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ΕΛΛΑΔΑ:  
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΡΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ελλάδα είναι ο νικητής της φετινής τουριστικής περιόδου. Από τη διάκριση 
αυτή επωφελούνται οι πολίτες, η οικονομία και ιδιαίτερα η αγορά εργασίας στην 
Ελλάδα. Μόνο κατά το τρέχον έτος εξασφαλίζει ο τουρισμός 54.000 πρόσθετες 
θέσεις εργασίας. Αυτή την τάση στηρίζει η εταιρεία TUI Group με νέες ταξιδιωτι-
κές προσφορές ιδιαίτερα εκτός περιόδου αιχμής στους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο και 
Οκτώβριο/Νοέμβριο, γεγονός που συγκλίνει απόλυτα με την επιδίωξη της ελληνι-

κής τουριστικής πολιτικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

Το νέο ρεκόρ στην τουριστική κίνηση συμβάλει στην αντιμετώπιση  
της κρίσης

Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει όμως τεταμένη. Ωστόσο υπάρχουν 
ενδείξεις ανάκαμψης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πρόσφατα 
ότι η ελληνική οικονομία θα σημειώσει το 2017 για πρώτη φορά μετά από εννιά έτη και 
πάλι ανάκαμψη. Κατά την ύφεση που διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία, ο τουρισμός υπήρξε 
ένας σημαντικός κλάδος που συνέβαλε στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε 
τροχιά ανάπτυξης. Το 2016 ήρθαν στην Ελλάδα σχεδόν 25 εκατ. διεθνείς επισκέπτες, 
ήτοι μία αύξηση ύψους 56 % έναντι του 2008. Συνεισφέρει περίπου το ένα πέμπτο του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο τουρισμός εξασφαλίζει συνολικά ένα εκατομμύριο 
θέσεις εργασίας, με ανοδική τάση. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταβολή της τάσης συμπίπτει 
με ένα νέο έτος ορόσημο στον ταξιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι επισκέ-
πτες κατά το τρέχον έτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 25 εκατ. Η Ελλάδα είναι ένας 
ελκυστικός ταξιδιωτικός προορισμός. Διαθέτει ήπιο κλίμα, χιλιάδες νησιά, την περίφημη 
ελληνική φιλοξενία και μοναδική πολιτιστική κληρονομιά.

Ο τουρισμός σε σταθερή 
πορεία ανάκαμψης

Διεθνείς αφίξεις  
στην Ελλάδα

2007 2016

16,2 εκατ.

24,8 εκατ.

Τουρίστες
συνολικά

Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Αριθμός θέσεων εργασίας στον τουρισμό 
Άμεση, έμμεση και συνεπαγόμενη 
απασχόληση 

Μερίδιο στην συνολική 
αγορά εργασίας 2016

Μερίδιο στην συνολική 
αγορά εργασίας 2027

2016 2027

860 χιλ.

1 270 χιλ.

23,4 %
29,9 %

Η πρόβλεψη για το 2017: Αυξάνονται οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό

Το 2016 ο τουρισμός στην Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά 860.000 θέσεις εργασίας, ποσοστό δηλαδή που αντιστοιχεί στο 24 τοις εκατό του συνόλου των 
θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Παγκόσμιας Επιτροπής Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί έως το 2027 σε 
σχεδόν 30 τοις εκατό. Αυτή την στιγμή ο παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον τουρισμό: H WTTC αναμένει για το 2017 μία 
αύξηση της τάξεως των 54.000 θέσεων εργασίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος – κανένας άλλος κλάδος της ελληνικής οικονομίας δεν σημειώσει 
αντίστοιχη αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Πηγή: Παγκόσμια Επιτροπή Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC)

«Η Ελλάδα βιώνει αυτό το έτος 
μία πραγματική αναγέννηση και 
είναι μια καταπληκτική χώρα.»

Friedrich Joussen, Πρόεδρος  
του Δ.Σ. της TUI Group
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Η TUI ενισχύει την παρουσία της στους ελληνικούς προορισμούς 

Για τους πελάτες της TUI η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς 
παγκοσμίως. Οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά εννέα τοις εκατό συγκριτικά με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, επιτρέποντας στη χώρα να συνεχίσει την ανοδική πορεία του ήδη επιτυ-
χούς προηγούμενου καλοκαιριού. Ο όμιλος TUI Group διεύρυνε την προσφορά του:

• Διεύρυνση προγράμματος: Για την καλοκαιρινή σεζόν, η TUI προσφέρει στους ταξι-
διώτες προς Ελλάδα μια σημαντικά μεγαλύτερη γκάμα επιλογών. Στα δημοφιλή νησιά 
Κρήτη, Ρόδο και Κω η προσφορά διευρύνθηκε κατά περίπου 40 τοις εκατό σε σχέση με 
πέρυσι. Για το 2017, η TUI προβλέπεται να φέρει 2,5 εκατ. επισκέπτες στην Ελλάδα. 

• Νέες αεροπορικές συνδέσεις: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα πτήσεων για το 2017 πε-
ριλαμβάνει πρόσθετες πτήσεις από Αννόβερο, Νυρεμβέργη, Στουτγκάρδη και Βασιλεία 
προς Κω καθώς επίσης από Βερολίνο-Σένεφελντ προς Κρήτη και Ρόδο. Από ολόκληρη 
την Ευρώπη εκτελούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εβδομαδιαίως περισσότερες 
από 600 πτήσεις της TUI προς Ελλάδα.

• Ξενοδοχειακά brands της TUI: H εταιρεία TUI Group λειτουργεί στην Ελλάδα 32  
ιδιόκτητα ξενοδοχεία και συνεργάζεται επιπλέον εταιρικά με πολλές χιλιάδες ξενο-
δοχεία. Νέες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί: Έτσι ο ταξιδιωτικός όμιλος κατα-
σκευάζει στην Ελλάδα την τρίτη ξενοδοχειακή μονάδα Robinson Club. Στις αρχές του 
επόμενου καλοκαιριού 2018 ένα νέο ξενοδοχείο υπό το ξενοδοχειακό σήμα της TUI 
Sensatori ανοίγει τις πύλες του. 

• Κρουαζιέρες: Οι τρεις γραμμές κρουαζιέρας της TUI βάζουν πλώρη για 26 ελληνικά 
λιμάνια. Η TUI Cruises έχει προσθέσει μεταξύ άλλων και το λιμάνι του Κατάκολου, την 
πύλης της Ολυμπίας, καθώς και το λιμάνι των Χανίων στην Κρήτη. 

Η Ελλάδα κατάφερε μετά από δύσκολα χρόνια να αποκτήσει σταθερότητα, με τον 
τουρισμό να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο. Κάθε επισκέπτης συμβάλλει στην θετική 
ανάπτυξη της χώρας. Η TUI Group αποτελεί έναν σημαντικό εταίρο. 

Η Παρουσία της TUI  
στην Ελλάδα

Οι προορισμοί της TUI 

με αεροπλάνο • 
με κρουαζιερόπλοιο •

Άραξος

Χανιά

Αθήνα
Σάμος

Μύκονος

Κάρπαθος

Κεφαλονιά

Άκτιο

Κως

Πειραιάς

Σαντορίνη

Ρόδος

Κέρκυρα

Ηράκλειο

Άγιος Νικόλαος 

Θεσσαλονίκη

Βόλος

Ζάκυνθος Ναύπλιο

Σκιάθος

Καβάλα

Σύμη

Μυτιλήνη

Κατάκολο
ΝάξοςΥδρα Αλυκή

Σκόπελος

Γύθειο

Σάμη

Ηγουμενίτσα

Καλαμάτα

Κόρινθος

Ιτέα

Ερμούπολη

Συμμετοχές  
του Ομίλου TUI  
στην Ελλάδα

Atlantica Hellas A.E., Ρόδος 50,0 %

Daidalos Ξενοδοχειακές & 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε., 
Αθήνα

89,75 %

Enterprises Hotelières et 
Touristiques PALADIEN Lena 
Mary Α.Ε., Αργολίδα

100,0 %

Hellenic EFS Hotel 
Management E.Π.Ε., Αθήνα

100,0 % 

Magic Life Greece Tourist 
Enterprises Ε.Π.Ε., Αθήνα

100,0 %

Stella Polaris Creta Α.Ε., 
Ηράκλειο

100,0 %

TUI Hellas Travel Tourism  
and Airline A.E., Αθήνα

100,0 %

Στοιχεία 26η Σεπτεμβρίου 2017

Το TUI Group στην Ελλάδα

2,5 εκατ. πελάτες

600  εβδομαδιαίες πτήσεις

32 ιδιόκτητα ξενοδοχεία

26 λιμάνια κρουαζιέρας
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«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μαζί με το 
ίδρυμα TUI Care Foundation και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο Futouris μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα 
και μπορούμε τώρα να πρωτοπορήσουμε στην 
Κρήτη με ένα καινοτόμο έργο και με στόχο να 
ενισχύσουμε περαιτέρω την Ελλάδα ως αειφόρο 
προορισμό διακοπών, που προσφέρει μοναδικές 
και αυθεντικές εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο.»

Έλενα Κουντουρά

Η Ελληνίδα υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά 
και ο κύριος Thomas Ellerbeck, πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος TUI Care Foundation 
παρουσίασαν τον Μάρτιο 2017 το πρόγραμμα για την 
Κρήτη. 

Εκδότης:  
TUI Group | Κεντρικά γραφεία Ομίλου Βερολίνο 
Pariser Platz 6 a | 10117 Berlin 
www.tui-policylounge.com 
www.twitter.com/politiklounge  
Ημερομηνία σύνταξης: 
26η Σεπτεμβρίου 2017

Η Κρήτη καθ’ οδόν προς έναν πιο βιώσιμο προορισμό διακοπών

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ελλάδας είναι και η εξαιρετική κουζίνα: το κρασί και το ελαι-
όλαδο έχουν στην Ελλάδα μία ιστορία χιλιάδων ετών. Οι παραδοσιακοί αμπελουργοί και 
ελαιοκαλλιεργητές στην Κρήτη, όμως, αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες.

Στην Κρήτη ξεκινά μία κοινή πρωτοβουλία με την ονομασία «Η TUI νοιάζεται για την 
Κρήτη» του ιδρύματος TUI Care Foundation, της πρωτοβουλίας για την αειφορία στον του-
ρισμό Futouris και των τοπικών ειδικών σε θέματα τροφίμων: Στοχεύει στη διατήρηση του 
ελαιόλαδου και του κρασιού ως αναπόσπαστο στοιχείο του κρητικού πολιτισμού και ταυ-
τόχρονα στη δημιουργία νέων προοπτικών για τους τοπικούς αγρότες. Για το σκοπό αυτό 
εκπαιδεύονται οι αγρότες πάνω σε μεθόδους βιολογικής παραγωγής και δημιουργούνται 
περιφερειακά δίκτυα με οινοπαραγωγούς και ελαιοτριβεία. Ταυτόχρονα προγραμματίζονται 
καινοτόμες διαδραστικές εκδρομές και εκδηλώσεις σε ξενοδοχεία για τους τουρίστες. 

Πρωτοβουλία  
της TUI Care Foundation 
«Η TUI νοιάζεται  
για την Κρήτη»

Τοπικοί μικροπαραγωγοί...
 + 192 γεωργοί
 + 1 αγροτικός συνεταιρισμός
 + 2 οινοποιεία 
 + 1 ελαιοτριβείο
 + 1 μοναστήρι

προμηθεύουν τα ξενοδοχεία 
της TUI με τα προϊόντα τους

Το βίντεο περιγραφής του έργου: 
bit.ly/tuicaresforcrete
 

Περισσότερες πληροφορίες στηνιστοσελίδα: 
www.tuicarefoundation.com

Κωδικός σάρωσης QR
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