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Γενικά στοιχεία για την αγορά του Η.Β.

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ

2017 3,002 εκατ. ταξιδιώτες

2018

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος 

2,942 εκατ. ταξιδιώτες 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

2017 2,065 δις €

2018

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος 

1,93 δις €



Γενικά στοιχεία για την αγορά του Η.Β.
 Ιανουάριος- Ιούλιος 2019: + 12,2%, 1.745.300

     (έναντι 1.555.400 την αντίστοιχη περίοδο 2018) 

 Πρόδρομοι Δείκτες Ζήτησης Τουριστικών Υπηρεσιών (Ευρ. Επιτροπή, Χειμερινές 
Προβλέψεις 2019) : Η.Β.- Ελαφρώς χαμηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης ΑΕΠ (2019: 1,3%, 2018: 
1,4%). Μείωση καταναλωτικής εμπιστοσύνης (-11,3 μονάδες Ιανουάριος 2019 από -2 
μονάδες Ιούνιος 2016-δημοψήφισμα για την αποχώρηση) + αποδυνάμωση αγοραστικής 
ικανότητας.

Αρνητικό οικ. αποτύπωμα No deal Brexit Scenario (Ευρ. Επιτροπή – Q4/2018): πτώση 
διεθνών αφίξεων Βρετανών περί το 5% το 2020 (4,7 εκατ.)

 Η.Β. τουρ. εισπράξεις: 12% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (1,9 δισ.), αφίξεις: 10% 
των συνολικών αφίξεων (2,9 εκατ. επισκέπτες).

Δαπάνη: 77,8€ ανά διανυκτέρευση (από την υψηλότερη μεταξύ των χωρών προέλευσης), 
687€ ανά ταξίδι.



Συμπεράσματα για την αγορά του 
Ηνωμένου Βασιλείου

Διαχρονικά μία από τις τρεις κορυφαίες αγορές (δεύτερη μετά τη γερμανική) για τον 
ελληνικό τουρισμό, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και τουριστικών εισπράξεων.

Υπηρεσία ΕΟΤ ΗΒ & Ιρλανδίας: Για το 2019 εκτίμηση για ελαφρά αύξηση των 
κρατήσεων σε σχέση με το 2018. 

+ 500.000€ εισπράξεις & αύξηση μέσης δαπάνης (αν δεν είχε μεσολαβήσει η 
κατάρρευση Thomas Cook).

No deal Brexit Scenario: σοβαρό αντίκτυπο στις τουριστικές ροές Βρετανών 
τουριστών προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού μεριδίου της 
βρετανικής τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας.

Προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού: Απρόσκοπτη ροή Βρετανών τουριστών 
προς την Ελλάδα.



Προσδιοριστικοί παράγοντες 
τουριστικών ροών UK→GR

Ζητήματα που αναμένεται να επηρεάσουν τις ροές των Βρετανών προς τη χώρα μας 
θεωρούνται τα παρακάτω:

1. Νομισματική ισοτιμία: Υποτίμηση της Στερλίνας έναντι του Ευρώ → Ανατίμηση του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

2. Προστασία και λειτουργία της ελληνικής τουριστικής αγοράς (status ίδρυσης και 
λειτουργίας βρετανικών επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών)

3. Καθεστώς διαμονής και εργασίας βρετανών πολιτών στην Ελλάδα (π.χ. διαμονή, 
εργασία και ιατροφαρμακευτική κάλυψη αντιπροσώπων  βρετανών T.O.s  στην 
Ελλάδα)

4. Οδηγία για τα Οργανωμένα Ταξίδια (ενημέρωση κλάδου, διατήρηση αμοιβαίων 
υψηλών επιπέδων προστασίας τουριστών – καταναλωτών)

5. Ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική κάλυψη των ταξιδιωτών (European Health Insurance 
Card)

6. Συνεργασία με ΥΠΑ – Κανονισμός ΕΕ για τη βασική αεροπορική συνδεσιμότητα 



Ενέργειες Υπουργείου Τουρισμού 
για no deal Brexit scenario (Α)

 N. 4604/2019 (A’ 50): Ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα BREXIT (αρ. 126: 
πρόνοιες για τουριστικές επιχειρήσεις - τουριστικά γραφεία, rent a car, rent a 
moto)

«Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, δύνανται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020, να 
ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων γ`, 
δ` και ε` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α`155), στην Ελλάδα, με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



Ενέργειες Υπουργείου Τουρισμού για 
no deal Brexit scenario (Β)

Επαφές Υπουργείου Τουρισμού με τα συναρμόδια Υπουργεία (Εξωτερικών, Εργασίας, 
Υγείας) για τη συμπερίληψη σε σχετικά νομοθετικά κείμενα (Ν/Σ, ΚΥΑ) προβλέψεων για 
βρετανούς αποσπασμένους εργαζόμενους στην Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού, 
καθώς και θεμάτων  συνέχισης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

 Έλεγχοι εισόδου-εξόδου: Προτεραιότητα η διατήρηση της απρόσκοπτης μετακίνησης 
των Βρετανών τουριστών από και προς τη χώρα μας (ικανοποίηση αιτήματος για τη 
χρήση των e-gates από Βρετανούς πολίτες).

 Επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ρύθμιση 
ζητήματος των ζώων συντροφιάς

7 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Οταν ταξιδεύετε μεταξύ Ε.Ε και Η.Β. μετά το 
Brexit: Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών στην ΕΕ χωρίς θεώρηση (visa) για 
βραχεία διαμονή (διαμονή έως 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών). Αμοιβαιότητα 
από Η.Β. 



Ενέργειες Δημοσιότητας & Ενημέρωσης
του Υπουργείου Τουρισμού

Ενέργειες ενημέρωσης του Υπουργείου Τουρισμού: Ανάρτηση στον ιστότοπο του 
Υπουργείου του σχετικού banner για το BREXIT. Συμμετοχή σε όλες τις ημερίδες του 
Υπ. Εξωτερικών. Διαβουλεύσεις με τις ενώσεις του τουριστικού τομέα.

Δράσεις διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Η.Β και 
Ιρλανδίας: Στόχος η εδραίωση της αντίληψης για την σημασία της αγοράς του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την Ελλάδα και πόσο ευπρόσδεκτοι είναι οι βρετανοί 
τουρίστες στη χώρα μας. Διατήρηση ενεργού ενδιαφέροντος για τους ελληνικούς 
προορισμούς.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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