 15%. 
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Πίνακας 20: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2008 – 2012) 

Έτος  Χώρα προέλευσης πελατών   Έσοδα διαμονής   Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση   Συνολικά Έσοδα   

2008 

Ελλάδα 163.480,00 € 190,00 € 377.906,00 € 

Ρωσία 4.832.541,00 € 195,00 € 5.176.040,00 € 

Ιταλία 560.592,00 € 148,00 € 602.059,00 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 982.703,00 € 145,00 € 1.076.355,00 € 

Γερμανία 317.905,00 € 138,00 € 336.760,00 € 

 
Έτος Χώρα προέλευσης πελατών Έσοδα διαμονής Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση Συνολικά Έσοδα 

2010 

Ελλάδα 65.366,00 € 118,00 € 190.188,00 € 

Ρωσία 4.051.160,00 € 173,00 € 4.187.527,00 € 

Ιταλία 213.406,00 € 121,00 € 219.392,00 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 733.964,00 € 124,00 € 767.721,00 € 

Γαλλία 193.985,00 € 157,00 € 204.096,00 € 

 
Έτος Χώρα προέλευσης πελατών Έσοδα διαμονής Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση Συνολικά Έσοδα  

2012 

Ελλάδα 69.719,00 € 132,00 € 97.051,00 € 

Ρωσία 4.988.297,00 € 166,00 € 5.094.308,00 € 

Ιταλία 314.931,00 € 134,00 € 316.342,00 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 671.418,00 € 142,00 € 692.423,00 € 

Γερμανία 183.609,00 € 102,00 € 196.285,00 € 
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Ο πίνακας 20 παρουσιάζει αναλυτικά τα έσοδα διαμονής αλλά και τα συνολικά 

έσοδα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Κρήτη, για τα έτη 2008, 2010 και 2012, 

ανάλογα με την εθνικότητα των πελατών του (Ελλάδα, Ρωσία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και 

Γερμανία). Η αύξηση των εσόδων που παρουσιάζει η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα 

οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 20, κατά κύριο λόγο στους Ρώσους τουρίστες. 

Εξετάζοντας διαχρονικά όλες τις κατηγορίες των πελατών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μόνο 

οι πελάτες με τη ρώσικη εθνικότητα είναι εκείνοι που απέφεραν τα υψηλότερα έσοδα, μιας 

και όλοι οι υπόλοιποι έχουν, είτε μια πολύ μικρή αύξηση, είτε ακόμη και μια σημαντική 

μείωση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Ελλήνων πελατών.  

Διάγραμμα 4: Συνολικά Έσοδα για το Έτος 2008 ανά Χώρα Προέλευσης  

 

Το 2008, το 68,38% των συνολικών εσόδων της ξενοδοχειακής μονάδος προήλθαν 

από τους Ρώσους τουρίστες, ενώ το 14,22% προήλθαν από τους Βρετανούς. Από εκεί και 

έπειτα, μικρή ήταν σχετικά οι συνδρομή άλλων πελατών, όπως των Ιταλών (7,95%), των 

Ελλήνων (4,99%) και των Γερμανών (4,45%). 
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Διάγραμμα 5: Συνολικά Έσοδα για το Έτος 2010 ανά Χώρα Προέλευσης  

 

Αντίστοιχα, για το 2010, αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής των Ρώσων τουριστών 

στα συνολικά έσοδα στο 75,19%, ενώ αντίθετα, στις άλλες κατηγορίες πελατών υπήρχε 

πτώση, με τους Βρετανούς να αποφέρουν το 13,79% των εσόδων, τους Ιταλούς το 3,94%, 

τους Γερμανούς το 3,66% και τους Έλληνες, λόγω οικονομικής κρίσης, μόλις το 3,42%, 

Διάγραμμα 6: Συνολικά Έσοδα για το Έτος 2012 ανά Χώρα Προέλευσης  
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είναι στο 10,83%. Μικρή αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα από τους Ιταλούς τουρίστες 

(4,95%), σε σχέση με το 2010, ενώ Γερμανοί και Έλληνες τουρίστες μειώνουν ακόμη 

περισσότερο το ποσοστό της συμμετοχής τους επί των συνολικών εσόδων (3,07% και 1,52% 

αντίστοιχα).  

 

2. Ρόδος 

Πίνακας 21: Έσοδα από Ρώσους Τουρίστες (2005 – 2012) 

Έτος  Έσοδα διαμονής   Έσοδα F&B  
 Μέση τιμή ανά 

διανυκτέρευση  

 Συνολικά Έσοδα από 

Ρώσους πελάτες  

2005 758.899,00 € 58.470,00 € 91,00 € 822.779,00 € 

2006 1.745.568,00 € 276.769,00 € 98,00 € 2.043.887,00 € 

2007 2.152.536,00 € 1.707,00 € 124,00 € 2.163.305,00 € 

2008 3.459.000,00 € 12.202,00 € 133,00 € 3.485.850,00 € 

2009 3.468.153,00 € 2.882,00 € 120,00 € 3.484.548,00 € 

2010 4.171.897,00 € 5.727,00 € 131,00 € 4.189.357,00 € 

2011 5.277.562,00 € 4.219,00 € 131,00 € 5.293.412,00 € 

2012 7.892.076,00 € 3.986,00 € 139,00 € 7.910.063,00 € 

 

Όπως και στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κρήτης, ομοίως και σε αυτή της Ρόδου, οι 

Ρώσοι τουρίστες αποτελούν την πλέον σημαντική πηγή εισροής εσόδων. Ειδικότερα, ο 

πίνακας 21 παρουσιάζει τα έσοδα που αποφέρουν οι Ρώσοι πελάτες μεταξύ των ετών 2005 – 

2012. Εξετάζοντας τα συνολικά έσοδα διαχρονικά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση από το 

2005 έως και το 2012, που φθάνει ποσοστιαία στο 861%, ποσοστό ιδιαίτερη εντυπωσιακό. Η 

αύξηση αυτή εξηγείται λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την αλματώδη σε έσοδα που 

παρουσιάστηκε το 2006 (148,41%), καθώς επίσης και το 2012 (49,43%). 
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Διάγραμμα 7: Συνολικά Έσοδα από Ρώσους Τουρίστες (2005 – 2012) 

 

Πίνακας 22: Ποσοστιαία Μεταβολή Μέσης Τιμής Ανά Διανυκτέρευση (2005 – 2012) 
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Ο πίνακας 22 παρουσιάζει τη μεταβολή στη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση που έχει 

λάβει χώρα από το 2005 μέχρι το 2012. Ανάμεσα στα έτη 2005 και 2008 η μέση τιμή 

αυξήθηκε από το 2005 συνολικά 46%, αύξηση που χαρακτήριζε τα έτη προτού ξεσπάσει η 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Από εκεί και έπειτα, οι τιμές διαχρονικά έχουν μια 

σταθερότητα, με μικρές αυξομειώσεις, όπου και πάλι όμως έχουν σταθεροποιηθεί σε σχετικά 

υψηλά για την εποχή επίπεδα. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση του ξενοδοχειακού ομίλου 

που εξετάζεται, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έναντι της μέσης τιμής χρέωσης του δωματίου, 

έχουν μια πολύ καλή σχέση κόστους- ευκαιρίας λαμβάνοντας υπόψη  τις άριστε συνθήκες 

διαμονής και τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρονται.  

Πίνακας 23: Ποσοστιαία Μεταβολή Συνολικών Εσόδων από Ρώσους Τουρίστες 

(2005 – 2012) 

Έτος 
 Συνολικά Έσοδα από 

Ρώσους πελάτες  
 Μεταβολή  

2005 822.779,00 € - 

2006 2.043.887,00 € 148,41% 

2007 2.163.305,00 € 5,84% 

2008 3.485.850,00 € 61,14% 

2009 3.484.548,00 € -0,04% 

2010 4.189.357,00 € 20,23% 

2011 5.293.412,00 € 26,35% 

2012 7.910.063,00 € 49,43% 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε απόλυτα μεγέθη στον πίνακα 21, 

παρουσιάζονται σε ποσοστά στον πίνακα 23. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η 

εξαιρετικά σημαντική παρουσία των Ρώσων τουριστών στα συνολικά έσοδα της 

ξενοδοχειακής μονάδος της Ρόδου, κατά το έτος 2006 (αύξηση 148,41%), όπως και η πολύ 

σημαντική τους παρουσία το 2008 (61,14%), αποτελούν τη βάση για αυτή την πολύ 

ικανοποιητική εικόνα των εσόδων. Όμως, δεν είναι μόνο τα 2 αυτά έτη που βοηθούν, αλλά 

όσο το 2010, όσο και το 2011, αυξήσεις μικρότερες σε μέγεθος αλλά αρκετά σημαντικές 

υποστηρίζουν την αύξηση των εσόδων. 
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Πίνακας 24: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2006 – 2012) 

Έτος  Χώρα προέλευσης πελατών   Έσοδα διαμονής   Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση   Συνολικά Έσοδα   

2006 

Ελλάδα 455.708,00 € 54,00 € 673.710,00 € 

Ρωσία 17.455.568,00 € 98,00 € 2.043.887,00 € 

Ιταλία 1.651.251,00 € 92,00 € 1.684.727,00 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 798.010,00 € 83,00 € 886.616,00 € 

Γερμανία 669.815,00 € 65,00 € 711.892,00 € 

 Έτος Χώρα προέλευσης πελατών Έσοδα διαμονής Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση Συνολικά Έσοδα 

2008 

Ελλάδα 172.301,00 € 99,00 € 217.232,00 € 

Ρωσία 3.459.162,00 € 133,00 € 3.485.850,00 € 

Ιταλία 2.415.516,00 € 106,00 € 2.430.769,00 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 1.218.607,00 € 120,00 € 1.236.868,00 € 

Γερμανία 573.469,00 € 66,00 € 601.036,00 € 

 Έτος Χώρα προέλευσης πελατών Έσοδα διαμονής Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση Συνολικά Έσοδα 

2010 

Ελλάδα 95.011,00 € 98,00 € 141.811,00 € 

Ρωσία 4.171.897,00 € 131,00 € 4.189.357,00 € 

Ιταλία 2.016.955,00 € 108,00 € 2.024.859,00 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 737.659,00 € 125,00 € 742.941,00 € 

Γερμανία 211.826,00 € 105,00 € 212.848,00 € 

 Έτος Χώρα προέλευσης πελατών Έσοδα διαμονής Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση Συνολικά Έσοδα από Ρώσους πελάτες 

2012 

Ελλάδα 23.048,00 € 59,00 € 154.207,00 € 

Ρωσία 7.892.076,00 € 139,00 € 7.910.063,00 € 

Ιταλία 633.444,00 € 114,00 € 636.642,00 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 19.405,00 € 129,00 € 19.460,00 € 

Γερμανία 102.862,00 € 100,00 € 103.184,00 € 



80 
 

Στον πίνακα 24 παρουσιάζονται ανά χώρα προέλευσης πελατών, τα συνολικά έσοδα 

της ξενοδοχειακής μονάδος της Ρόδου, μεταξύ των ετών 2006 – 2012. Είναι εμφανές, όπως 

και στην περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδος της Κρήτης, ότι οι Ρώσοι τουρίστες είναι 

εκείνοι που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εσόδων της επιχείρησης. Το ανησυχητικό όμως 

φαινόμενο που παρατηρείται στον εν λόγω πίνακα είναι η συνεχόμενη και έντονη μείωση στα 

έσοδα που παρουσιάζουν οι άλλες εθνικότητες των πελατών, Ειδικότερα, οι Έλληνες 

πελάτες, ενώ το 2006 απέφεραν συνολικά έσοδα 673.710,00€, το 2012 έφθασαν μόλις στις 

154.207,00€ (μείωση κατά 336%). Οι Ιταλοί πελάτες επίσης, το 2006 είχαν ως μέγεθος 

εσόδων, 1.684.727,00€, με το 2012 να φθάνουν μόλις τις 636.642,00€ (μείωση κατά 164%). 

Ιδιαίτερα αισθητή είναι και η πτώση που παρουσιάζεται στα έσοδα από τους Γερμανούς 

τουρίστες, όπου το 2006 απέδιδαν 711.892,00€ έσοδα, με το 2012 να πέφτουν στις 

103.184,00€ (μείωση κατά 589,92%). Τέλος, εντυπωσιακή είναι και η μείωση στα έσοδα που 

παρουσιάζεται από την επισκεψιμότητα των Βρετανών τουριστών. Το 2006 οι υπόψη πελάτες 

απέφεραν 886.616,00€, ενώ το 2012, μόλις 19.460,00€ (μείωση κατά 445,61%). 

Διάγραμμα 8: Συνολικά Έσοδα για το Έτος 2006 ανά Χώρα Προέλευσης  
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Διάγραμμα 9: Συνολικά Έσοδα για το Έτος 2008 ανά Χώρα Προέλευσης  

 

Διάγραμμα 10: Συνολικά Έσοδα για το Έτος 2010 ανά Χώρα Προέλευσης  
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Διάγραμμα 11: Συνολικά Έσοδα για το Έτος 2012 ανά Χώρα Προέλευσης  

 

3. Πελοπόννησος 

Πίνακας 25: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2005) 

Έτος  
 Χώρα Προέλευσης 

Πελατών  

 Έσοδα ανά χώρα 

προέλευσης  

 Επισκέπτες ανά 

χώρα  

2005 

Γερμανία 1.032.689,00 € 24.465 

Γαλλία 276.102,00 € 4.967 

Ηνωμένο Βασίλειο 239.579,00 € 4.535 

Ελλάδα 3.774.508,00 € 48.683 

Ιταλία 974.905,00 € 19.698 

Ρωσία 363.515,00 € 6.269 

Ουκρανία 245,00 € 4 
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Διάγραμμα 12: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2005)  

 

Το διάγραμμα 12 παρουσιάζει τα έσοδα ανά χώρα προέλευσης για το έτος 2005, της 

ξενοδοχειακής μονάδος του Ομίλου στην Πελοπόννησο. Η χρονιά εκείνη χαρακτηρίζεται από 

την έντονη παρουσία των Ελλήνων πελατών, οι οποίοι και απέφεραν συνολικά 

3.774.508,00€. Τους ακολούθησαν, αλλά αρκετά χαμηλότερα οι Γερμανοί τουρίστες με 

1.032.689,00€ έσοδα και τρίτοι οι Ιταλοί με 974.905,00€ έσοδα. Οι Ρώσοι πελάτες κατά το 

2005 έχουν πολύ χαμηλή παρουσία, αποφέροντας έσοδα της τάξεως των 363.515,00€. Ακόμη 

πιο χαμηλά στην κατάταξη βρίσκονται τα έσοδα που προέρχονται από τους Γάλλους 

τουρίστες (276.102,00€), τους Βρετανούς (239.579,00€) και τους Ουκρανούς (245,00€). 
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Διάγραμμα 13: Επισκέπτες ανά Χώρα Προέλευσης (2005)  

 

 

Πίνακας 26: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2008) 

Έτος  
 Χώρα Προέλευσης 

Πελατών  

 Έσοδα ανά χώρα 

προέλευσης  

 Επισκέπτες ανά 

χώρα  

2008 

Ελβετία 166.025,00 € 5.223 

Γερμανία 385.515,00 € 8.891 

Γαλλία 461.147,00 € 7.402 

Ηνωμένο Βασίλειο 51.273,00 € 568 

Ελλάδα 4.147.542,00 € 53.533 

Ιταλία 247.643,00 € 4.213 

Ρωσία 2.482.860,00 € 42.700 

Ουκρανία 153.707,00 € 2.997 
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Η εικόνα στα έσοδα που παρουσίαζε η ξενοδοχειακή μονάδα της Πελοποννήσου 

κατά το έτος 2005, μεταβάλλεται αρκετά το 2008. Ειδικότερα, οι Έλληνες τουρίστες, 

αναφορικά με τα έσοδα που προσφέρουν, εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση, με 

συνολικά έσοδα της τάξεως των 4.147.542,00€. Πλέον όμως στη δεύτερη θέση ανέρχονται οι 

Ρώσοι τουρίστες, οι οποίοι πλέον αποτελούν μια πολύ σημαντική και υπολογίσιμη δύναμη, 

προσφέροντας έσοδα σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντική πτώση από την άλλη 

πλευρά παρουσιάζει η παρουσία των Γερμανών και των Ιταλών πελατών, με τους μεν 

πρώτους να έχουν μια μείωση 167,87%, ενώ τους δεύτερους να έχουν μείωση κατά 

293,67%.Οι Γάλλοι πελάτες με τη σειρά τους και οι Ουκρανοί πελάτες επίσης είναι εκείνοι 

που έχουν μικρή συμμετοχή στα συνολικά έσοδα του έτους, αλλά κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους. Ειδικότερα, οι Γάλλοι απέφεραν έσοδα εμφανώς αυξημένα σε σχέση με το 

2005 (67,02%), ενώ οι Ουκρανοί, από αμελητέα ποσότητα το 2005, με μόλις 4 επισκέπτες 

έφθασαν να προσφέρουν έσοδα της τάξεως των 153.707,00€. 

Διάγραμμα 14: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2008)  
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Διάγραμμα 15: Επισκέπτες ανά Χώρα (2008)  

 

 

Πίνακας 27: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2012) 

Έτος  
 Χώρα Προέλευσης 
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 Έσοδα ανά χώρα 
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 Επισκέπτες ανά 

χώρα  

2012 

Ελβετία 143.480,00 € 4.207 

Γερμανία 176.335,00 € 3.257 

Γαλλία 40.123,00 € 632 

Ηνωμένο Βασίλειο 51.890,00 € 953 

Ελλάδα 1.579.219,00 € 27.181 

Ιταλία 449.385,00 € 8.848 

Ρωσία 4.965.040,00 € 79.197 

Ουκρανία 14.711,00 € 248 
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Το 2012, τα πράγματα πλέον αντιστρέφονται, όσον αφορά την κύρια πηγή εσόδων 

της υπόψη επιχείρησης. Ειδικότερα, οι Ρώσοι πελάτες είναι εκείνοι πλέον που προσφέρουν τα 

περισσότερα έσοδα, με τους Έλληνες να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, έχοντας υποστεί μια 

μείωση κατά 162,63%. Οι Ιταλοί πελάτες έχουν αυξημένη συμμετοχή στα συνολικά έσοδα, 

μιας και επιφέρουν 81,46% περισσότερα έσοδα σε σχέση με το 2008. Αξιοσημείωτη είναι η 

πτώση των εσόδων από Γερμανούς πελάτες, που αγγίζει το 50%, ενώ ακόμη πιο σημαντική 

είναι και η πτώση στα έσοδα από τους Γάλλους πελάτες που φθάνει στο πολύ υψηλό ποσοστό 

του 1.049,33%, αλλά λόγω της χαμηλής σχετικά συμμετοχής τους στα έσοδα δεν προκαλεί 

σοβαρές αναταράξεις.  

Διάγραμμα 16: Έσοδα ανά Χώρα Προέλευσης (2012)  
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Διάγραμμα 17: Επισκέπτες ανά Χώρα (2012)  

 

 

Πίνακας 28: Ρώσοι Επισκέπτες & Έσοδα  (2005 – 2012) 

Έτος   Επισκέπτες από την Ρωσία   Έσοδα από Ρώσους επισκέπτες  

2005 6.269 363.515,00 € 

2006 18.914 1.040.687,00 € 

2007 36.126 2.105.826,00 € 

2008 42.700 2.482.860,00 € 

2009 36.447 2.299.340,00 € 

2010 37.789 2.567.553,00 € 

2011 38.283 2.436.502,00 € 

2012 79.197 4.965.040,00 € 
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Διάγραμμα 18: Επισκέπτες από τη Ρωσία (2005 – 2012)  

 

Διάγραμμα 19: Επισκέπτες από τη Ρωσία (2005 – 2012)  
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Το διάγραμμα 19 παρουσιάζει διαχρονικά και σε απόλυτα μεγέθη την έντονη πορεία 

της παρουσίας των Ρώσων επισκεπτών, μεταξύ των ετών 2005 – 2012. Η ξενοδοχειακή 

μονάδα του Ομίλου στην περιοχή της Πελοποννήσου ξεκίνησε το 2005 να έχει έσοδα από την 

παρουσία Ρώσων πελατών της τάξεως των 363.515,00€, φθάνοντας το 2012 τα 

4.965.040,00€, μια αύξηση της τάξεως του 1.265,84%. 

Πίνακας 29: Κύκλος Εργασιών Ομίλου (2002 – 2011) 

Έτη Κύκλος εργασιών Μεταβολή 

2002 46.805.380,00 € - 

2003 46.149.202,00 € -1% 

2004 41.858.688,00 € -9% 

2005 48.048.940,00 € 15% 

2006 54.064.669,00 € 13% 

2007 59.481.508,00 € 10% 

2008 64.099.296,00 € 8% 

2009 54.344.382,00 € -15% 

2010 52.628.532,00 € -3% 

2011 54.074.505,00 € 3% 
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Διάγραμμα 20: Κύκλος Εργασιών Ομίλου (2002 – 2011)  

 

Όπως φαίνεται αρχικά στον Πίνακα 29 και στη συνέχεια στο Διάγραμμα 20 ο κύκλος 

εργασιών του ομίλου το 2002 ήταν στα €46 εκατ. ενώ το 2011 έφτασε στα €54 εκατ. έχοντας 

ως ανώτατο κύκλο εργασιών για αυτή την δεκαετία αυτόν του 2008 με περίπου €65 εκατ.  
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Κεφάλαιο 6ο: Συμπεράσματα 

6.1 Συμπεράσματα 
 

1. Η Ρωσία μετά το 1998 παρουσιάζει αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη. Ο ρυθμός 

αύξησης του ρωσικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος έχει ξεπεράσει το 4%, κατά την 

τελευταία τριετία βρίσκεται 6,5% και αναμένεται να σημειώσει επιτάχυνση στο μέλλον. 

Επομένως, υπάρχει σημαντικός οικονομικός δυναμισμός που θα προκαλέσει 

ενεργοποίηση της αναβλημένης ζήτησης τουριστικού προϊόντος του εξωτερικού. Η 

κατανομή, βέβαια, του εισοδήματος είναι εξαιρετικά άνιση σήμερα, αλλά αναμένεται να 

βαίνει βελτιούμενη όσο η οικονομική ανάπτυξη θα προχωρεί. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα 

είναι μεν το εισόδημα ο κυρίαρχος παράγοντας που προσδιορίζει την τουριστική ζήτηση, 

αλλά στο μέλλον οι τιμές και η ποιότητα αναμένεται να παίζουν σημαντικότερο ρόλο. 

Όσο οι Ρώσοι θα αποκτούν διαχρονικά τουριστικές εμπειρίες και θα μπορούν να 

συγκρίνουν, η ποιότητα και οι τιμές θα αρχίσουν να παίζουν το ρόλο τους και να 

επηρεάζουν την κατανομή του ρωσικού εξερχόμενου τουριστικού ρεύματος μεταξύ των 

διαφόρων προορισμών.  

2. Κατά το έτος 2011 επισκέφτηκαν την Ελλάδα 451.238 Ρώσοι τουρίστες. Η σωρευτική  

αύξηση από το 2003 έως το 2011 ήταν 465%. Όμως, το τελευταίο έτος (2011) 

σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων, σχετικά με το 2010, ίση με 63%. 

3. Στη μεσογειακή αγορά ρωσικού τουρισμού η Ελλάδα κατέχει το 7,0%. Μεγάλα ποσοστά 

κατέχουν χώρες όπως η Τουρκία (33,7%), η Ιταλία (17,9%), Ισπανία (13,9%) και η 

Αίγυπτος (11,1%). 

4. Ο ρωσικός τουρισμός κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για τις επιχειρήσεις αλλά και τις 

χώρες στις οποίες κατευθύνεται. Οι Ρώσοι ως τουρίστες είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν 

πολλά χρήματα στον τόπο που επισκέπτονται. Σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες, 

ένας Ρώσος τουρίστας ξοδεύει κατά μέσον όρο, μέσα σε ένα δεκαήμερο, όσο τρεις 

Βρετανοί, ή τέσσερις Γερμανοί. Αγοράζει όλες τις οργανωμένες εκδρομές που αφορούν 

επισκέψεις αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις 

εκδηλώσεις της ευρύτερης τουριστικής περιοχής, αρέσκεται στον ελληνικό τρόπο ζωής 

και διασκέδασης χωρίς να έχει ροπή προς διάφορα έκτροπα
35

. 

                                                           
35

 Κάτσος Χ. Γ. (2005), «Ρώσικος Εξερχόμενος Τουρισμός», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 

Αθήνα, Σελ: 123 –125 
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5. Η σχετική ελκυστικότητα των μεσογειακών χωρών για το ρωσικό τουρισμό συναρτάται, 

με την ευκολία εισόδου στη χώρα. Έτσι, χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη 

Schengen (Τουρκία, Αίγυπτος, κλπ.), εμφανίζονται να έλκουν μεγάλα ρεύματα Ρώσων. 

Βέβαια, πιστεύεται ότι ελκύουν με την ίδια ευκολία και μεγαλύτερα ρεύματα 

οικονομικών και άλλων μεταναστών. Οι χώρες αυτές παρατηρήθηκε ότι εξουδετερώνουν 

τις αυξήσεις των τιμών των προϊόντων τους με ανάλογες υποτιμήσεις του εθνικού τους 

νομίσματος. 

6. Αξιοσημείωτες αναμένεται να είναι και οι μελλοντικές εξελίξεις στο ρωσικό πληθυσμό. 

Αναμένονται μειώσεις στο συνολικό πληθυσμό σε τέτοιο βαθμό που το έτος 2050 ο 

πληθυσμός της Ρωσίας εκτιμάται, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ότι θα έχει κατέλθει 

περίπου στο επίπεδο του έτους 1950 (102 εκατομμύρια άτομα). Σε αυτήν την εξέλιξη 

συμβάλλει η συνεχής μετανάστευση αλλά και η μείωση του ρυθμού των γεννήσεων. 

Αποτέλεσμα των δύο τούτων τάσεων θα είναι και η σχετική διόγκωση των ηλικιακών 

στρωμάτων μεταξύ 55 και 80 ετών. Το συμπέρασμα που εξάγεται από αυτές τις 

εκτιμήσεις είναι ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις και ο Ελληνικός  Οργανισμός Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ.) πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους στην πολιτική που διαμορφώνουν και αυτές 

τις εξελίξεις. 

6.2  Προτάσεις 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της Ρωσίας ως χώρας, 

αλλά και τις ιδιαιτερότητες των Ρώσων τουριστών, της ανταγωνιστικότητας που έχουν οι 

άλλες μεσογειακές χώρες, συγκριτικά με την Ελλάδα και πιο πολύ εκείνων των χωρών που 

δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη Schengen, μπορούν να εξειδικευτούν οι κατευθυντήριες 

γραμμές της πολιτικής προσέλκυσης των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την 

ανάλυση που προηγήθηκε στη μελέτη, προτείνονται: 

1. Δεδομένου ότι η Ρωσία έχει τουριστική αγορά που τώρα ανοίγει, κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη να επιταχυνθεί η γνωριμία των Ρώσων με το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Θα 

πρέπει κατά συνέπεια να προωθηθεί το marketing αλλά και οι γενικότερες προωθητικές 

πρακτικές του ελληνικού προϊόντος στη ρωσική αγορά, πρωτίστως από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και στη συνέχεια από τις ελληνικές τουριστικές 

επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφεία του Ε.Ο.Τ. σε 

πολλές μεγάλες πόλεις και να εφαρμοστεί: 
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 Μια Γενική Στρατηγική Προώθησης 

 Μια Στρατηγική Διευκόλυνσης των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο Ε.Ο.Τ. 

προκειμένου να καταφέρει να εκτιμήσει το τουριστικό δυναμικό μιας περιοχής, 

δεν θα πρέπει να εστιάσει μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στον σχετικό 

περίγυρο, μιας και έχει αποδειχθεί ότι οι μικρότερες σχετικά πόλεις, διαθέτουν 

περιφερειακά ένα πολύ μεγάλο πιθανό τουριστικό δυναμικό. 

2. Μιας και ο πληθυσμός της Ρωσίας γηράσκει με μεγάλη ταχύτητα, θα πρέπει στο απώτερο 

μέλλον να εφαρμοστεί μια πολιτική προώθησης του τουρισμού ατόμων τρίτης ηλικίας. Η 

πολιτική αυτή κρίνεται επιτακτική, για την προσέλκυση ρώσικου τουρισμού, μιας και ο 

συνολικός πληθυσμός της Ρωσίας παρουσιάζει σημαντική τάση μείωσης. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Ρώσων κατοίκων ως τουρίστες, προβλέπεται 

ότι μπορούν να παρουσιάσουν έντονη ανάπτυξη τομείς του τουρισμού, όπως είναι ο 

θρησκευτικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρισμός πόλεων και ο τουρισμός 

παραχείμασης. Πολύ καλές προοπτικές εμφανίζεται να έχει και ο παιδικός τουρισμός, 

μέσω κατασκηνώσεων σε ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και ο τουρισμός 

φοιτητών, αν προβληθούν και οργανωθούν σωστά.  

4. Το πλέον αποτελεσματικό όπλο που διαθέτει η Ελλάδα, ως μια χώρα ενταγμένη στη 

ζώνη του Ευρώ, είναι η συγκράτηση του πληθωρισμού και η βελτίωση της ποιότητας του 

τουριστικού της προϊόντος.  

5. Η έλλειψη γνώσης μιας ξένης γλώσσας, κυρίως αγγλικών, από τους Ρώσους τουρίστες, 

θα πρέπει να κινητοποιήσει το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να ενδιαφερθεί, 

προκειμένου τα εκθέματα και οι ενδείξεις σε μουσεία και σε άλλους χώρους ιστορικού, 

θρησκευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, να είναι γραμμένα και στη ρώσικη 

γλώσσα.  

6. Θα πρέπει να διευκολυνθεί ο ρώσικος θρησκευτικός τουρισμός. Η επίτευξη ενός τέτοιου 

στόχου μπορεί να γίνει μέσα από τη συνεργασία των ελληνικών Υπουργείων Εξωτερικού 

και Πολιτισμού, καθώς επίσης και με τις Εκκλησίες της Ελλάδος και της Ρωσίας. Είναι 

σωστό να καταρτισθούν από κοινού προγράμματα θρησκευτικού τουρισμού, σύμφωνα 

με τις επισκέψεις σε δημοφιλείς εκκλησίες και μοναστήρια. Κατά αυτό τον τρόπο μπορεί 

να προκύψει ένας πολύ σημαντικός αριθμός διαφορετικών πακέτων που θα 

ικανοποιήσουν πολλές και διαφορετικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων.  
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Ειδικότερα,  η Ελλάδα θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τα εξής: 

 Προσέλκυση Θρησκευτικού Τουρισμού από τη Ρωσία 

Οι θρησκευόμενοι Ρώσοι αλλά και εκείνοι που έχουν ευρύτερα φιλοσοφικά 

ενδιαφέροντα, μπορούν να προσελκυστούν στην Ελλάδα αν δημιουργηθούν προγράμματα 

συνδυασμού του θρησκευτικού συναισθήματος ή των φιλοσοφικών αναζητήσεων των 

σχετικών ατόμων με τον τουρισμό διακοπών ή αναψυχής, ή και τον πολιτιστικού 

περιεχομένου χειμερινό τουρισμό. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται η συνεργασία της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 

όπως επίσης και σημαντική απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζα για θρησκευτικό 

τουρισμό. 

 Δημιουργία Ελληνικών Γραφείων Tour Operator στη Ρωσία 

Στη Ρωσία δεν δραστηριοποιούνται μεγάλα γραφεία Tour Operators. Ο λόγος είναι 

ότι υπάρχει γενικότερη δυσκολία δραστηριοποίησης των ξένων επιχειρήσεων στη Ρωσία, 

γεγονός που συναρτάται και με: 

i. Τη δυσκολία του ρώσικου τραπεζικού συστήματος να συνεργαστεί με τις ξένες 

τράπεζες. 

ii. Τη γιγαντιαία γραφειοκρατία που συνεχίζει να κυριαρχεί στο δημόσιο τομέα και 

δυσχεραίνει τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα.  

iii. Τα υπερβολικά προνόμια που συνεχίζουν να διατηρούν οι δημόσιοι λειτουργοί του 

παρελθόντος συστήματος. Σημειώνεται ότι ο δημόσιος τομέας στη Ρωσία συνεχίζει να 

κυριαρχείται από τα άτομα της παλαιάς νομενκλατούρας. 

Ο μόνος τρόπος λειτουργίας και δραστηριοποίησης σήμερα στη Ρωσία και ιδιαίτερα 

πέραν της Μόσχας, είναι οι κοινοπραξίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι μόνο εκείνη 

γνωρίζει καλύτερα από κάθε ξένο επενδυτή,  

 τους τρόπους καταπολέμησης της ρώσικης μαφίας, 

 τους τρόπους απεμπλοκής από τα γρανάζια της γιγαντιαίας και απαιτητικής 

γραφειοκρατίας  

 τις τοπικές αγορές και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων κάθε περιοχής. 
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Προτείνεται, λοιπόν, να αξιοποιηθεί αυτός ο τρόπος συνεργασίας και να 

δημιουργηθούν ελληνικά Γραφεία «Tour Operation» στη Ρωσία. 

Από πλευράς Ελλάδος, οι οργανωτές αυτών των γραφείων μπορεί να είναι ενώσεις 

επιχειρήσεων τουριστικών ενδιαφερόντων (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων ή και ταξιδιωτικών 

γραφείων, ή και ακόμη αεροπορικών εταιρειών). Στο όλο εγχείρημα μπορεί και πρέπει να 

εμπλακεί και ο Ε.Ο.Τ. και να προσφέρει στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις 

μικρομεσαίες. Οι κοινοπραξίες αυτές θα είναι λειτουργικότερες από άλλους τρόπους 

δραστηριοποίησης, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ενεργοποιήσει 

αποτελεσματικότερα τα τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και να μεγιστοποιήσει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.   

 Οργάνωση Ενημερωτικών – Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 

Οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθηθούν από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού, στην οργάνωση σεμιναρίων στην Ελλάδα, ή ακόμη και στη Ρωσία, 

στα οποία θα συμμετέχουν Ρώσοι ταξιδιωτικοί πράκτορες, με σκοπό την ενημέρωσή τους για 

το ελληνικό τουριστικό προϊόν.  

 Οργάνωση Παιδικών Κατασκηνώσεων για Ρώσους Μαθητές 

Πρόκειται για μια ενέργεια που θα αποφέρει πολύ σημαντικούς καρπούς μελλοντικά, 

μιας και οι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι: 

 Θα μάθουν καλύτερα για τον πολιτισμό της Ελλάδος και θα μεταδώσουν τα σχετικά 

μηνύματα στον υπόλοιπο πληθυσμό 

 Θα προωθηθεί ο ρώσικος τουρισμός του μέλλοντος στην Ελλάδα 

Ένα αντίμετρο στη δαπάνη χρημάτων, για φυλλάδια που θα διοχετευτούν στο 

εξωτερικό, είναι η επιδότηση των ταξιδιών των μικρών Ρώσων τουριστών, ως προς την 

περιήγηση στα αρχαιολογικά, θρησκευτικά και λοιπά πολιτιστικά αξιοθέατα, ώστε να έχουν 

να διηγούνται τις σχετικές τους εμπειρίες, όταν θα επιστρέψουν στη Ρωσία. 
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