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1. Εισαγωγή 
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Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά Περιφέρεια και ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών (Τράπεζα της 

Ελλάδας, 2019). Η συγκέντρωση και επεξεργασία ταξιδιωτικών στοιχείων ανά Περιφέρεια, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Έρευνας Συνόρων 

(Εθνικά Στατιστικά Στοιχεία –Πηγές και Τρόποι Μέτρησης, 2016), ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει 

στοιχεία και για την περιφερειακή κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων, των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των εισερχόμενων ταξιδιωτών 

(Οικονομικό Δελτίο, 2006).  

Η ταξινόμηση των Περιφερειών γίνεται σύμφωνα με την επίσημη στατιστική ταξινόμηση της ΕΕ (NUTS 2013/EU-28) και συγκεκριμένα με το δεύτερο 

επίπεδο αυτής (NUTS 2), που συμπίπτει με τη διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 Περιφέρειες.  

Η παρούσα μελέτη αναλύει τα στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειών, με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών της Ελλάδας. Η ανάλυση γίνεται και 

για τις 5 σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας για το 2019, με βάση την κατάταξη των εσόδων (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Γαλλία, Ιταλία) 

πλέον της Ρωσίας, λόγω της υψηλής δαπάνης κατά άτομο και αυξημένης σημασίας της αγοράς αυτής για συγκεκριμένες Περιφέρειες. 

Αναλύονται τα μεγέθη για τις 

• Επισκέψεις 

• Διανυκτερεύσεις 

• Εισπράξεις 

καθώς και για τους βασικούς δείκτες: 

• Δαπάνη ανά επίσκεψη 

• Δαπάνη ανά διανυκτέρευση  

• Μέση διάρκεια παραμονής 
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2. Περίληψη 
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Το 2019, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 36.643 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση +5,2% σε 

σχέση με το 2018. Στην πρώτη θέση με βάση τον αριθμό επισκέψεων διατηρήθηκε η Γερμανία, στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Βουλγαρία, ενώ στην 

τρίτη θέση υποχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν στις 232.464 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +2,4% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 17.680 

εκατ. € παρουσιάζοντας αύξηση +12,9%. Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων το 2019 

βρέθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Στις τρεις πρώτες θέσεις με βάση τον αριθμό των εισπράξεων διατηρήθηκαν σταθερές η 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α. 

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας το 2019 κατά μέσο όρο επισκέφθηκε 1,17 Περιφέρειες. Αξιοσημείωτο είναι πως οι αγορές «long haul (μεγάλων 

αποστάσεων)» κινούνται διαφορετικά από το μέσο όρο, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών. 

Υψηλή αναλογία επισκεψιμότητας ανά Περιφέρεια καταγράφεται και από τους επισκέπτες με προέλευση την Ισπανία. 

Το 2019, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε στην πλειονότητα των Περιφερειών παρά τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής και 

λόγω της αύξησης της δαπάνης ανά διανυκτέρευση. Ειδικότερα:  

 Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 482 € παρουσιάζοντας αύξηση 

+7,4% σε σχέση με το 2017 (449 €).  

 Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 751 € παρουσιάζοντας αύξηση +12,7%. Η χαμηλότερη 

δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόλις 115 €, παρουσιάζοντας μείωση -31,1%.  

 Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 76 € παρουσιάζοντας αύξηση 

+10,3% σε σχέση με το 2018 (69 €).  
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 Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2019 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 97 € παρουσιάζοντας αύξηση +12,6%. 

Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 43 €, 

παρουσιάζοντας μείωση  -13,1%. 

 

 Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση (-2,7%). Η 

μέγιστη διάρκεια παραμονής 8,2 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια της Κρήτης παρουσιάζοντας μείωση -2,4%. Η ελάχιστη 

διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη το 2019, ήταν 2,7 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

καταγράφοντας μείωση -20,8%. 

Οι πέντε σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας για το 2019, με βάση τις εισπράξεις είναι: η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α., η Γαλλία, η 

Ιταλία. Προστιθέμενης και της Ρωσίας1, οι χώρες αυτές, συνεισφέρουν το 40,6% των επισκέψεων, το 48,1% των διανυκτερεύσεων και το 52,3% 

των ταξιδιωτικών εισπράξεων στην Ελλάδα.  

Το 78,3% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (18,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (18,5%), Αττικής 

(16,2%), Κρήτης (14,4%) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10,5%). Αξιοσημείωτο είναι, ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (8,3%), βρέθηκε 

πρώτη φορά εκτός πεντάδας στην κατάταξη των επισκέψεων. Το 83,9% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις ακόλουθες πέντε περιφέρειες: 

Νοτίου Αιγαίου (22,9%), Κρήτης (18,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,6%), Αττικής (14,6%) και Ιονίων Νήσων(10,2%). Τέλος, το 87,8% των 

εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (29,3%), Κρήτης (20,4%), Αττικής (14,7%), Κεντρικής Μακεδονίας 

(12,7%), και Ιονίων Νήσων(10,8%). 

 

 

 
1 Η Ρωσία παρόλο που έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια αισθητά η δυναμική της, έχει μεγάλη σημασία για ορισμένες Περιφέρειες και υψηλή δαπάνη ανά επίσκεψη. 
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3. Ανάλυση των στοιχείων του ταξιδιωτικού ισοζυγίου πληρωμών και βασικών δεικτών ανά 
Περιφέρεια 2019 
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3.1 Επισκέψεις ανά Αγορά 

Το 2019 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 36.643 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση +5,2% (Πίνακας 

1). Το 2018 είχαν πραγματοποιηθεί 34.831 χιλ. επισκέψεις. Ο αριθμός των επισκέψεων είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική 

κίνηση (2019: 31.348 χιλ. εισερχόμενοι ταξιδιώτες, εφεξής «επισκέπτες»), καθώς ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία 

Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα. 

2019 2018
% Διαφορά             

2019-2018
2019 2018

% Διαφορά             

2019-2018
2019 2018

1 Γερμανία 4.436 4.827 -8,1% 4.026 4.381 -8,1% 1,10 1,10

2 Βουλγαρία 3.951 3.190 23,8% 3.883 3.135 23,8% 1,02 1,02

3 Ηνωμένο Βασίλειο 3.809 3.240 17,6% 3.499 2.943 18,9% 1,09 1,10

4 ΗΠΑ 2.183 1.895 15,2% 1.179 1.097 7,4% 1,85 1,73

5 Γαλλία 1.913 1.893 1,0% 1.542 1.524 1,2% 1,24 1,24

6 Ιταλία 1.856 1.992 -6,8% 1.553 1.667 -6,8% 1,19 1,19

7 Ρουμανία 1.452 1.439 0,9% 1.378 1.389 -0,8% 1,05 1,04

8 Τουρκία 1.292 1.086 19,0% 1.093 930 17,6% 1,18 1,17

9 Αλβανία 1.061 1.121 -5,4% 944 987 -4,3% 1,12 1,14

10 Σερβία 1.050 929 13,0% 1.027 922 11,4% 1,02 1,01

11 Βόρεια Μακεδονία 962 1.189 -19,1% 948 1.187 -20,2% 1,02 1,00

12 Ολλανδία 916 1.127 -18,7% 818 1.015 -19,4% 1,12 1,11

13 Πολωνία 900 1.111 -19,0% 852 1.050 -18,8% 1,06 1,06

14 Κύπρος 896 761 17,8% 801 698 14,7% 1,12 1,09

15 Ελβετία 688 598 15,1% 540 521 3,8% 1,27 1,15

Top-15 χωρών 27.365 26.397 3,7% 24.084 23.447 2,7% 1,14 1,13

Σύνολο 36.643 34.831 5,2% 31.348 30.123 4,1% 1,17 1,16

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 1.  Τοp-15 Επισκέψεων και Επισκεπτών 2019-2018

Επισκέψεις Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2019-2018

Θέση 

Κατάταξης 

2019

Χώρες 

Αναλογία Επισκέψεων                

ανά Επισκέπτη  
Επισκέπτες 
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Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2019 διατηρήθηκε η Γερμανία, με 4.436 χιλ. επισκέψεις παρόλο 

που παρουσίασε μείωση -8,1%. Στην δεύτερη θέση με 3.951 χιλ. επισκέψεις βρέθηκε η Βουλγαρία καταγράφοντας αύξηση +23,8%. Η αύξηση των 

επισκέψεων από την Βουλγαρία οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών από την Βουλγαρία, αφού η αναλογία επισκέψεων ανά 

επισκέπτη είναι μόλις 1,02. Στην τρίτη θέση με 3.809 χιλ. επισκέψεις υποχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο παρόλο που παρουσίασε αύξηση +17,6%. 

Οι Η.Π.Α. με 2.183 χιλ. επισκέψεις ανέβηκαν στην τέταρτη θέση καταγράφοντας αύξηση +15,2%. Οριακή αύξηση +1,0% κατέγραψε η Γαλλία 

ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση με 1.913 χιλ. επισκέψεις. Η Ιταλία το 2018 βρισκόταν στην τέταρτη θέση στον πίνακα κατάταξης αλλά λόγω της 

μείωσης κατά -6,8% που παρουσίασε το 2019, τόσο στον αριθμό επισκεπτών όσο και στον αριθμό των επισκέψεων υποχώρησε στην έκτη θέση, 

καταγράφοντας 1.856 χιλ. επισκέψεις. 

Μεικτή ήταν η εικόνα από τις βαλκανικές χώρες, καθώς καταγράφηκε αύξηση (κατά +0,9%) των επισκέψεων από τη Ρουμανία (1.452 χιλ.) και 

μεγάλη αύξηση από την Τουρκία (+19,0%) με 1.292 χιλ. επισκέψεις. Πτώση παρουσίασε ο αριθμός επισκέψεων (1.061 χιλ.) από την Αλβανία κατά 

-5,4% που υποχώρησε στη ένατη θέση. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Σερβία με 1.050 χιλ. επισκέψεις και αύξηση +13,0%. Αξιοσημείωτη, είναι 

η άνοδος της Σερβίας από τη 13η θέση το 2018 στην 10η το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση +13,0% καταγράφοντας 1.050 χιλ. επισκέψεις. 

Αντίθετα, μεγάλη πτώση στον αριθμό των επισκέψεων καταγράφηκε από τη Βόρεια Μακεδονία κατά -19,1% που οφείλεται στην πτώση του αριθμού 

επισκεπτών κατά -20,2% εφόσον η αναλογία επισκέψεων ανά επισκέπτη είναι μόλις 1,02. Συγκεκριμένα το 2019 καταγράφηκαν 962 χιλ. επισκέψεις 

έναντι 1.189 το 2018. Στη 12η θέση υποχώρησε η Ολλανδία με 916 χιλ. επισκέψεις και 818 χιλ. επισκέπτες παρουσιάζοντας μείωση -18,7% και -

19,4% αντίστοιχα. 
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Μείωση κατέγραψαν και οι επισκέψεις από την Πολωνία κατά -19,0% με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στη 13η από την 11η θέση το 2018 

καταγράφοντας 900 χιλ. επισκέψεις. Η μείωση στον αριθμό των επισκέψεων αποτέλεσε επακόλουθο της μείωσης του αριθμού επισκεπτών κατά -

18,8% αφού οι επισκέπτες από την Πολωνία επισκέπτονται κατά μέσο όρο μόλις 1,06 Περιφέρειες 

Η Κύπρος διατηρήθηκε στη 14η θέση καταγράφοντας 896 χιλ. επισκέψεις, παρουσιάζοντας αύξηση +17,8%. Το top-15, βάσει του αριθμού των 

επισκέψεων συμπληρώνεται με την Ελβετία που παρουσίασε αύξηση των επισκέψεων κατά +15,1% (668 χιλ.) ενώ αύξηση ων επισκεπτών ήταν 

μόλις +3,8%. Το 2019 οι επισκέπτες από την Ελβετία επισκέφτηκαν κατά μέσο όρο 1,27 Περιφέρειες ενώ το 2018 μόλις 1,15. 

Στους Πίνακες 1 και 2 αποτυπώνεται η αναλογία των επισκέψεων ανά επισκέπτη για τα έτη 2019 και 2018 ανά χώρα.  

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 

1,17 Περιφέρειες το 2019. Ο αντίστοιχος μέσος όρος το 2018, ήταν 1,16. Διαφορετικά 

από το μέσο όρο κινούνται οι επισκέπτες από τις «long haul» (μεγάλων αποστάσεων) 

αγορές, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται μεγαλύτερο αριθμό 

Περιφερειών. Ενδεικτικά: Καναδάς (1,94 επισκέψεις ανά επισκέπτη), Η.Π.Α. (1,85) και 

Αυστραλία (1,75).  

Από τις Ευρωπαϊκές χώρες, περισσότερες Περιφέρειες σε σχέση με το μέσο όρο 

επισκέπτονται οι επισκέπτες από την Ισπανία (1,63) και την Ιρλανδία (1,33) ενώ οριακά 

περισσότερες Περιφέρειες σε σύγκριση με το μέσο όρο επισκέπτονται οι επισκέπτες από 

τις ακόλουθες χώρες: Ελβετία (1,27), Γαλλία (1,24), Ιταλία (1,19) και Τουρκία (1,18). 

 

Χώρες 2019 2018

Καναδάς 1,94 1,94

ΗΠΑ 1,85 1,73

Αυστραλία 1,75 1,94

Ισπανία 1,63 1,55

Ιρλανδία 1,33 Μ/Δ

Ελβετία 1,27 1,15

Γαλλία 1,24 1,24

Ιταλία 1,19 1,19

Τουρκία 1,18 1,17

Βέλγιο 1,16 1,14

Σύνολο 1,17 1,16

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 2. Τοp-10 Eπισκέψεις/Επισκέπτη 



 

 

 

 

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; | 14  
 

3.2 Επισκέψεις ανά Περιφέρεια 

Oι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκαν στις 36.643 χιλ. το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση +5,2% σε σχέση με το 2018 

(Πίνακας 3). 9 από τις 13 Περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων. Μείωση παρουσίασαν οι Περιφέρειες: Kεντρικής 

Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας.  

2019 2018 2017 2016  2019-2018  2018-2017 2017-2016

1 Νότιο Αιγαίο 6.893 6.629 5.841 5.227 4,0% 13,5% 11,8%

2 Κεντρική Μακεδονία 6.761 7.830 7.262 6.395 -13,7% 7,8% 13,6%

3 Αττική 5.923 5.681 5.137 4.543 4,3% 10,6% 13,1%

4 Κρήτη 5.288 5.228 4.806 4.537 1,1% 8,8% 5,9%

5 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 3.833 1.930 1.349 1.363 98,6% 43,0% -1,0%

6 Ιόνια Νησιά 3.048 3.162 2.966 2.457 -3,6% 6,6% 20,7%

7 Ήπειρος 1.033 823 713 717 25,5% 15,4% -0,4%

8 Πελοπόννησος 899 886 727 843 1,4% 21,9% -13,8%

9 Δυτική Ελλάδα 817 699 563 513 16,8% 24,1% 9,8%

10 Θεσσαλία 806 675 694 714 19,5% -2,7% -2,9%

11 Στερεά Ελλάδα 679 549 376 409 23,6% 46,1% -8,0%

12 Βόρειο Αιγαίο 359 389 364 328 -7,6% 6,7% 11,0%

13 Δυτική Μακεδονία 304 349 222 330 -12,8% 57,5% -32,9%

Σύνολο 36.643 34.831 31.021 28.376 5,2% 12,3% 9,3%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 3. Επισκέψεις  2019-2016

Θέση 

Κατάταξης 

2019

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2019-2018

Περιφέρειες 

 Επισκέψεις    (σε χιλ.) % Διαφορά      
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3.2.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Επισκέψεων  

Στην πρώτη θέση κατάταξης ανέβηκε βρέθηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφοντας αύξηση +4,0% με 6.893 χιλ. επισκέψεις, ενώ στη 

δεύτερη θέση, μετά την περίοδο 2016-2018, υποχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση -13,7% με 6.761 χιλ. 

επισκέψεις. Στην τρίτη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζοντας αύξηση +4,3% με 5.923 χιλ. επισκέψεις. Σταθερή στην τέταρτη 

θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης καταγράφοντας 5.288 χιλ. επισκέψεις και μικρή αύξηση κατά +1,1%.  

Εντυπωσιακή αύξηση κατά +98,6% παρουσίασε η Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης καταγράφοντας 3,833 χιλ. επισκέψεις, 

ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση το 2019. Αντίθετα, τα Ιόνια Νησιά παρουσιάζοντας μείωση -3,6% στις 3.048 χιλ. επισκέψεις υποχώρησαν στην 

έκτη θέση. Στην έβδομη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Ηπείρου με 1.033 επισκέψεις, παρουσιάζοντας αύξηση +25,5%. Παρόλο που η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου κατέγραψε αύξηση +1,4% υποχώρησε στην όγδοη θέση με 899 χιλ. επισκέψεις. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Περιφέρεια της 

Δυτικής Ελλάδας (817 χιλ.) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας (806 χιλ.), οι οποίες παρέμειναν αμετάβλητες στο πίνακα κατάταξης παρόλη την αύξηση 

που κατέγραψαν +16,8% και +19,5% αντίστοιχα. Στην 11η θέση, καταγράφοντας αύξηση +23,6% διατηρήθηκε και η Περιφέρεια της Στερεάς 

Ελλάδας με 679 χιλ. επισκέψεις. Στις τελευταίες θέσεις, βρέθηκαν οι Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (359 χιλ.) και της Δυτικής Μακεδονίας (304 

χιλ.) καταγράφοντας μείωση -7,6% και -12,8% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την κατανομή των επισκέψεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 1, το 78,3% των επισκέψεων 

πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (18,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (18,5%), Αττικής (16,2%), Κρήτης (14,4%) και 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10,5%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 

Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) αντιστοιχεί το 21,7% των επισκέψεων επί του συνόλου. Ακολουθεί η 

ποσοστιαία κατανομή των επισκέψεων για τις υπόλοιπες Περιφέρειες: Ιονίων Νήσων(8,3%), Ηπείρου (2,8%), Πελοποννήσου (2,5%), Δυτικής 

Ελλάδας (2,2%), Θεσσαλίας (2,2%), Στερεάς Ελλάδας (1,9%), Βορείου Αιγαίου (1,0%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,8%).  
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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3.2.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Επισκέψεων 

Την πρώτη θέση στις επισκέψεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας–κατέχει η Περιφέρεια Νoτίου Αιγαίου με 6.893 χιλ. επισκέψεις. Το 

μεγαλύτερο μέρος των επισκέψεων προέρχεται από τη Γερμανία (1.176 χιλ.) όπως αποτυπώνεται στο Χάρτη 1 και ακολουθούν οι επισκέψεις 

ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (862 χιλ.) και τις Η.Π.Α. (627 χιλ.). 

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 6.761 χιλ. επισκέψεις, με την πλειονότητα των επισκέψεων να προέρχεται 

από τη Βουλγαρία 1.331 χιλ. Ακολουθούν οι επισκέψεις ταξιδιωτών από την Βόρεια Μακεδονία (874 χιλ.) και τη Σερβία (712 χιλ.). Oι επισκέψεις 

για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε 5.923 χιλ., με κύριες πηγές τις Η.Π.Α. (836 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (514 χιλ.) και την Κύπρο (450 χιλ.).  

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Κρήτη καθώς οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν στις 5.288 χιλ., ενώ το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τη Γερμανία 

(1.323 χιλ.) και ακολούθησε τo Ην. Βασίλειο (596 χιλ.) και η Γαλλία (584 χιλ.). Την πεντάδα των Περιφερειών συμπληρώνει η Περιφέρεια Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης με 3.833 χιλ. επισκέψεις, με τον κύριο όγκο επισκέψεων να προέρχεται από τη Βουλγαρία (2.197 χιλ.), την Τουρκία (523 

χιλ.) και τη Ρουμανία (310 χιλ.). 

Στην έκτη θέση υποχώρησαν τα Ιόνια Νησιά με 3.048 χιλ. επισκέψεις. Το μεγαλύτερο μέρος των επισκέψεων προέρχεται από το Ην. Βασίλειο (1.075 

χιλ.), τη Γερμανία (350 χιλ.) και την Ιταλία (315 χιλ.). Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Ηπείρου με 1.033 χιλ. επισκέψεις κύρια αγορά 

την Αλβανία (177 χιλ.) και χαμηλότερα την Ιταλία (69 χιλ.) και τη Γερμανία (62 χιλ.). Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται με 899 χιλ. επισκέψεις, 

στην όγδοη θέση κατάταξης, με κύριες πηγές τη Γερμανία (117 χιλ.), τις Η.Π.Α. (105 χιλ.) και τη Γαλλία (78 χιλ.). 

Στην ένατη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 817 χιλ. επισκέψεις με κύρια αγορά την Αλβανία (133 χιλ.) και χαμηλότερα τη Γερμανία 

(70 χιλ.) και τη Γαλλία (55 χιλ.). Τη δεκάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, με 806 χιλ. επισκέψεις, με κύριες πηγές το Ην. Βασίλειο 

(131 χιλ.), την Ιταλία (110 χιλ.) και τη Γερμανία (64 χιλ.).  

Οι επισκέψεις για τη Στερεά Ελλάδα (679 χιλ.) προήλθαν κυρίως από τις Η.Π.Α. (93 χιλ.), τη Γαλλία (61 χιλ.) και τη Γερμανία (59 χιλ.). Στη 12η 

θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (359 χιλ. επισκέψεις), με κύριες πηγή προέλευσης ταξιδιωτών την Τουρκία (119 χιλ.) και χαμηλότερα 
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το Ην. Βασίλειο (59 χιλ.) και τις Η.Π.Α. (24 χιλ.). Στην τελευταία θέση των επισκέψεων βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (304 χιλ. 

επισκέψεις) με κύρια αγορά προέλευσης ταξιδιωτών την Αλβανία (110 χιλ.), και σημαντικά χαμηλότερα τη Ρουμανία (32 χιλ.) και τη Βουλγαρία (31 

χιλ.). Στο χάρτη 1 παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης σε κάθε Περιφέρεια βάσει του αριθμού των επισκέψεων.  
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Χάρτης 1. Τοp 3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Επισκέψεων 

 



 

 

 

 

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; | 20  
 

3.3 Διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών ανά Περιφέρεια 

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 232.464 χιλ. το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση +2,4% σε σχέση με το 2018 

(Πίνακας 5). Αύξηση διανυκτερεύσεων καταγράφηκε στις 7 από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και μείωση στις υπόλοιπες 6. 

 

 

  

2019 2018 2017 2016  2019-2018  2018-2017 2017-2016

1 Νότιο Αιγαίο 53.169 51.084 46.210 39.996 4,1% 10,5% 15,5%

2 Κρήτη 43.256 43.819 40.271 39.378 -1,3% 8,8% 2,3%

3 Κεντρική Μακεδονία 40.808 44.690 40.782 36.330 -8,7% 9,6% 12,3%

4 Αττική 34.028 31.386 29.437 24.769 8,4% 6,6% 18,8%

5 Ιόνια Νησιά 23.744 24.762 24.944 21.493 -4,1% -0,7% 16,1%

6 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 10.171 6.467 5.421 5.414 57,3% 19,3% 0,1%

7 Πελοπόννησος 6.466 6.614 5.214 5.760 -2,2% 26,9% -9,5%

8 Θεσσαλία 4.889 4.217 5.027 5.121 15,9% -16,1% -1,8%

9 Δυτική Ελλάδα 4.530 3.184 2.819 2.742 42,3% 12,9% 2,8%

10 Ήπειρος 4.003 3.362 3.643 3.622 19,0% -7,7% 0,6%

11 Στερεά Ελλάδα 2.978 2.998 2.013 1.845 -0,7% 49,0% 9,1%

12 Βόρειο Αιγαίο 2.902 3.113 3.217 2.458 -6,8% -3,2% 30,9%

13 Δυτική Μακεδονία 1.520 1.316 859 1.475 15,5% 53,2% -41,8%

Σύνολο 232.464 227.012 209.855 190.402 2,4% 8,2% 10,2%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 4. Διανυκτερεύσεις  2019-2016

Περιφέρειες 

Θέση 

Κατάταξης 

2019

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2019-2018

Διανυκτερεύσεις     (σε χιλ.) % Διαφορά      
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3.3.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Διανυκτερεύσεων  

Στην πρώτη θέση κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +4,1%, καταγράφοντας 53.169 χιλ. 

διανυκτερεύσεις. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Κρήτης με 43.256 χιλ. παρόλο που σημείωσε μείωση -1,3%. Στην τρίτη θέση υποχώρησε 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 40.808 χιλ. διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας μείωση -8,7%. Στην τέταρτη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια 

Αττικής με 34.028 χιλ. διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση +8,4% ενώ στην πέμπτη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 23.744 

χιλ. διανυκτερεύσεις παρόλο που παρουσίασαν μείωση κατά -4,1%.  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρόλο κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση +57,3% και με 10.171 χιλ. διανυκτερεύσεις ανέβηκε 

στην έκτη θέση. Αντίθετα η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε μείωση -2,2% και με 6.446 χιλ. διανυκτερεύσεις υποχώρησε στην έβδομη θέση. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 4.889 χιλ. διανυκτερεύσεις διατήρησε τη θέση της παρουσιάζοντας αύξηση +15,9%. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

καταγράφηκε αύξηση κατά +42,3% και με 4.530 χιλ. διανυκτερεύσεις ανέβηκε στην ένατη θέση. Αντίθετα η Περιφέρεια Ηπείρου με 4.003 χιλ. 

διανυκτερεύσεις και παρόλο την αύξηση κατά +19,0% που παρουσίασε υποχώρησε στη δέκατη θέση. Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας ανέβηκε 

στην 11η θέση, παρότι σημειώθηκε οριακή μείωση κατά -0,7%, με 2.978 χιλ. διανυκτερεύσεις. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 2.902 χιλ. 

διανυκτερεύσεις, υποχώρησε στην 12η θέση καταγράφοντας μείωση -6,8%. Στο Βόρειο Αιγαίο το 2017, είχε καταγραφεί η μεγαλύτερη ποσοστιαία 

αύξηση με +30,9%. Στις τελευταία θέση, παρότι κατέγραψε αύξηση +15,5%, παρέμεινε η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με 1.520 χιλ. 

διανυκτερεύσεις. 

Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2, το 83,9% των 

διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,9%), Κρήτης (18,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,6%), 

Αττικής (14,6%) και Ιονίων Νήσων(10,2%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, 

Θεσσαλίας,  Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) αντιστοιχούν 16,1% επισκέψεις επί του συνόλου. 

Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των επισκέψεων ανά Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (4,4%), Πελοποννήσου (2,8%), Θεσσαλίας 

(2,1%), Δυτικής Ελλάδας (1,9%), Ηπείρου (1,7%), Στερεάς Ελλάδας (1,3%), Βορείου Αιγαίου (1,2%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,7%).  
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3.3.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Διανυκτερεύσεων 

Την πρώτη θέση στις διανυκτερεύσεις - ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας – κατέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 53.169 χιλ. 

διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των διανυκτερεύσεων προέρχεται από τη Γερμανία (10.295 χιλ.) και ακολουθούν οι διανυκτερεύσεις 

ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (7.015 χιλ.) και την Ιταλία (3.960 χιλ.) (Χάρτης 2). Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 43.256 

διανυκτερεύσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία (11.591 χιλ.). Ακολουθούν οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο 

(4.909 χιλ.) και τη Γαλλία (4.540 χιλ.). Στην τρίτη θέση κατάταξης των Περιφερειών στις διανυκτερεύσεις βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας με 40.808 χιλ. διανυκτερεύσεις. Ειδικότερα, οι ταξιδιώτες από την Γερμανία πραγματοποίησαν 5.910 χιλ. διανυκτερεύσεις ενώ 

ακολουθήσαν οι ταξιδιώτες από την Σερβία και τη Βουλγαρία με 5.652 χιλ. και 4.553 χιλ. διανυκτερεύσεις αντίστοιχα.  

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στην τέταρτη θέση κατάταξης των διανυκτερεύσεων με 34.028 χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας κύριες πηγές τις Η.Π.Α. 

(4.379 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (3.922 χιλ.) και την Κύπρο (3.837 χιλ.). Την πεντάδα των Περιφερειών συμπληρώνουν τα Ιόνια Νησιά με 23.744 χιλ. 

διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των διανυκτερεύσεων προέρχεται από το Ην. Βασίλειο (8.243 χιλ.) και ακολουθούν χαμηλότερα οι 

διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών από τη Γερμανία (2.555 χιλ.) και από την Ιταλία (2.4.88 χιλ.). 

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (10.171 χιλ.) με κύριες αγορές: τη Βουλγαρία (3.165 χιλ.), την Τουρκία (1.258 

χιλ.) και τη Ρουμανία (1.252 χιλ.). Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 6.466 χιλ. διανυκτερεύσεις οι οποίες προέρχονται 

από τη Γερμανία (998 χιλ.), τις Η.Π.Α. (738 χιλ.) και τη Γαλλία (637 χιλ.). Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια της Θεσσαλίας με 4.889 χιλ. 

διανυκτερεύσεις, με τον κύριο όγκο να προέρχεται από το Ην. Βασίλειο (1.152 χιλ.), ενώ ακολούθησαν αισθητά χαμηλότερα η Ιταλία (701 χιλ.) και 

η Γερμανία (623 χιλ.).  

Στην ένατη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4.530 χιλ. διανυκτερεύσεις. Μεγάλος όγκος των διανυκτερεύσεων προέρχεται κυρίως 

από τη Γερμανία (672 χιλ.) ενώ ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (346 χιλ.) και η Γαλλία (322 χιλ.). Στην δέκατη θέση υποχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου 

με 3.362 χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας κύριες πηγές τη Γερμανία (687 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (382 χιλ.) και την Ιταλία (342 χιλ.).  
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Στην 11η θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 2.902 χιλ. διανυκτερεύσεις με την πλειονότητα των διανυκτερεύσεων να προέρχεται από 

το Ην. Βασίλειο (596 χιλ.), την Τουρκία (445 χιλ.) τις Η.Π.Α. (299 χιλ.). Στην 12η θέση ανέβηκε η Στερεά Ελλάδα με 2.978 χιλ. διανυκτερεύσεις 

που προέρχονται από τη Γερμανία (359 χιλ.), τη Γαλλία (290 χιλ.) και τις Η.Π.Α. (229 χιλ.). Στην τελευταία θέση της κατάταξης με βάση τον αριθμό 

των διανυκτερεύσεων βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπου καταγράφονται 1.520 χιλ. διανυκτερεύσεις εκ των οποίων 301 χιλ. από τη 

Γερμανία, 215 από την Ρουμανία και 202 χιλ. από την Αλβανία. Στον χάρτη 2 παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης για κάθε Περιφέρεια 

βάσει του αριθμού των διανυκτερεύσεων.  
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Χάρτης 2. Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Διανυκτερεύσεων 
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3.4 Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά Περιφέρεια 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 17.680 εκατ. € το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση +12,9% σε σχέση με το 2018 (Πίνακας 

5). Αύξηση εισπράξεων καταγράφηκε στις 11 από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ μείωση κατέγραψαν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας 

και Στερεάς Ελλάδας.  

2019 2018 2017 2016  2019-2018  2018-2017 2017-2016

1 Νότιο Αιγαίο 5.175 4.414 3.653 3.136 17,2% 20,8% 16,5%

2 Κρήτη 3.601 3.134 3.260 3.095 14,9% -3,9% 5,3%

3 Αττική 2.592 2.279 2.083 1.734 13,7% 9,4% 20,1%

4 Κεντρική Μακεδονία 2.250 2.275 1.852 1.688 -1,1% 22,9% 9,7%

5 Ιόνια Νησιά 1.911 1.691 1.775 1.504 13,0% -4,7% 18,0%

6 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 440 322 282 288 36,7% 14,0% -2,2%

7 Πελοπόννησος 417 415 307 324 0,3% 35,2% -5,0%

8 Θεσσαλία 355 270 290 301 31,3% -6,6% -3,9%

9 Ήπειρος 261 222 216 218 17,8% 2,6% -0,7%

10 Δυτική Ελλάδα 257 212 159 146 21,5% 33,3% 9,1%

11 Στερεά Ελλάδα 180 194 113 117 -7,1% 71,3% -3,4%

12 Βόρειο Αιγαίο 165 164 167 131 0,7% -1,6% 27,6%

13 Δυτική Μακεδονία 76 61 45 68 24,8% 34,8% -33,7%

Σύνολο 17.680 15.653 14.202 12.749 12,9% 10,2% 11,4%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 5. Ταξιδιωτικές Εισπράξεις  2019-2016

Θέση 

Κατάταξης 

2019

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2019-2018

Περιφέρειες 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις     (σε εκατ. €) % Διαφορά      
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3.4.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Εισπράξεων  

Στην πρώτη θέση κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με εισπράξεις 5.175 εκατ. € παρουσιάζοντας αύξηση +17,2%. Στη δεύτερη 

θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Κρήτης με 3.601 εκατ. € καταγράφοντας αύξηση +14,9%. Στην τρίτη θέση με 2,592 εκατ. € παρέμεινε η Περιφέρεια 

Αττικής καταγράφοντας ηπιότερη αύξηση +13,7%. Ακολουθούσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 2.250 εκατ. €, καταγράφοντας μείωση -

1,1%. Η πεντάδα συμπληρώνεται με την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με εισπράξεις 1.911 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +13,0%. Στην 

έκτη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 440 εκατ. € σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση +36,7%. Αντίθετα 

η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποχώρησε στην έβδομη θέση με 417 εκατ. €, παρόλο που κατέγραψε οριακή αύξηση +0,3%. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες 

διατήρησαν τη θέση τους στον πίνακα κατάταξης.  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρέθηκε στην όγδοη θέση με 355 εκατ. €, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση των εισπράξεων κατά 31,3%. Στην Ήπειρο τα 

έσοδα ανήλθαν σε 261 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση +17,8%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που κατέγραψε αύξηση 

+21,5% φτάνοντας τα 257 εκατ. €. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρέθηκε στην 11η θέση με 180 εκατ. € σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μείωση κατά -7,1%. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταγράφηκε αύξηση +0,7% και τα έσοδα ανήλθαν σε 65 εκατ. €. Στην τελευταία θέση 

παρότι κατέγραψε μεγάλη αύξηση +24,8%, βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 76 εκατ. €.  

Σύμφωνα με την κατανομή των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 3, το 87,8% των εισπράξεων 

πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (29,3%), Κρήτης (20,4%), Αττικής (14,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (12,7%), και 

Ιονίων Νήσων(10,8%).  

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς 

Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) αντιστοιχεί το 12,2% των εισπράξεων επί του συνόλου. Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των 

επισκέψεων ανά Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2,5%), Πελοποννήσου (2,4%), Θεσσαλίας (2,0%), Ηπείρου (1,5%), Δυτικής 

Ελλάδας (1,5%), Στερεάς Ελλάδας (1,0%), Βορείου Αιγαίου (0,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,4%).  
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3.4.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Ταξιδιωτικών Εισπράξεων 

Στην πρώτη θέση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειας της χώρας- βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 5.175 εκατ. €. Το μεγαλύτερο 

μέρος των εσόδων προέρχεται από τη Γερμανία με 994 εκατ. €. Ακολουθούν οι εισπράξεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (667 εκατ. €) και τις 

Η.Π.Α. (502 εκατ. €). (Χάρτης 3). Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 3.601 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, προέρχεται από τη 

Γερμανία (972 εκατ. €) και ακολουθούν οι εισπράξεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (420 εκατ. €) και από τη Γαλλία (399 εκατ. €).  

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Περιφέρεια Αττικής ανήλθαν σε 2.592 εκατ. € με κύριες πηγές τις Η.Π.Α. (397 εκατ. €), το Ην. Βασίλειο (251 

εκατ. €) και την Κύπρο (227 εκατ. €). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να 

προέρχεται από τη Γερμανία 361 εκατ. €. και ακολουθούν οι εισπράξεις ταξιδιωτών από τη Ρουμανία (235 εκατ. €) και το Ηνωμένο Βασίλειο (226 

εκατ. €). Την πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 1.991 εκατ. €.  

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από το Ην. Βασίλειο 755 εκατ. €. και ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα, οι εισπράξεις ταξιδιωτών από τη 

Γερμανία (203 εκατ. €) και την Ιταλία (180 εκατ. €). Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στην έκτη θέση κατάταξης με 440 εκατ. € 

εκ των οποίων 100 εκατ. € προέρχονται από τη Βουλγαρία, 90 εκατ. € από την Τουρκία και 50 εκατ. € από τη Ρουμανία.  

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με κύριες αγορές τη Γερμανία (61 εκατ. €), τη Γαλλία (54 εκατ. €) και τις Η.Π.Α. (41 εκατ. 

€). Ακολουθεί στην όγδοη θέση η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 355 εκατ. € με το κύριο μέρος των εσόδων να προέρχεται από το Ην. Βασίλειο (102 

εκατ. €) ενώ ακολουθούν, αισθητά χαμηλότερα, η Ιταλία (65 εκατ. €) και η Γερμανία (33 εκατ. €). Στην ένατη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια της 

Ηπείρου με 261 εκατ. € έχοντας κύριες πηγές τη Γερμανία (38 εκατ. €), την Αλβανία (31 εκατ. €) και το Ην. Βασίλειο (29 εκατ. €). Τη δεκάδα 

συμπληρώνει η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας με 257 εκατ. €, με κύρια πηγή εσόδων τη Γερμανία 36 εκατ. € ενώ ακολουθούν η Αλβανία 27 εκατ. 

€ και το Ην Βασίλειο 18 εκατ. €.  
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Οι τρεις κύριες αγορές της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο 38 εκατ. €, η Τουρκία 25 εκατ. € και τη Γερμανία 11 εκατ. €, 

με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 165 εκατ. €.Οι εισπράξεις για την Περιφέρεια και για τη Στερεά Ελλάδα εκτιμήθηκαν σε 180 εκατ. € και 

προέρχονται από τη Γερμανία 18 εκατ. €, τις Η.Π.Α. με 16 εκατ. € και το Ην. Βασίλειο με 13 εκατ. € αντίστοιχα.  

Στην τελευταία θέση των εισπράξεων, στο σύνολο των 13 Περιφερειών, βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με μόλις 76 εκατ. € με κύριες 

πηγές προέλευσης των εσόδων από την Αλβανία 14 εκατ. €., τη Ρουμανία 12 εκατ. € και τη Γερμανία 11 εκατ. €.  

Στον χάρτη 3 παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης σε κάθε Περιφέρεια βάσει του αριθμού των ταξιδιωτικών εισπράξεων. 
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Χάρτης 3. Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Εισπράξεων 
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3.5 Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια 

 

Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 482 € έναντι 449 € το 2018 

παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +7,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται, στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά +10,3%, 

παρά τη μείωση στη μέσης διάρκειας παραμονής κατά -2,7%. Η δαπάνη διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ η πλειονότητα των Περιφερειών (9) 

εμφάνισε αύξηση της δαπάνης ανά επίσκεψη το 2019 σε σχέση με το 2018. Στο διάγραμμα 4 αποτυπώνονται οι δαπάνες ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια 

για το 2019 και 2018.  

Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2019 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 751 € παρουσιάζοντας αύξηση +12,7%. Στην 

Περιφέρεια Κρήτης η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά +13,6% φτάνοντας τα 681 €. Μεγάλη αύξηση +17,3% καταγράφηκε στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπου η δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε στα 627 €, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες 

διαφορές κατά +92 €. 

Αξιοσημείωτο είναι πως μόνο οι 3 Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά) κατέγραψαν μέση δαπάνη ανά επίσκεψη μεγαλύτερη του μέσου 

όρου της Ελλάδας το 2019 (482 €), ενώ οι υπόλοιπες 10 κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου. Μικρή μείωση κατά -1,1% σημειώθηκε στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, με τη δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται στα 464 €. Στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά 

+9,0% στα 460 €. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε στα 440 € παρουσιάζοντας αύξηση +9,9%. Παρόμοια αύξηση της 

δαπάνης σημειώθηκε και στη Περιφέρεια Αττικής όπου η δαπάνη ανήλθε στα 438 € σημειώνοντας αύξηση κατά +9,1%.  

Η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2019 ανήλθε στα 333 € από τα 291 € το 2018 (+14,5%). Αντίθετα στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκε μεγάλη μείωση της δαπάνης κατά -24,8% με την δαπάνη ανά επίσκεψη να πέφτει στα 265 € ενώ 

ταυτόχρονα σημειώθηκε και η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές κατά -88 €. Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε αύξηση +4,0% 

και η δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε στα 315 €. Πτώση κατά -6,2% σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου με την δαπάνη ανά επίσκεψη να εκτιμάται 

μόλις στα 253 €.  
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Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +43,1%, σημειώθηκε παρουσιάστηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τη δαπάνη ανά επίσκεψη  να 

ανέρχεται από τα 174 € το 2018 σε 248 € το 2019. Αντίθετα η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης με τη δαπάνη ανά επίσκεψη να μειώνεται από 167 € το 2018 σε μόλις 115 € το 2019. 
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3.6  Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση ανά Περιφέρεια 

 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 76 € έναντι 69 € παρουσιάζοντας 

αύξηση +10,3%. Η δαπάνη διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ η πλειονότητα των Περιφερειών εμφάνισε αύξηση της μέσης δαπάνης ανά 

διανυκτέρευση το 2019. Στο διάγραμμα 5 αποτυπώνονται οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση για το 2019 και 2018 ανά Περιφέρεια. 

Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2019 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 97 € παρουσιάζοντας αύξηση +12,6% και 

ακολούθησε η Περιφέρεια Κρήτης με την δαπάνη να ανέρχεται στα 83 € παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση +16,4%. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές. Ειδικότερα η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε στα 80 € από 

τα 68 € (+17,9/+12 €). Μικρότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης +4,9% της δαπάνης ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Αττικής με τη δαπάνη να 

ανέρχεται στα 76 €.  

Αξιοσημείωτο είναι πως μόνο οι 3 Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά) κατέγραψαν μέση δαπάνη μεγαλύτερη του μέσου όρου της 

Ελλάδας το 2018 (76 €), ενώ οι υπόλοιπες 9 κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου. 

Aύξηση +13,2% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση να εκτιμάται στα 73 €. Αντίθετα μικρή μείωση 

κατά -1,1% σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου με τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση να εκτιμάται στα 65 €. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η μέση 

δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε στα 64 € παρουσιάζοντας αύξηση +2,6%, ενώ στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου καταγράφηκε μεγαλύτερη 

αύξηση +8,0% και η δαπάνη ανήλθε στα 57 €. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση εκτιμήθηκε στα 57 € και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

καταγράφοντας όμως τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές κατά -14,6% και -10 € αντίστοιχα. 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στη Κεντρική Μακεδονία το 2018 ήταν 51 € και το 2019 αυξήθηκε κατά +8,3% φτάνοντας τα 55 €. Στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε στα 50 € παρουσιάζοντας αύξηση +8,1%. Τέλος, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποχώρησε στα 43 € το 2019 από τα 50 € το 2018 σημείωνοντας πτώση -13,1%. 
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3.7 Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά Περιφέρεια 

 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις το 2019, έναντι 6,5 το 2018 παρουσιάζοντας 

μείωση -2,7%. Η μέση διάρκεια παραμονής διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ η πλειονότητα των Περιφερειών (8) εμφάνισε μείωση το 2019 σε 

σχέση με το 2018. Στο διάγραμμα 6 αποτυπώνονται η μέση διάρκεια παραμονής για το 2019 και το 2018 ανά Περιφέρεια. 

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 8,2 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια της Κρήτης παρουσιάζοντας μείωση κατά -2,4%. Στην Περιφέρεια 

Βόρειου Αιγαίου παρουσιάστηκε αύξηση +0,9% και καταγράφηκαν 8,1 διανυκτερεύσεις. Ακολουθεί η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με 7,8 

διανυκτερεύσεις καταγράφοντας οριακή μείωση -0,5%. Αντίθετα στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου σημειωθήκαν 7,7 διανυκτερεύσεις 

παρουσιάζοντας οριακή αύξηση +0,1%.  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη υποχώρησε στις 7,2 διανυκτερεύσεις από τις 7,5. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

μόνο 5 Περιφέρειες κατέγραψαν μέση διάρκεια παραμονής μεγαλύτερη του μέσου όρου της Ελλάδας το 2018 (6,8), ενώ οι υπόλοιπες 8 κινήθηκαν 

κάτω του μέσου όρου.  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάστηκε μικρή μείωση (-3,0%) στη μέση διάρκεια παραμονής που εκτιμήθηκε στις 6,1 διανυκτερεύσεις. Αύξηση 

κατά +5,8% σημειώθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε στις 6,0 διανυκτερεύσεις ενώ στην 

Περιφέρεια Αττικής παρουσιάστηκε μικρότερη αύξηση + 4,0% με 5,7 διανυκτερεύσεις.  

Σημαντική ήταν η αύξηση (+21,8%) που σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου καταγράφηκαν 5,5 διανυκτερεύσεις το 2019 έναντι 

4,6 το 2018. Η μεγαλύτερη αύξηση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απολυτές διαφορές (+32,4%/+1,2 διανυκτερεύσεις) καταγράφηκε στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας όπου η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη ανήλθε στις 5,0 διανυκτερεύσεις το 2019 από 3,8 διανυκτερεύσεις το 2018. 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε στις 4,4 διανυκτερεύσεις κατά -19,7% και σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση 
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σε απόλυτες διαφορές 1,1 διανυκτερεύσεις. Ηπιότερος ήταν ο ρυθμός μείωσης (-5,2%) στην Περιφέρεια Ηπείρου όπου σημειωθήκαν 3,9 

διανυκτερεύσεις. 

Τέλος, η ελάχιστη διάρκεια παραμονής το 2019, σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου καταγράφηκε μεγαλύτερη 

ποσοστιαία μείωση κατά -20,8% ενώ καταγράφηκαν 2,7 διανυκτερεύσεις έναντι 3,4 το 2018. 
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4. Συγκριτική Ανάλυση των κύριων Αγορών 
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4.1 Κύριες Αγορές  

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης των πέντε σημαντικότερων αγορών της Ελλάδας (Γερμανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Γαλλία, Ιταλία) ανά Περιφέρεια. Επιπλέον, αναλύεται και η Ρωσία λόγω της υψηλής δαπάνης των Ρώσων επισκεπτών σε 

συγκεκριμένες Περιφέρειες.  

 

Οι έξι αυτές χώρες, αθροιστικά συνεισφέρουν το 40,6% των επισκέψεων (14.869 χιλ.), το 48,1% των διανυκτερεύσεων (111.761 χιλ.) και το 

52,3% (9.243 εκατ.) των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Από τις χώρες υπό ανάλυση, την υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφουν οι επισκέπτες 

από το Ηνωμένο Βασίλειο (673 €). Την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση την καταγράφουν οι επισκέπτες από τις Η.Π.Α. (95 €). Τέλος, η 

μικρότερη διάρκεια παραμονής ανά Περιφέρεια καταγράφεται από τους επισκέπτες των Η.Π.Α. (5,7) και η μεγαλύτερη από τους Ρώσους επισκέπτες 

(9,1).  

 

2019
Συνεισφόρα επί 

του συνόλου
2019

Συνεισφόρα 

επί του 

συνόλου

2019

Συνεισφόρα 

επί του 

συνόλου

Δαπάνη ανά 

Επίσκεψη 

Δαπάνη ανά 

Διανυκτέρευση 

Μέση 

Διάρκεια 

Παραμονής 

Γερμανία 4.436 12,1% 37.313 16,1% 2.959 16,7% 667 € 79 € 8,4

Ηνωμένο Βασίλειο 3.809 10,4% 30.349 13,1% 2.564 14,5% 673 € 84 € 8,0

ΗΠΑ 2.183 6,0% 12.457 5,4% 1.189 6,7% 545 € 95 € 5,7

Γαλλία 1.913 5,2% 12.946 5,6% 1.090 6,2% 570 € 84 € 6,8

Ιταλία 1.856 5,1% 12.609 5,4% 1.009 5,7% 543 € 80 € 6,8

Ρωσία 672 1,8% 6.087 2,6% 433 2,5% 645 € 71 € 9,1

Υποσύνολο 14.869 40,6% 111.761 48,1% 9.243 52,3% - - -

Σύνολο χωρών 36.643 - 232.464 - 17.680 - 482 € 76 € 6,3

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Βασικοί Δεικτές Aπόδοσης 

Πίνακας 6.  Kύριες αγορές  της Ελλάδας ανά Περιφέρεια - 2019

Χώρες 

Επισκέψεις (χιλ.) Διανυκτερεύσεις (χιλ.) Ταξιδιωτικές Εισπράξεις (εκατ.)
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5. Προφίλ Γερμανίας 
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Η Γερμανία βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τα έσοδα, τις διανυκτερεύσεις και τον αριθμό των επισκεπτών αποτελώντας την κύρια αγορά του 

εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες βασικών μεγεθών της γερμανικής αγοράς: 

των εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκεπτών με έτος βάσης το 2008=1. Την περίοδο 2008-2019, οι επισκέπτες από τη Γερμανία 

αυξήθηκαν κατά 1,6 φορές και το 2019 ανήλθαν σε 4.026 χιλ. (έναντι 2.269 χιλ. το 2008). Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, αυξήθηκαν κατά 

1,5 και ανήλθαν το 2019 σε 2.959 εκατ. € (έναντι 1.916 εκατ. € το 2008), ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 1,2 και υπολογίζονται το 2019 

σε 37.313 χιλ. (έναντι 30.701 χιλ. το 2008).  
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5.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Eπισκέψεις 2019 

Οι επισκέψεις από τη Γερμανία υπολογίζονται σε 4.436 χιλ. ή 12,1% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 37.313 χιλ. ή σε 16,1% επί του συνόλου 

και οι εισπράξεις σε 2.959 εκατ. € ή 16,7% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από τη Γερμανία η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά 

στοιχεία για όλες τις Περιφέρειες. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 8. 
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5.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2019-2017 

Ο κύριος όγκος επισκέψεων από τη Γερμανία το 2019 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τις επισκέψεις να ανέρχονται σε 1.176 χιλ. 

καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +6,3%. Οι εισπράξεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανήλθαν σε 994 εκατ. € έναντι 831 

εκατ. € το 2018. Επιπρόσθετα οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν αύξηση +8,1% 

 

Στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφηκε αύξηση +2,9% και οι εισπράξεις ανήλθαν σε 972 εκατ. €.Αντίθετα οι εισπράξεις παρουσίασαν μείωση -6,3% 

και οι διανυκτερεύσεις κατά -8,0%.  

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατηγορία των εισπράξεων κατά -30,9% καταγράφεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , όπου οι 

εισπράξεις που προήλθαν από τη γερμανική αγορά το 2018 ανήλθαν σε 523 εκατ. € ενώ το 2019 μόλις σε 361 εκατ. €. Αντίθετα, οι επισκέψεις 

παρουσίασαν μείωση κατά -31,0% και οι διανυκτερεύσεις κατά -41,0%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην κατηγορία των εισπράξεων +39,9%, 

Περιφέρεια 

2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017

Νότιο Αιγαίο 1.176 1.106 911 6,3% 21,4% 10.295 9.520 7.790 8,1% 22,2% 994 831 606 19,6% 37,1%

Κρήτη 1.323 1.412 1.296 -6,3% 8,9% 11.591 12.594 11.050 -8,0% 14,0% 972 945 960 2,9% -1,6%

Κεντρική Μακεδονία 624 905 786 -31,0% 15,2% 5.910 10.015 9.689 -41,0% 3,4% 361 523 443 -30,9% 18,1%

Ιόνια Νησιά 350 410 224 -14,7% 83,5% 2.555 3.151 1.973 -18,9% 59,7% 203 240 159 -15,3% 50,5%

Αττική 420 432 375 -2,8% 15,1% 2.368 2.516 2.425 -5,9% 3,8% 183 163 138 12,5% 18,0%

Πελοπόννησος 117 110 103 5,7% 7,4% 998 1.101 858 -9,3% 28,3% 61 54 49 11,8% 10,9%

Ήπειρος 62 83 75 -24,5% 10,2% 687 896 830 -23,3% 8,0% 38 53 42 -27,1% 24,2%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 119 118 100 0,5% 18,5% 759 785 1.160 -3,4% -32,3% 37 43 53 -15,3% -18,7%

Δυτική Ελλάδα 70 71 46 -1,4% 53,3% 672 466 320 44,1% 45,6% 36 26 15 39,9% 72,9%

Θεσσαλία 64 67 92 -4,1% -27,2% 623 649 900 -3,9% -27,9% 33 42 52 -19,5% -20,5%

Στερεά Ελλάδα 59 49 42 21,4% 15,2% 359 375 273 -4,4% 37,6% 18 19 14 -6,9% 33,6%

Βόρειο Αιγαίο 21 26 16 -17,2% 57,8% 184 232 161 -20,8% 43,6% 11 13 9 -16,5% 42,2%

Δυτική Μακεδονία 24 38 24 -37,3% 63,2% 301 297 210 1,5% 41,6% 11 10 11 3,3% -7,6%

Σύνολο 4.430 4.827 4.090 -8,2% 18,0% 37.302 42.596 37.637 -12,4% 13,2% 2.959 2.962 2.553 -0,1% 16,0%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 7.  Εξέλιξη Γερμανικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  € % Δ
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καταγράφεται στην Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας. Οι εισπράξεις το 2019 ανήλθαν σε 36 εκατ. € έναντι 26 εκατ. € το 2018. Επιπρόσθετα, οι επισκέψεις 

παρουσίασαν μείωση κατά –1,4% ενώ οι διανυκτερεύσεις αύξηση κατά +44,1%.  

Αύξηση των εσόδων παρουσιάστηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά +11,8%, όπου οι εισπράξεις το 2019 ανήλθαν σε 61 εκατ. €, έναντι 54 

εκατ. € το 2018. Οι επισκέψεις παρουσίασαν αύξηση κατά +5,7%, ενώ οι  διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά -9,3%. Μείωση των εσόδων 

καταγράφεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά -19,5%, όπου οι εισπράξεις το 2019 εκτιμήθηκαν  σε 33 εκατ. €, έναντι 42 εκατ. € το 2018. Μείωση 

κατά -4,1% καταγράφηκε στις επισκέψεις και κατά -3,9% στις διανυκτερεύσεις. 

Στην Περιφέρεια Αττικής οι εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά +12,5%, φτάνοντας τα 183 εκατ. € το 2019 έναντι 163 εκατ. € το 2018. Στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά -6,9%, φτάνοντας μόλις τα 18 εκατ. € έναντι 19 εκατ. €. Αντίθετα, οι επισκέψεις 

παρουσίασαν αύξηση κατά +21,4%, ενώ οι  διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά -4,4%. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τα έσοδα παρουσίασαν 

αύξηση +3,3% και ανήλθαν σε 11 εκατ. €, έναντι 10 εκατ. € το 2018. Αντίθετα οι επισκέψεις μειωθήκαν κατά -37,3% ενώ οι διανυκτερεύσεις 

αυξήθηκαν κατά +1,5%. 

Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατηγορία των επισκέψεων κατά -31,0% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπου 

καταγράφηκε και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των διανυκτερεύσεων κατά -41,0%. Αντίθετα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των 

διανυκτερεύσεων κατά +44,1% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Συμπερασματικά, ο αριθμός των εισπράξεων από την γερμανική αγορά, παρουσίασε μείωση στην πλειονότητα των Περιφερειών υπό ανάλυση το 

2019. Ο ρυθμός της μείωσης των διανυκτερεύσεων ήταν -12,4%, ο ρυθμός της μείωσης των εισπράξεων κατά -8,2% ενώ αισθητά ηπιότερος ήταν 

ρυθμός των εσόδων κατά -0,1%.  
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5.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Γερμανικής Αγοράς 

5.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 482 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκε σε 667 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 

από τη γερμανική αγορά παρουσίασε  αύξηση +8,7%/+53 € σε σχέση με το 2018. 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των τουριστών από τη Γερμανία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 11 από τις 

13 υπό ανάλυση Περιφέρειες. Το μέγεθος αυτό, διαφοροποιείται σημαντικά, ανάμεσα στις Περιφέρειες, για τους επισκέπτες από τη Γερμανία. Ενώ 

είναι χαμηλότερη μόνο στην Περιφέρεια Αττικής. 

H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά επίσκεψη των Γερμανών ανέρχεται σε 845 € και καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενώ ο μέσος όρος ανά 

επίσκεψη της Περιφέρειας εκτιμάται σε 751 €. Ακολούθησε η τιμή δαπάνης ανά επίσκεψη των Γερμανών στην Περιφέρεια της Κρήτης με 735 € 

(έναντι 681 € του μέσου όρου της Περιφέρειας). Η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στο μέσο όρο της Περιφέρειας Ηπείρου που εκτιμάται στα 

270 €, ενώ η γερμανική δαπάνη ανά επίσκεψη ανέρχεται σε 615 €. Στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, η γερμανική δαπάνη ήταν πολύ χαμηλότερη 

από το μέσο όρο, καθώς η γερμανική δαπάνη ανά επίσκεψη εκτιμάται σε 580 € έναντι 627 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. 

Μεγάλη απόκλιση παρουσιάζεται στη Κεντρική Μακεδονία με τη γερμανική δαπάνη να ανέρχεται σε 579 € έναντι 303 € από το μέσο όρο της 

Περιφέρειας. Ο μέσος όρος δαπάνης ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 460 € και της γερμανικής δαπάνης ανά επίσκεψη 

σε 526 €. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο μέσος όρος δαπάνης ανά επίσκεψη εκτιμάται σε 464 € ενώ η δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών επισκεπτών σε 

ανέρχεται σε 520 €. Η τιμή δαπάνης ανά επίσκεψη των Γερμανών στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας εκτιμάται σε 519 €, έναντι 440 € του μέσου όρου 

της Περιφέρειας.  
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Ακόμα υψηλότερη απόκλιση (πάνω από 200 €) συγκριτικά με τον μέσο αντίστοιχο όρο της Περιφέρειας καταγράφεται τόσο στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας όσο και της Δυτική Μακεδονίας. Ειδικότερα, η γερμανική δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 518 € και 

ο μέσος όρος ανά επίσκεψη της Περιφέρειας σε 315 €, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών ανέρχεται 

σε 450 € έναντι 248 € του μέσου όρου ανά επίσκεψη της Περιφέρειας.  

Αντίθετα στην Περιφέρεια της Αττικής, η γερμανική δαπάνη ανά επίσκεψη είναι 436 €, στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο της Περιφέρειας, 438 €. 

Μεγάλη απόκλιση παρουσιάζεται και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη γερμανική δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 

308 € κατά μέσο όρο και της Περιφέρειας σε 115 €. Τέλος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο μέσος όρος υπολογίζεται σε 265 € και η δαπάνη ανά 

επίσκεψη από την Γερμανία σε 298 €. 
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5.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 76 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκε σε 79 € το 2019 έναντι 

70 € το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +14,0% .  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από τη Γερμανία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας μόνο 

σε 4 από τις 13 εξεταζόμενες Περιφέρειες. Το μέγεθος αυτό, διαφοροποιείται σημαντικά, ανάμεσα στις Περιφέρειες για τους επισκέπτες από τη 

Γερμανία. H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά διανυκτέρευση των Γερμανών επισκεπτών καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 97 €, όπου δεν 

παρατηρείται απόκλιση από το μέσο όρο της Περιφέρειας. 

Ακολούθησε η Περιφέρεια της Κρήτης με 84 € έναντι 83 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. H γερμανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια 

των Ιονίων Νήσων καταγράφεται στα 79 € έναντι 80 € του μέσου όρου. Αντίθετα, στην Περιφέρεια Αττικής η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται 

σε 76 € και αντίστοιχα η γερμανική σε 77 €. Ο μέσος όρος δαπάνης ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανήλθε στα 55 € 

ενώ αντίστοιχα η γερμανική δαπάνη ανήλθε σε 61 €. Σε 61 € εκτιμήθηκε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από τη Γερμανία τόσο στο 

Βόρειο Αιγαίο όσο και στην Πελοπόννησο έναντι 57 € του μέσου όρου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 64 € του μέσου όρου της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Στην Περιφέρεια Ηπείρου η γερμανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση εκτιμάται σε 56 €, αισθητά χαμηλότερη από το μέσο όρο της 

Περιφέρειας που ανήλθε στα 65 €. Παρόμοια εικόνα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το μέσο όρο της Περιφέρειας να ανέρχεται σε 57 € και 

της αντίστοιχης γερμανικής δαπάνης ανά διανυκτέρευση σε 54 €.  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφεται η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση από το μέσο όρο κατά -19 €, όπου η γερμανική δαπάνη ανήλθε μόλις 

στα 54 € έναντι 73 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Σημαντική αρνητική απόκλιση από το μέσο όρο κατά -11 € καταγράφηκε στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας με το μέσο όρο της Περιφέρειας να ανέρχεται στα 60 € και της γερμανικής δαπάνης ανά διανυκτέρευση στα 48 €.Τέλος, μεικτή 

είναι η εικόνα στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η γερμανική δαπάνη ανέρχεται σε 48 € και 36 € 

αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας σε 43 € και 50 € αντίστοιχα. 



 

 

 

 

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; | 53  
 

  



 

 

 

 

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; | 54  
 

5.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος των επισκεπτών από τη 

Γερμανία ήταν 8,4 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,7% το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Γερμανών επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 11 

από τις 13 εξεταζόμενες Περιφέρειες πλην των Περιφερειών Αττικής και Ιονίων Νήσων. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 12,5 διανυκτερεύσεις 

καταγράφηκε στη Δυτική Μακεδονία παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση κατά +7,5 διανυκτερεύσεις από το μέσο όρο της Περιφέρειας 

που ανήλθε σε 5,0 διανυκτερεύσεις. Αντίστοιχη εικόνα στην Περιφέρεια Ηπείρου με τη μέση διάρκεια των Γερμανών επισκεπτών να ανέρχεται σε 

11,0 διανυκτερεύσεις και το μέσο όρο της Περιφέρειας μόλις σε 3,9 διανυκτερεύσεις. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι Γερμανοί επισκέπτες κατέγραψαν 9,7 διανυκτερεύσεις έναντι 6,1 του μέσου όρου της Περιφέρειας. Παρόμοια εικόνα 

και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το μέσο όρο της Περιφέρειας να ανέρχεται σε 5,5 διανυκτερεύσεις και των επισκεπτών από τη Γερμανία σε 

9,6 διανυκτερεύσεις. Η μέση διάρκεια παραμονής στην Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 6,0 διανυκτερεύσεις και των Γερμανών επισκεπτών σε 9,5. 

Ακολουθούν οι Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου με το μέσο όρο  των Γερμανών επισκεπτών να ανέρχεται σε 8,8 διανυκτερεύσεις, έναντι 8,2 

και 7,7 του αντίστοιχου μέσου όρου των Περιφερειών. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων των Γερμανών επισκεπτών 

ανήλθε σε 8,7 διανυκτερεύσεις έναντι 8,1 του μέσου όρου της Περιφέρειας.  

Η μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 7,2 διανυκτερεύσεις και των Γερμανών επισκεπτών σε 8,6. Στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφεται η μοναδική αρνητική απόκλιση κατά -0,5 διανυκτερεύσεις από το μέσο όρο, με τη μέση διάρκεια παραμονής 

των επισκεπτών από τη Γερμανία να εκτιμάται σε 7,3 έναντι 7,8 του μέσου όρου.  Η μέση διάρκεια παραμονής των Γερμανών επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 6,4 διανυκτερεύσεις έναντι μόλις 2,7 του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας η μέση διάρκεια παραμονής ανέρχεται σε 4,6 διανυκτερεύσεις έναντι 6,5 των επισκεπτών από τη Γερμανία. Τέλος, στην Περιφέρεια Αττικής, 

η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από τη Γερμανία εκτιμάται σε 5,6 διανυκτερεύσεις έναντι 5,7 του αντίστοιχου μέσου όρου της 

Περιφέρειας.  
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5.3 Συμπεράσματα γερμανικής αγοράς 2019 

Η Γερμανία βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τα έσοδα, τις διανυκτερεύσεις και τον αριθμό των επισκεπτών, αποτελώντας την κύρια αγορά του 

εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία ανήλθαν σε 2.959 εκατ. €, οι διανυκτερεύσεις σε 37.313 

χιλ. και οι επισκέπτες σε 4.026 χιλ.. 

Βάσει των εισπράξεων, η γερμανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 

Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες 

Ανατολικής Θεσσαλίας, και Βορείου Αιγαίου. Η Γερμανία βρίσκεται στο top-3 των εισπράξεων σε 11 Περιφέρειες. 

Βάσει του αριθμού επισκέψεων, αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, τη δεύτερη κύρια αγορά στις 

Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και  Δυτικής Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. Η Γερμανία 

βρίσκεται στο top-3 των Εισπράξεων σε 11 Περιφέρειες. Η Γερμανία βρίσκεται στο top-3 των επισκέψεων σε 8 Περιφέρειες. 

Τέλος, βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, 

Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και στην τρίτη θέση στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Γερμανία βρίσκεται στο top-3 των διανυκτερεύσεων σε 10 Περιφέρειες. 

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (667 € έναντι 482 €), υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (79 € 

έναντι 76 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη (8,4 έναντι 6,3). Το 2019, καταγράφηκε αύξηση +8,7% στη δαπάνη ανά 

επίσκεψη, αύξηση +14,0% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -4,7% στη μέση διάρκεια παραμονής. 
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 Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Κρήτη β) Νότιο Αιγαίο γ) Κεντρική Μακεδονία. 

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγεί στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (845 €).  

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με την μέση διάρκεια παραμονής οδηγούν στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη 

στις Περιφέρειες: Κρήτης (735 €) και Ιονίων Νήσων(627€). 

 Η μεγάλη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου (615 €) και στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας (579 €). 

 Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από τη Γερμανία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 

11 από τις 13 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

 Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από τη Γερμανία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας 

μόνο σε 4 από τις 13 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  
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6. Προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου 
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To Hνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην δεύτερη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην τρίτη ως προς τον αριθμό των επισκεπτών του 

εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες βασικών μεγεθών της βρετανικής αγοράς: 

των εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκέψεων με έτος βάσης το 2008=1. Την περίοδο 2008-2019, οι επισκέπτες από το Ηνωμένο 

Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1,5 φορές και το 2019 ανήλθαν σε 3.499 χιλ. (έναντι 2.278 χιλ. το 2008). Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, 

αυξήθηκαν κατά 1,4 και ανήλθαν το 2019 σε 2.564 εκατ. € (έναντι 1.869 εκατ. € το 2008), ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 1,3 και 

υπολογίζονται το 2019 σε 30.349 χιλ. (έναντι 23.016 χιλ. το 2008).  
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6.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Επισκέψεις 2019 

 

Οι επισκέψεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζονται σε 3.809 χιλ. ή 10,4% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 30.349 χιλ. ή σε 13,1% επί 

του συνόλου και οι εισπράξεις σε 2.564 εκατ. € ή 14,5% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο η Τράπεζα της Ελλάδας 

εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία για 11 Περιφέρειες πλην Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας. Η κατανομή επισκέψεων, 

διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 14. 
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6.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2019-2017 

Ο κύριος όγκος επισκέψεων από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 1,1 εκατ. 

επισκέψεις παρουσιάζοντας αύξηση +17,2%. Οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν ηπιότερη αύξηση κατά +13,4%, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 755 εκατ. 

παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά +40,2%. 

 

Στην Περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου οι εισπράξεις ανήλθαν σε 667 εκατ. € το 2019, έναντι 498 εκατ. € το 2018. Οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 

+29,4% κα οι διανυκτερεύσεις +29,7%. Αύξηση των επισκέψεων κατά +21,5% και των διανυκτερεύσεων κατά +12,4% καταγράφηκε στην Κρήτη, 

με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε 420 εκατ. € καταγράφοντας αύξηση κατά +28,6%.  

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στις εισπράξεις (-27,6%), καταγράφεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι εισπράξεις που προήλθαν από τη 

βρετανική αγορά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2018 ανήλθαν σε 18 εκατ. €, ενώ το 2019 μόλις σε 13 εκατ. €. Επιπρόσθετα, μείωση 

καταγράφηκε στις επισκέψεις κατά -2,3% και στις διανυκτερεύσεις κατά -27,2%.  

Περιφέρεια 

2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017

Ιόνια Νησιά 1.075 918 896 17,2% 2,4% 8.243 7.270 7.741 13,4% -6,1% 755 538 604 40,2% -10,9%

Νότιο Αιγαίο 862 666 706 29,4% -5,7% 7.015 5.409 5.879 29,7% -8,0% 667 498 505 33,8% -1,4%

Κρήτη 596 491 692 21,5% -29,1% 4.909 4.369 6.032 12,4% -27,6% 420 327 504 28,6% -35,2%

Αττική 514 472 421 8,8% 12,0% 3.922 2.875 2.769 36,4% 3,8% 251 199 166 26,1% 19,8%

Κεντρική Μακεδονία 344 305 151 12,9% 101,5% 2.905 2.704 1.168 7,4% 131,6% 226 183 87 23,6% 109,9%

Θεσσαλία 131 100 97 31,5% 2,2% 1.152 858 811 34,3% 5,7% 102 66 66 54,0% 0,2%

Βόρειο Αιγαίο 59 71 67 -17,4% 7,1% 596 782 789 -23,8% -0,9% 38 42 43 -11,4% -0,5%

Πελοπόννησος 57 66 50 -13,5% 32,4% 444 457 358 -2,9% 27,9% 31 26 22 19,7% 22,1%

Ήπειρος 58 41 56 42,4% -27,4% 382 265 437 44,2% -39,4% 29 14 30 103,5% -53,3%

Δυτική Ελλάδα 48 43 50 12,1% -14,3% 346 181 290 91,5% -37,8% 18 14 20 32,4% -32,4%

Στερεά Ελλάδα 43 44 28 -2,3% 56,1% 216 296 123 -27,2% 141,1% 13 18 8 -27,6% 142,4%

Υπόλοιπες Περιφέρειες 23 25 24 -6,7% 0,7% 220 251 155 -12,3% 62,0% 15 11 10 31,4% 14,3%

Σύνολο 3.809 3.240 3.239 17,6% 0,0% 30.349 25.716 26.552 18,0% -3,1% 2.564 1.937 2.065 32,4% -6,2%

% Δ

Πίνακας 8.  Εξέλιξη Βρετανικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  €
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Αντίθετα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις εισπράξεις κατά +103,5% καταγράφεται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εισπράξεις το 2019 ανήλθαν 

σε 29 εκατ. € έναντι 14 εκατ. € το 2018. Στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφεται αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά +44,2% και αύξηση των 

επισκέψεων κατά +42,4%.  

Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε αύξηση στις εισπράξεις κατά +26,1% με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε 251 εκατ. €, έναντι 199 εκατ. € το 

2018). Αύξηση κατά +23,6% καταγράφηκε και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε 226 εκατ. € έναντι 183 

εκατ. € το 2018.  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σημειώθηκε αύξηση των εσόδων κατά +54,0%, των διανυκτερεύσεων κατά +34,3% και των επισκέψεων κατά +31,5%. 

Οι εισπράξεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2019 ανήλθαν σε 102 εκατ. €, έναντι 66 εκατ. € το 2018. Αντίθετα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

καταγράφηκε μείωση των επισκέψεων κατά -17,4%, των διανυκτερεύσεων κατά -23,8% και των εισπράξεων κατά -11,4% που υποχώρησαν στα 

18 εκατ. €. 

Μείωση των επισκέψεων κατά -13,5% και μείωση των διανυκτερεύσεων κατά -2,9% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρ' όλα αυτά 

στις εισπράξεις καταγράφηκε αύξηση κατά +19,7% και ανήλθαν σε 31 εκατ. € έναντι 26 εκατ. € το 2018. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε 

αύξηση κατά +12,1% στον αριθμό των επισκέψεων και εντυπωσιακή αύξηση κατά +91,5% στον αριθμό των διανυκτερεύσεων, ενώ οι εισπράξεις 

κατέγραψαν αύξηση κατά +32,4%, φτάνοντας τα 18 εκατ. € το 2019, έναντι 14 εκατ. € το 2018. 

Συμπερασματικά, ο αριθμός των εισπράξεων από την βρετανική αγορά, παρουσίασε αύξηση στην πλειονότητα των Περιφερειών υπό ανάλυση το 

2019. Εντονότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης των εισπράξεων κατά +32,4%, ενώ ηπιότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των διανυκτερεύσεων 

κατά +18,0% και του ρυθμού των επισκέψεων κατά +17,6%. 
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6.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Βρετανικής Αγοράς 

6.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2018 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 482 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε σε 673 €. Η μέση δαπάνη ανά 

επίσκεψη από τη βρετανική αγορά παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση +12,6%/+75 € σε σχέση με το 2018.  

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των τουριστών από το Ην. Βασίλειο είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Περιφέρειας σε όλες τις υπό ανάλυση 

Περιφέρειες (11). H μέγιστη τιμή δαπάνης των Βρετανών επισκεπτών καταγράφεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με 779 € έναντι 440 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας. Ο μέσος όρος της δαπάνης ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκτιμήθηκε στα 751 € ενώ η βρετανική δαπάνη 

ανήλθε στα 774 €. Ακολούθησε η Περιφέρεια της Κρήτης με τη δαπάνη ανά επίσκεψη των Βρετανών να ανέρχεται σε 705 € έναντι 681 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο μέσος όρος της βρετανικής δαπάνης ανά επίσκεψη ανήλθε στα 702 € έναντι 627 € του 

μέσου όρου της Περιφέρειας. Υψηλή απόκλιση από το μέσο όρο κατά +324 € παρατηρείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία, όπου η δαπάνη 

στην Περιφέρεια εκτιμάται σε 333 € και η βρετανική δαπάνη ανά επίσκεψη  σε 656 €. 

Ο μέσος όρος δαπάνης ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 460 € και της βρετανικής σε 637 €. Χαμηλότερη είναι η απόκλιση 

στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου όπου ο μέση δαπάνη στην Περιφέρεια ανέρχεται σε 464 € και η βρετανική δαπάνη ανά επίσκεψη σε 549 €. Ο 

μέσος όρος δαπάνης στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται σε 253 € και της βρετανικής δαπάνης ανά επίσκεψη σε 497 €, σημαντικά υψηλότερη κατά 

+244 €. Μικρότερες είναι οι αποκλίσεις από το μέσο όρο της δαπάνης ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες Αττικής (438 €) και Δυτικής Ελλάδας (315 €) 

με τη δαπάνη των Βρετανών επισκεπτών να εκτιμάται σε 488 € και 375 € αντίστοιχα. 

Τέλος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η βρετανική δαπάνη ανέρχεται σε 306 € ενώ ο μέσος όρος δαπάνης της Περιφέρειας εκτιμάται σε 265 €. 
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6.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 76 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε σε 84 € το 

2019 έναντι 75 € το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +12,2% .  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας 

σε 8 από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες. Το μέγεθος αυτό, διαφοροποιείται σημαντικά, ανάμεσα στις Περιφέρειες για τους επισκέπτες από το 

Ηνωμένο Βασίλειο. H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά διανυκτέρευση των Βρετανών καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 95 €, έναντι 97 € 

του μέσου όρου της Περιφέρειας. Ακολούθησε η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με τη βρετανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση να ανέρχεται σε 92 € 

έναντι 80 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Η βρετανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 88 € στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έναντι 73 € του 

μέσου όρου της Περιφέρειας. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Βρετανών επισκεπτών, στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 86 € έναντι 83 € του 

μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημειώθηκε η μεγαλύτερη θετική απόκλιση κατά +23 € αφού η δαπάνη ανά 

διανυκτέρευση στην Περιφέρεια ανέρχεται στα 55 € και η βρετανική στα 78 €.  

Υψηλή είναι η δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Βρετανών επισκεπτών και στην Ήπειρο, όπου ανέρχεται σε 75 € έναντι 65 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η βρετανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση είναι επίσης υψηλότερη, 71 €, σε σχέση με το μέσο όρο 

δαπάνης που καταγράφεται στην Περιφέρεια, 64 €. Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση από το μέσο όρο κατά 

-12 €, με τη βρετανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση να εκτιμάται σε 64 € και το μέσο όρο της Περιφέρειας σε 76 €. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

η βρετανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 63 € έναντι 57 € του μέσου όρου και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε 61 € έναντι 60 € του 

αντίστοιχου μέσου όρου. 

Τέλος, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Βρετανών επισκεπτών καταγράφεται στη Δυτική Ελλάδα με 52 € έναντι 57 € του μέσου όρου 

της Περιφέρειας. 
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6.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από το Ηνωμένο 

Βασίλειο ήταν 8,0 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια. Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η μοναδική από τις χώρες υπό ανάλυση 

που καταγράφει οριακή αύξηση κατά +0,4% το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Βρετανών επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 10 

από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια ο μέσος όρος είναι 7,8 

διανυκτερεύσεις και των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο 7,7 διανυκτερεύσεις. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 10,1 διανυκτερεύσεις του 

επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας υψηλή απόκλιση κατά +2,0 διανυκτερεύσεις 

από το μέσο όρο της Περιφέρειας που ανήλθε σε 8,1 διανυκτερεύσεις.  

Στη Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφεται η μεγαλύτερη θετική απόκλιση κατά +2,7 διανυκτερεύσεις. Ειδικότερα, 8,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν 

από τους Βρετανούς επισκέπτες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έναντι 6,1 του μέσου όρου. Παρόμοια εικόνα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

με τη μέση διάρκεια παραμονής των Βρετανών επισκεπτών να ανέρχεται σε με 8,4 διανυκτερεύσεις έναντι 6,0 του αντίστοιχου μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Κρήτης η μέση διάρκεια παραμονής των Βρετανών επισκεπτών και ο μέσος όρος της Περιφέρειας ανέρχεται σε 8,2 

διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε σε 7,7 

έναντι 7,2 του μέσου όρου της Περιφέρειας.  

Στις Περιφέρειες της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας η μέση διάρκεια παραμονής των Βρετανών επισκεπτών ανέρχεται σε 7,6 και 7,2 

διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος των Περιφερειών σε 5,7 και 5,5 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. Στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφεται η 

μεγαλύτερη θετική απόκλιση κατά +2,7 διανυκτερεύσεις. Ειδικότερα, 6,6 διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν από τους Βρετανούς επισκέπτες στην 

Περιφέρεια Ηπείρου έναντι 3,9 του μέσου όρου της Περιφέρειας. Τέλος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφεται η χαμηλότερη μέση 

διάρκεια παραμονής των Βρετανών επισκεπτών η οποία ανέρχεται σε 5,0 διανυκτερεύσεις έναντι 4,4 του μέσου όρου της Περιφέρειας. 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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6.3 Συμπεράσματα βρετανικής αγοράς 2019 

To Hνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην δεύτερη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην τρίτη ως προς τον αριθμό των επισκεπτών του 

εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 2.564 εκατ. €, οι διανυκτερεύσεις 

σε 30.349 χιλ. και οι επισκέπτες σε 34.99 χιλ.. 

Βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας, στη 

δεύτερη στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής 

Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.  

Βάσει του αριθμού επισκέψεων, αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας, τη δεύτερη κύρια αγορά στις Περιφέρειες 

Αττικής, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.  

Τέλος, με βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του Βορείου Αιγαίου και της Θεσσαλίας, τη δεύτερη 

κύρια αγορά των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Αττικής Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και της Κρήτης.  

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (673 € έναντι 482 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (84 € έναντι 76 

€) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (8,0 έναντι 6,3). Το 2019, καταγράφηκε αύξηση 12,6% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση 12,2% στη 

δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +0,4% στη μέση διάρκεια παραμονής.  

 Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Ιόνια Νησιά β) Νότιο Αιγαίο γ) Κρήτη. 

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγεί στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (751 €).  

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με την μέση διάρκεια παραμονής οδηγούν στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη 

στις Περιφέρειες: Θεσσαλίας (779 €), Κρήτης (705 €) και Κεντρικής Μακεδονίας (656€). 

 Η μεγάλη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στην στο Βόρειο Αιγαίο (637 €). 
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 Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης 

Περιφέρειας σε 8 από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

 Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Βρετανών επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας 

σε 10 από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες. 

 Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από το Ην. Βασίλειο είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας 

σε όλες από τις 11 υπό ανάλυση Περιφέρειες.  
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7. Προφίλ Η.Π.Α. 
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Οι Η.Π.Α. βρέθηκαν στην τρίτη θέση ως προς τα έσοδα, στην πέμπτη ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και στην έβδομη ως προς τον αριθμό 

των επισκεπτών του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες βασικών μεγεθών της 

αγοράς των Η.Π.Α.: των εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκέψεων με έτος βάσης το 2008=1. Την περίοδο 2008-2019, οι επισκέπτες 

από τις Η.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 1,9 φορές και ανήλθαν το 2019 σε 1.179 χιλ. (έναντι 613 χιλ. το 2008). Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, 

αυξήθηκαν κατά 1,6 και ανήλθαν το 2019 σε 1.189 εκατ. € (έναντι 726 εκατ. € το 2008), ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 1,6 και 

υπολογίζονται το 2019 σε 12.457 χιλ. (έναντι 7.814 χιλ. το 2008).  
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7.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Επισκέψεις 2019 

Οι επισκέψεις από τις ΗΠΑ υπολογίζονται σε 2.183 χιλ. ή 6,0% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 12.457 χιλ. ή σε 5,4% επί του συνόλου και 

οι εισπράξεις σε 1.189 εκατ. € ή 6,7% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από τις Η.Π.Α. η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία για 

5 Περιφέρειες: Nότιο  Αιγαίο, Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και 

εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 20. 
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7.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2019-2017 

 

Ο κύριος όγκος επισκέψεων από τις Η.Π.Α. καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής (836 χιλ.), όπου καταγράφηκε αύξηση κατά +7,4% και αύξηση 

των διανυκτερεύσεων κατά +2,7%. Οι εισπράξεις το 2019, ανήλθαν σε 397 εκατ. €. έναντι 345 εκατ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 

+15,0%.  

 

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις εισπράξεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά +30,8%. Οι εισπράξεις ανήλθαν σε 502 εκατ. 

€ το 2019, έναντι 383 εκατ. € το 2018. Επίσης, αύξηση καταγράψαν οι επισκέψεις κατά +13,0 % και οι διανυκτερεύσεις  κατά +15,5%. 

Πτώση ως προς τις εισπράξεις κατέγραψαν οι υπόλοιπες Περιφέρειες υπό ανάλυση. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκε μείωση                      

-36,5%, με τις εισπράξεις να υποχωρούν στα 41 εκατ. € το 2019, έναντι 65 εκατ. € το 2018. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώθηκε μείωση 

των διανυκτερεύσεων κατά -11,2%, ενώ οι επισκέψεις παρουσίασαν αύξηση κατά +5,3%. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώ ο αριθμός των 

επισκέψεων αυξήθηκε κατά +49,9% οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά -10,2% και οι εισπράξεις κατά -10,6% υποχωρώντας σε 16 εκατ. €, έναντι 

18 εκατ. € το 2018. 

Περιφέρεια 

2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017

Νότιο Αιγαίο 627 555 398 13,0% 39,3% 3.955 3.423 2.682 15,5% 27,6% 502 383 310 30,8% 23,7%

Αττική 836 778 616 7,4% 26,3% 4.379 4.264 3.301 2,7% 29,2% 397 345 303 15,0% 14,0%

Πελοπόννησος 105 100 67 5,3% 47,9% 738 831 525 -11,2% 58,2% 41 65 29 -36,5% 123,2%

Στερεά Ελλάδα 93 62 50 49,9% 23,6% 229 255 258 -10,2% -1,2% 16 18 16 -10,6% 11,2%

Βόρειο Αιγαίο 24 34 33 -29,1% 3,2% 299 446 644 -32,9% -30,8% 7 20 28 -65,7% -29,2%

Υπόλοιπες Περιφέρειες 1.125 921 655 22,2% 40,6% 6.813 5.873 4.821 16,0% 21,8% 727 592 438 22,8% 35,2%

Σύνολο 2.183 1.895 1.421 15,2% 33,3% 12.457 11.669 9.549 6,8% 22,2% 1.189 1.040 814 14,3% 27,8%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 9.  Εξέλιξη Αμερικανικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  € % Δ
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Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά -65,7% στις εισπράξεις καταγράφεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπου οι εισπράξεις υποχώρησαν σε 

7 εκατ. €, έναντι 20 εκατ. € το 2018. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σημειώθηκε μείωση των διανυκτερεύσεων κατά -32,9% και των επισκέψεων 

κατά -29,1%.  

Συμπερασματικά, ο αριθμός των επισκέψεων από την αμερικανική αγορά παρουσίασε αύξηση κατά +15,2%, ενώ ηπιότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης 

των διανυκτερεύσεων κατά +6,8%.Τέλος, οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά +14,3%.   
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7.2  Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Αγοράς των Η.Π.Α. 

7.2.1  Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 482 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από τις Η.Π.Α. διαμορφώθηκε σε 545 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 

από την αμερικανική αγορά παρουσίασε μείωση -0,8%/-4 € το 2019.  

Η δαπάνη ανά επίσκεψη των τουριστών από τις Η.Π.Α. είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας, μόλις σε 2 από τις 5 

εξεταζόμενες Περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.  

H μέγιστη τιμή δαπάνης των Αμερικάνων επισκεπτών 800 €, καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναντι 751 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Ακολούθησε η Περιφέρεια της Αττικής με την αμερικανική δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 475 € έναντι 438 € του μέσου όρου 

της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η αμερικανική δαπάνη ανά επίσκεψη εκτιμήθηκε μόλις σε 392 € έναντι 464 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. 

Η μεγαλύτερη απόκλιση κατά -180 €  παρατηρείται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το μέσο όρο δαπάνης ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια να 

ανέρχεται σε 460 € ενώ των Αμερικανών επισκεπτών μόλις σε 280 €.  

Τέλος, στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, η αμερικάνικη δαπάνη ανά επίσκεψη είναι χαμηλότερη, 176 €,  από τον αντίστοιχο μέσο όρο της 

Περιφέρειας που ανέρχεται στα 265 €. 
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7.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 76 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από τις Η.Π.Α. διαμορφώθηκε σε 95 € το 2019 έναντι 

89 € το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση +7,1%.  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από τις Η.Π.Α. είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 3 από 

τις 5 εξεταζόμενες Περιφέρειες. Το μέγεθος αυτό, διαφοροποιείται σημαντικά, ανάμεσα στις Περιφέρειες για τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ.  

H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά διανυκτέρευση των Αμερικανών επισκεπτών 127 €, καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 97 € του 

μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται η μεγαλύτερη θετική απόκλιση από το μέσο όρο κατά +30 €. Στην 

Περιφέρεια Αττικής η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 76 € ενώ η αμερικανική δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 91 €. 

Ακολούθησε η Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας με τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Αμερικανών επισκεπτών να ανέρχεται σε 72 € έναντι 60 € 

του μέσου όρου της Περιφέρειας. Χαμηλότερη από το μέσο όρο της Περιφέρειας είναι η αμερικανική δαπάνη στην Πελοπόννησο. Ειδικότερα, η 

αμερικανική δαπάνη ανήλθε στα 56 € έναντι 64 € μέσου όρου της Περιφέρειας.  

H χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Αμερικανών επισκεπτών μόλις 23 €, καταγράφεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έναντι 57 € 

του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταγράφεται η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση από το μέσο όρο κατά -34 €. 
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7.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  
 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από τις Η.Π.Α. 

ήταν 5,7 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας μείωση -7,3% το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Αμερικάνων επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας μόνο 

σε 1 από τις 5 υπό ανάλυση Περιφέρειες, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, καταγράφεται η μέγιστη διάρκεια 

παραμονής, 12,4 διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση κατά +4,3 διανυκτερεύσεις από το μέσο όρο της Περιφέρειας 

που είναι 8,1 διανυκτερεύσεις.  

Στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου η αμερικάνικη μέση διάρκεια παραμονής ανέρχεται σε 8,4 διανυκτερεύσεις και ο αντίστοιχος μέσος όρος της 

Περιφέρειας σε 7,2 διανυκτερεύσεις. 6,3 διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οι Αμερικάνοι επισκέπτες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 7,7 του 

μέσου όρου της Περιφέρειας. Ακολούθησε η Περιφέρεια Αττικής όπου η αμερικάνικη μέση διάρκεια παραμονής ανέρχεται σε 5,2 διανυκτερεύσεις 

ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας εκτιμάται σε 5,7 διανυκτερεύσεις.  

Τέλος, 4,4 διανυκτερεύσεις είναι η μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη 

των Αμερικανών ανέρχεται σε μόλις σε 2,5 διανυκτερεύσεις καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση κατά -1,9 διανυκτερεύσεις. 
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7.3 Συμπεράσματα αγοράς των Η.Π.Α. 2019 

Οι Η.Π.Α. βρέθηκαν στην τρίτη θέση ως προς τις εισπράξεις και στην πέμπτη ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και στην έβδομη ως προς 

τον αριθμό των επισκεπτών του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις Η.Π.Α. ανήλθαν σε 1.189εκατ. €, 

οι διανυκτερεύσεις σε 12.457 χιλ. και οι επισκέπτες σε 1.179 χιλ..  

Η αμερικανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του αριθμού των εισπράξεων, στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου. 

Βάσει του αριθμού επισκέψεων, αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, τη δεύτερη κύρια αγορά της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.  

Τέλος, με βάσει των αριθμό των διανυκτερεύσεων αποτελεί την κύρια αφορά της Περιφέρειας Αττικής, τη δεύτερη κύρια αγορά στις Περιφέρειες 

Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

Έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (545 € έναντι 482 €) και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (95 € έναντι 76 

€) και χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (5,7 έναντι 6,3). Το 2019, καταγράφηκε μείωση -0,8% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +7,1% στη 

δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -7,3% στη μέση διάρκεια παραμονής.  

Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Αττική β) Νότιο Αιγαίο γ) Πελοπόννησος. 

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγεί στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (800 €).  

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με την μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Αττικής (475 €). 

 Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη της αμερικανικής αγοράς είναι πολύ υψηλότερη από τους αντίστοιχους μέσους όρους των Περιφερειών στις 

Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. 
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8. Προφίλ Γαλλίας 
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Η Γαλλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση ως προς τα έσοδα, στην τρίτη θέση ως προς τις διανυκτερεύσεις και στην πέμπτη ως προς τον αριθμό των 

επισκεπτών του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες βασικών μεγεθών της 

γαλλικής αγοράς: των εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκέψεων με έτος βάσης το 2008=1. Την περίοδο 2008-2019, οι επισκέπτες 

από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,7 φορές και ανήλθαν το 2019 σε 1.542 χιλ. (έναντι 910 χιλ. το 2008). Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, 

αυξήθηκαν κατά 1,4 και ανήλθαν το 2019 σε 1.090 εκατ. € (έναντι 778 εκατ. € το 2008) και οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 1,4 και 

ανήλθαν σε 12,946 χιλ. (έναντι 9.178 χιλ. το 2008).  
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8.1  Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Επισκέψεις 2019 

Οι επισκέψεις από τη Γαλλία υπολογίζονται σε 1.913 χιλ. ή 5,2% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 12.946 χιλ. ή σε 5,6% επί του συνόλου 

και οι εισπράξεις σε 1.090 εκατ. € ή 6,2% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από τη Γαλλία η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία 

για 7 Περιφέρειες: Nότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος και Βόρειο Αιγαίο. Η κατανομή 

επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 26. 
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8.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2019-2017 

Ο κύριος όγκος επισκεπτών από τη Γαλλία το 2019, επισκέφτηκε την Περιφέρεια Κρήτης, όπου καταγράφηκαν 584 χιλ. επισκέψεις παρουσιάζοντας 

μείωση -6,1%, ενώ οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν εντονότερη μείωση κατά -12,2%. Αντίθετα οι εισπράξεις ανήλθαν σε 399 εκατ. € 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά +15,5%, έναντι 346 το 2018. 

 

Παρόμοια εικόνα στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Αττικής όπου καταγράφηκε μείωση των επισκέψεων -1,2% και -3,2% και των διανυκτερεύσεων 

κατά -5,4% και -5,5% αντίστοιχα, παρόλα  αυτά οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά +15,1% και +10,2%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου ανήλθαν σε 332 εκατ. € και στην Περιφέρεια Αττικής σε 150 εκατ. €, έναντι 289 εκατ. € και 136 εκατ. € αντίστοιχα το 2018. 

Μείωση των επισκέψεων κατά -24,6% και των διανυκτερεύσεων κατά -34,1% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με τις εισπράξεις να 

υποχωρούν σε 46 εκατ. € καταγράφοντας μείωση κατά -13,9%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατηγορία των εισπράξεων κατά -24,9%, 

καταγράφεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι εισπράξεις που προήλθαν από την γαλλική αγορά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2018 

ανήλθαν σε 16 εκατ. €, ενώ το 2019 μόλις σε 12 εκατ. €. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκε μείωση των διανυκτερεύσεων κατά                     

-0,7% και αύξηση των επισκέψεων κατά +9,4%. 

Περιφέρεια 

2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017

Κρήτη 584 622 473 -6,1% 31,5% 4.540 5.174 3.969 -12,2% 30,3% 399 346 344 15,5% 0,5%

Νότιο Αιγαίο 427 432 486 -1,2% -11,2% 3.370 3.564 3.878 -5,4% -8,1% 332 289 321 15,1% -9,9%

Αττική 321 332 306 -3,2% 8,4% 1.894 2.005 1.477 -5,5% 35,7% 150 136 115 10,2% 18,4%

Πελοπόννησος 78 83 62 -6,2% 34,9% 637 660 573 -3,6% 15,1% 54 49 35 10,1% 38,4%

Ιόνια Νησιά 74 98 111 -24,6% -11,3% 463 701 997 -34,1% -29,6% 46 53 94 -13,9% -43,3%

Δυτική Ελλάδα 55 44 35 25,4% 27,3% 322 263 214 22,3% 23,0% 17 13 15 22,7% -8,7%

Στερεά Ελλάδα 61 56 37 9,4% 49,0% 290 292 173 -0,7% 69,2% 12 16 18 -24,9% -13,0%

Υπόλοιπες Περιφέρειες 1.323 1.280 1.173 3,3% 9,1% 9.341 9.825 8.833 -4,9% 11,2% 813 688 718 18,2% -4,2%

Σύνολο 1.913 1.893 1.724 1,0% 9,8% 12.946 13.747 12.268 -5,8% 12,1% 1.090 954 994 14,2% -4,0%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

% Δ

Πίνακας 10.  Εξέλιξη Γαλλικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  €
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Αντίθετα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην κατηγορία των εισπράξεων κατά +22,7% καταγράφεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι 

εισπράξεις το 2019 ανήλθαν σε 17 εκατ. €, έναντι 13 εκατ. € το 2018. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε αύξηση των επισκέψεων 

κατά +25,4% και των διανυκτερεύσεων κατά +22,3%.  

Τέλος, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκε μείωση των επισκέψεων -6,2% και των διανυκτερεύσεων κατά -3,6%. Αντίθετα, οι εισπράξεις 

αυξήθηκαν κατά +10,1% και ανήλθαν σε 54 εκατ. €, έναντι 49 εκατ. € το 2018. 

Συμπερασματικά, ο αριθμός των εισπράξεων από τη γαλλική αγορά, παρουσίασε αύξηση στην πλειονότητα των Περιφερειών υπό ανάλυση το 2019. 

Εντονότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης των εισπράξεων κατά +14,2% ενώ ηπιότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των επισκέψεων κατά 

+1,0%. Αντίθετα οι διανυκτερεύσεις κατέγραψαν μείωση κατά -5,8%. 
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8.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Γαλλικής Αγοράς 

8.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 482 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από τη Γαλλία διαμορφώθηκε σε 570 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 

από τη γαλλική αγορά παρουσίασε αύξηση +13,1%/+66 € το 2018.  

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των τουριστών από τη Γαλλία είναι υψηλότερη από τους αντίστοιχους μέσους όρους των Περιφερειών σε 4 από τις 7 

εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά επίσκεψη των Γάλλων είναι 779 € και καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 751 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας.  

H υψηλότερη απόκλιση της γαλλικής δαπάνης κατά +220 € παρατηρείται στην Πελοπόννησο, με τη γαλλική δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 

684 € και το μέσο όρο της Περιφέρειας να εκτιμάται σε 464 €. Στην Περιφέρεια Κρήτης η δαπάνη ανά επίσκεψη ανέρχεται σε 681 € και η γαλλική 

δαπάνη ανά επίσκεψη σε 684 €. 

Στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων η γαλλική δαπάνη ανήλθε σε 618 € έναντι 627 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Αττικής η 

μέση δαπάνη ανέρχεται σε 438 € και η δαπάνη των Γάλλων επισκεπτών ανέρχεται σε 466 €. Στη Δυτική Ελλάδα η γαλλική δαπάνη ανά επίσκεψη 

ανέρχεται σε 298 € και ο μέσος όρος της Περιφέρειας σε 315 €. Τέλος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ανέρχεται 

σε 265 € ενώ η γαλλική δαπάνη ανά επίσκεψη μόλις σε 193 €. 
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8.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 76 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από τη Γαλλία διαμορφώθηκε σε 84 € το 2019, έναντι 

69 € το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά +21,3%.  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από τη Γαλλία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 5 από 

τις 7 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

H μέγιστη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Γάλλων ανέρχεται σε 99 € και καταγράφεται στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου 

έναντι 80 € και 97 € του μέσου όρου αντίστοιχα.  

Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 83 €  και η δαπάνη των Γάλλων επισκεπτών ανέρχεται σε 88 €. H υψηλότερη απόκλιση 

της γαλλικής δαπάνης κατά +20 € παρατηρείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη γαλλική δαπάνη ανά διανυκτέρευση να ανέρχεται σε 84 € 

και το μέσο όρο της Περιφέρειας να εκτιμάται σε 64 €. 

Στην Περιφέρεια Αττικής η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται στα 76 € και η γαλλική σε 79 €. Αντίθετα, η γαλλική δαπάνη είναι χαμηλότερη 

από το μέσο όρο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, η γαλλική δαπάνη ανά διανυκτέρευση εκτιμάται σε 51 € έναντι 57 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας.  

Τέλος, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Γάλλων που συνοδεύεται από την υψηλότερη αρνητική απόκλιση της από το μέσο όρο της 

Περιφέρειας κατά -20 € παρατηρείται στη Στερεά Ελλάδα, με τη γαλλική δαπάνη να ανέρχεται σε μόλις 40 € και το μέσο όρο της Περιφέρειας να 

εκτιμάται σε 60 €.  
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8.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  

 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από τη Γαλλία 

ήταν 6,8 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,8% το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Γάλλων επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 5 από 

τις 7 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής των Γάλλων επισκεπτών 8,1 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώ ο αντίστοιχος μέσος 

όρος τη Περιφέρειας ανήλθε σε 7,2 διανυκτερεύσεις. Στην συγκεκριμένη Περιφέρεια καταγράφεται και η μεγαλύτερη θετική απόκλιση κατά +0,9 

διανυκτερεύσεις.  

Στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από τη Γαλλία ανήλθε σε 7,9 διανυκτερεύσεις έναντι 7,7 του μέσου 

όρου της Περιφέρειας, ενώ στην Περιφέρεια της Κρήτης η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από τη Γαλλία ανήλθε σε 7,8 διανυκτερεύσεις 

έναντι 8,2 του μέσου όρου. 

Η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση κατά -1,5 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε από τους Γάλλους επισκέπτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπου 

κατέγραψαν 6,3 διανυκτερεύσεις έναντι 7,8 διανυκτερεύσεις του αντίστοιχου μέσου όρου της Περιφέρειας. 

5,9 και 5,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν από τους Γάλλους επισκέπτες στις Περιφέρειες της Αττικής και της Δυτική Ελλάδας ενώ ο αντίστοιχος 

μέσος όρος των Περιφερειών ανέρχεται σε 5,7 και 5,5 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. 

Τέλος, 4,4 διανυκτερεύσεις εκτιμάται η μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής των 

Γάλλων επισκεπτών ανέρχεται σε 4,8 διανυκτερεύσεις.  
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8.3 Συμπεράσματα γαλλικής αγοράς 2019 

Η Γαλλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση ως προς τα έσοδα, στην τρίτη ως προς τις διανυκτερεύσεις και στην πέμπτη ως προς τον αριθμό των επισκεπτών 

του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γαλλία καταγράφονται σε 1.090 εκατ. €, οι διανυκτερεύσεις 

σε 12.946 χιλ. και οι επισκέπτες σε 1.913 χιλ..  

Βάσει των εισπράξεων, η γαλλική αγορά εμφανίζεται στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Βάσει του αριθμού επισκέψεων, αποτελεί τη δεύτερη κύρια αγορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών 

Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Κρήτης. Τέλος, βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί τη δεύτερη κύρια αγορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών Πελοποννήσου, Κρήτης Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.  

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (570 € έναντι 482 €), υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (84 €) 

με το μέσο όρο και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,8 έναντι 6,3). Το 2019, καταγράφηκε αύξηση +13,1% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, 

αύξηση +21,3% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -6,8% στη μέση διάρκεια παραμονής.  

 Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Κρήτη β) Νότιο Αιγαίο γ) Αττική. 

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με την μέση διάρκεια παραμονής στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου 

οδηγούν στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (779 € και 684 €). 

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση οδηγεί σε υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στην Κρήτη (684€). 

 Η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση οδηγεί σε χαμηλότερη συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με το μέσο όρο στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας.  

 Υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση οδηγεί σε υψηλότερη συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με το μέσο όρο στην Περιφέρεια Αττικής.  
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9. Προφίλ Ιταλίας 
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Η Ιταλία βρέθηκε στην πέμπτη θέση ως προς τα έσοδα, στην τέταρτη θέση ως προς τις διανυκτερεύσεις και στην τέταρτη θέση ως προς τον αριθμό 

των επισκεπτών του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες βασικών μεγεθών της 

ιταλικής αγοράς: των εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκέψεων με έτος βάσης το 2008=1. Την περίοδο 2008-2019, οι επισκέπτες από 

την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 1,4 φορές και το 2019 ανήλθαν σε 1.553 χιλ. (έναντι 1.100 χιλ. το 2008). Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, 

αυξήθηκαν κατά 1,2 και ανήλθαν το 2019 σε 1.009 εκατ. (έναντι 824 εκατ. το 2008), ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 1,2 και υπολογίζονται 

το 2019 σε 12.609 χιλ. (έναντι 10.232 χιλ. το 2008).  
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9.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Eπισκέψεις 2019 

Οι επισκέψεις από την Iταλία υπολογίζονται σε 1.856 χιλ. ή 5,1% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 12.609 χιλ. ή σε 5,4% επί του συνόλου 

και οι εισπράξεις σε 1.009 εκατ. € ή 5,7% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από την Ιταλία η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία 

για 6 Περιφέρειες: Nότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Ιόνιοι Νήσοι, Θεσσαλία και Ήπειρος. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά 

Περιφέρεια αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 32. 
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9.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2019-2017 

Ο κύριος όγκος επισκεπτών από την Ιταλία το 2019, επισκέφτηκε την Περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου όπου καταγράφηκαν 504 χιλ. επισκέψεις 

παρουσιάζοντας μείωση -6,4%. Οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν ηπιότερη μείωση κατά -5,2%, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 383 εκατ. € 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά +13,0%, έναντι 339 εκατ. € το 2018. 

 

Παρόμοια εικόνα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου καταγράφηκε μείωση κατά -5,2% και -30,9% των επισκέψεων και των διανυκτερεύσεων παρ ολ’ 

αυτά οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά +6,4% και ανήλθαν σε 98 εκατ. € έναντι 92 εκατ. € το 2018. 

Αύξηση των επισκέψεων κατά +3,0% και των διανυκτερεύσεων κατά +1,2% καταγράφηκε στην Κρήτη, με τις εισπράξεις να ανέρχονται το 2019 σε 

142 εκατ. € καταγράφοντας αύξηση κατά +21,3%, έναντι 117 εκατ. € το 2018. 

Η μοναδική μείωση στην κατηγορία των εισπράξεων (-4,5%), καταγράφεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι εισπράξεις που προήλθαν από την 

ιταλική αγορά στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων το 2018 ανήλθαν σε 188 εκατ. €, ενώ το 2019 μειώθηκαν σε 180 εκατ. €. 

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκλήθηκε μείωση των επισκέψεων των διανυκτερεύσεων κατά -15,5% αντίστοιχα.  

Περιφέρεια 

2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017

Νότιο Αιγαίο 504 538 474 -6,4% 13,6% 3.960 4.178 3.779 -5,2% 10,6% 383 339 240 13,0% 41,6%

Ιόνια Νησιά 315 372 326 -15,5% 14,1% 2.488 2.945 2.634 -15,5% 11,8% 180 188 184 -4,5% 2,2%

Κρήτη 241 234 179 3,0% 30,6% 1.893 1.871 1.415 1,2% 32,2% 142 117 96 21,3% 21,8%

Αττική 298 314 262 -5,2% 19,7% 1.162 1.682 1.143 -30,9% 47,2% 98 92 75 6,4% 23,6%

Θεσσαλία 110 119 109 -7,7% 9,1% 701 821 859 -14,7% -4,4% 65 62 46 4,9% 33,1%

Ήπειρος 69 63 53 10,7% 17,6% 342 319 316 12,3% 21,2% 22 19 18 28,3% 16,6%

Υπόλοιπες Περιφέρειες 1.064 1.124 914 -5,3% 23,0% 7.916 8.177 7.089 -3,2% 15,3% 644 578 430 11,4% 34,3%

Σύνολο 1.856 1.992 1.665 -6,8% 19,7% 12.609 13.944 12.042 -9,6% 15,8% 1.009 939 753 7,4% 24,6%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 11.  Εξέλιξη Ιταλικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  € % Δ
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Αντίθετα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +28,3% στις εισπράξεις καταγράφεται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εισπράξεις το 2019 ανήλθαν 

σε 22 εκατ. €, έναντι 19 εκατ. € το 2018. Αύξηση καταγράφεται στις διανυκτερεύσεις κατά +12,3% όσο και την αύξηση των επισκέψεων κατά 

+10,7%.  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφηκε μείωση των επισκέψεων κατά -7,7% και μείωση των διανυκτερεύσεων κατά -14,7% ενώ οι εισπράξεις 

παρουσίασαν αύξηση κατά +4,9% και ανήλθαν σε 65 εκατ. € έναντι 62 εκατ. € το 2018.  

Συμπερασματικά, ο αριθμός των εισπράξεων από την ιταλική αγορά, παρουσίασε αύξηση σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2019, με εξαίρεση 

την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Το 2019, οι επισκέψεις παρουσίασαν μείωση -6,8% και οι διανυκτερεύσεις μείωση κατά -9,6% ενώ οι  εισπράξεις 

παρουσίασαν αύξηση +7,4%. 
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9.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Ιταλικής Αγοράς 

 

9.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 482 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από την Ιταλία διαμορφώθηκε σε 543 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 

από την ιταλική αγορά παρουσίασε αύξηση +15,3%/+72 € το 2019.  

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από την Ιταλία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας μόνο σε 2 από 

τις 6 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά επίσκεψη των Ιταλών επισκεπτών ανέρχεται σε 761 € και καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 751 € 

του μέσου όρου της Περιφέρειας. Η υψηλότερη απόκλιση +150 € της ιταλικής δαπάνης ανά επίσκεψη από το μέσο όρο παρατηρείται στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, όπου η ιταλική δαπάνη ανά επίσκεψη εκτιμάται σε 590 € ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας ανέρχεται σε 440 €. Η μέση δαπάνη ανά 

επίσκεψη των τουριστών στην Περιφέρεια της Κρήτης ανέρχεται σε 681 € και των τουριστών με προέλευση την Ιταλία μόλις σε 588 €. 

Στην Περιφέρεια Αττικής, καταγράφεται η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση κατά -107 € της μέσης ιταλικής δαπάνης σε σχέση με το μέσο όρο της 

Περιφέρειας, καθώς η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη της Περιφέρειας ανέρχεται σε 438 € ενώ η δαπάνη των Ιταλών επισκεπτών ανέρχεται μόλις σε 

331 €.  

Τέλος, στην Περιφέρεια της Ηπείρου, η ιταλική δαπάνη ανήλθε σε 318 € και είναι αισθητά υψηλότερη από το μέσο όρο της Περιφέρειας που 

εκτιμήθηκε στα 253 €. 
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9.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 76 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από την Ιταλία διαμορφώθηκε σε 80 € το 2019 έναντι 

67 € το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +18,8%/+13 €.  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από την Ιταλία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας μόνο σε 

2 από τις 6 εξεταζόμενες Περιφέρειες την Αττική και τη Θεσσαλία.  

H μέγιστη δαπάνης ανά διανυκτέρευση των Ιταλών επισκεπτών καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανέρχεται σε 97 € και είναι ίδια με 

το μέσο όρο της Περιφέρειας. Η ιταλική δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχεται σε 92 €, έναντι 73 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρατηρείται η υψηλότερη θετική απόκλιση της ιταλικής δαπάνης κατά +20 € από το μέσο όρο της 

Περιφέρειας. Η ιταλική δαπάνη ανήλθε σε 85 € στην Περιφέρεια της Αττικής έναντι 76 € του μέσου όρου της Περιφέρειας.  

Στην Κρήτη η δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Ιταλών επισκεπτών είναι 75 €, χαμηλότερη από το μέσο όρο της Περιφέρεια που είναι 83 €. Παρόμοια 

εικόνα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την ιταλική δαπάνη να ανέρχεται σε 72 € έναντι 80 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. 

Τέλος, στην Περιφέρεια Ηπείρου η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 65 € και η ιταλική δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε 64 €.  
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9.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από την Ιταλία 

ήταν 6,8 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας μείωση -2,9% το 2019.  

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Ιταλών τουριστών είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 4 από τις 6 

εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής των Ιταλών επισκεπτών είναι 7,9 διανυκτερεύσεις και καταγράφεται σε 3 Περιφέρειες. Στην Περιφέρεια των Ιονίων 

Νήσων έναντι 7,8 διανυκτερεύσεις του μέσου όρου της Περιφέρειας, στην Περιφέρεια Κρήτης έναντι 8,2 διανυκτερεύσεις του μέσου όρου της 

Περιφέρειας και στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου έναντι 7,7 διανυκτερεύσεις του μέσου όρου της Περιφέρειας.  

Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας η ιταλική μέση διάρκεια παραμονής ανέρχεται σε 6,4 διανυκτερεύσεις ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Περιφέρειας 

είναι 6,1 διανυκτερεύσεις. Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Ιταλών τουριστών ανέρχεται σε 4,9 διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια της 

Ηπείρου ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρεια είναι 3,9 διανυκτερεύσεις. 

Τέλος, 5,7 διανυκτερεύσεις είναι η μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Ιταλών 

ανέρχεται σε 3,9 διανυκτερεύσεις.  
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9.3 Συμπεράσματα ιταλικής αγοράς 2019 

 

Η Ιταλία βρέθηκε στην πέμπτη θέση ως προς τα έσοδα, στην τέταρτη ως προς τις διανυκτερεύσεις και στην τέταρτη θέση ως προς τον αριθμό των 

επισκεπτών του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ιταλία ανήλθαν σε 1.090 εκατ. €, οι 

διανυκτερεύσεις σε 12.609 χιλ. και οι επισκέπτες σε 1.856 χιλ..  

Βάσει των εισπράξεων, η ιταλική αγορά εμφανίζεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσωνκαι στη δεύτερη στην Περιφέρεια. 

Βάσει του αριθμού επισκέψεων, εμφανίζεται στην δεύτερη θέση των Περιφερειών Θεσσαλίας και Ηπείρου και στην Τρίτη θέση στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων. Τέλος, βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί τη δεύτερη κύρια αγορά της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην τρίτη θέση των 

Περιφερειών Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (543 € έναντι 482 €), υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (80 € 

έναντι  76 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (6,8 έναντι 6,3). Το 2019, καταγράφηκε αύξηση +15,3% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση 

+18,8% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -2,9% στη μέση διάρκεια παραμονής.  

 Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Νότιο Αιγαίο β) Ιόνια Νησιά γ) Αττική 

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με την μέση διάρκεια παραμονής στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου οδηγούν 

στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (761€ και 590 €). 

 Η μεγάλη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (572 €). 

 Η χαμηλότερη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε χαμηλότερη συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη των Ιταλών σε σχέση με το μέσο όρο στην 

Περιφέρεια της Αττικής.  
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10. Προφίλ Ρωσίας 
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Η Ρωσία βρέθηκε στην 12η θέση ως προς τα έσοδα, στην 11η ως προς των αριθμό των διανυκτερεύσεων και στην 17η ως προς τον αριθμό των 

επισκεπτών του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2019. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες βασικών μεγεθών της 

ρωσικής αγοράς: των εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκέψεων με έτος βάσης το 2008=1. Την περίοδο 2008-2019, οι επισκέπτες από 

τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1,9 φορές και ανήλθαν το 2019 σε 583 χιλ. (έναντι 309 χιλ. το 2008). Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, αυξήθηκαν 

κατά 1,1 και ανήλθαν το 2019 σε 433 εκατ. € (έναντι 400 εκατ. € το 2008), ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 1,7 και υπολογίζονται το 2019 

σε 6.087 χιλ. (έναντι 3.510 χιλ. το 2008).  
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9.4 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Επισκέψεις 2019 

Οι επισκέψεις από τη Ρωσία υπολογίζονται σε 672 χιλ. ή 1,8% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 6.087 χιλ. ή σε 2,6% επί του συνόλου και οι 

εισπράξεις σε 433 εκατ. € ή 2,5% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από τη Ρωσία η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία για 4 

Περιφέρειες: Nότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνιοι Νήσοι. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια 

αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 38. 
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9.4.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2017-2019 

 

Ο αριθμός των εισπράξεων από τη ρωσική αγορά κατέγραψε αύξηση σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2019. Ειδικότερα στην Περιφέρεια της 

Κρήτης σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά +325,1% που ανήλθαν σε 78 εκατ. €  έναντι 18 εκατ. € το 2018, οι διανυκτερεύσεις 

αυξήθηκαν κατά +229,4% από 368 χιλ. το 2018 σε 1.213 εκατ. το 2019 και οι επισκέψεις κατά +187,3%. 

  

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σημειώθηκε αύξηση των εισπράξεων κατά +1,7%. Οι εισπράξεις το 2019, ανήλθαν σε 134 εκατ. €  έναντι 132 εκατ. 

€ το 2018. Αντίθετα, μείωση κατέγραψαν οι διανυκτερεύσεις κατά -6,8% και οι επισκέψεις κατά -7,3%.  

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφηκε μεγάλη ποσοστιαία αύξηση κατά +44,7% στα έσοδα που ανήλθαν σε 84 εκατ. € το 2019, 

έναντι 58 εκατ. € το 2018. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τη ρωσική αγοράς αυξήθηκε κατά +10,0% και των επισκέψεων κατά +16,9%.  

Τέλος, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σημειώθηκε αύξηση των επισκέψεων κατά +4,2%, των διανυκτερεύσεων κατά +34,0% και των εισπράξεων 

κατά +58,0% που ανήλθαν το 2019 σε 39 εκατ. € έναντι 25 εκατ. € το 2018. 

Περιφέρεια 

2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017

Νότιο Αιγαίο 175 189 177 -7,3% 6,7% 1.600 1.716 1.674 -6,8% 2,5% 134 132 88 1,7% 50,5%

Κεντρική Μακεδονία 107 91 99 16,9% -8,3% 1.229 1.117 853 10,0% 31,1% 84 58 72 44,7% -18,7%

Κρήτη 130 45 104 187,3% -56,6% 1.213 368 986 229,4% -62,7% 78 18 92 325,1% -80,1%

Ιόνια Νησιά 46 44 81 4,2% -45,3% 580 433 771 34,0% -43,9% 39 25 55 58,0% -55,6%

Υπόλοιπες Περιφέρειες 519 473 510 9,7% -7,3% 4.278 3.614 4.262 18,4% -15,2% 310 258 291 20,4% -11,5%

Σύνολο 672 609 691 10,4% -11,9% 6.087 5.164 5.885 17,9% -12,3% 433 341 418 27,2% -18,5%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 12.  Εξέλιξη Ρώσικης Αγοράς ανά Περιφέρεια 

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  € % Δ
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9.5 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Ρωσικής Αγοράς 

9.5.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 482 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από την Ρωσία διαμορφώθηκε σε 645 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 

από τη ρωσική αγορά παρουσίασε αύξηση +15,3%/+85 € το 2019.  

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από τη Ρωσία είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 3 από τις 4 

εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

H μέγιστη δαπάνη ανά επίσκεψη των Ρώσων επισκεπτών ανέρχεται σε 841 € και καταγράφεται στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, έναντι 627 € 

του μέσου όρου της Περιφέρειας. Η ρωσική δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμάται σε 789 € ενώ ο μέσος όρος 

της Περιφέρειας ανέρχεται μόλις σε 333 €, είναι δηλαδή υψηλότερη από το μέσο όρο κατά +456 €.  

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η δαπάνη των τουριστών από τη Ρωσία ανέρχεται σε 769 € ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας σε 751 €. 

Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από την Ρωσία καταγράφεται στην Περιφέρεια της Κρήτης, με το μέσο όρο της Περιφερείας 

να ανέρχεται σε 681 € και των Ρώσων επισκεπτών σε 597 €.  
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9.5.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 76 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 80 € το 2019 έναντι 

66 € το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +21,3%.  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από τη Ρωσία είναι χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 3 από 

τις 4 Περιφέρειες υπό ανάλυση.  

H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά διανυκτέρευση των Ρώσων επισκεπτών ανέρχεται σε 84 € και καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σημαντικά 

χαμηλότερη από το μέσο όρό της Περιφέρειας που εκτιμάται στα 97 €.  

Η ρωσική δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμάται σε 68 € έναντι 55 € του μέσου όρου της Περιφέρειας και 

καταγράφει τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση από το μέσο όρο κατά +13 €. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο μέσος όρος της ρωσικής δαπάνης ανά 

διανυκτέρευση ανέρχεται σε 67 € ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας στα 80 €.  

Τέλος, η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση κατά -19 € της ρωσικής δαπάνης καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης με τη ρωσική δαπάνη να εκτιμάται 

στα 64 € και το μέσο όρο της Περιφέρειας στα 83 €.  
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9.5.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  

 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από τη Ρωσία ήταν 

8,1 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας μείωση -5,0% το 2019. 

Παρόλη τη μείωση που καταγράφηκε η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Ρώσων επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο, 

σε όλες τις υπό ανάλυση Περιφέρειες.  

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 12,6 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων παρουσιάζοντας θετική απόκλιση από το 

μέσο όρο της Περιφέρειας κατά +4,8 διανυκτερεύσεις που ανέρχεται μόλις σε 7,8.   

Στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας η μέση διάρκεια παραμονής των Ρώσων επισκεπτών ανέρχεται σε 11,5 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος 

της Περιφέρειας μόλις σε 6,0 διανυκτερεύσεις. Στην συγκεκριμένη Περιφέρεια καταγράφεται η μεγαλύτερη θετική απόκλιση από το μέσο όρο κατά 

+5,5 διανυκτερεύσεις. 

9,3 διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οι Ρώσοι επισκέπτες στην Περιφέρεια Κρήτης έναντι 8,2 του μέσου όρου της Περιφέρειας.  

Τέλος, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καταγράφεται η χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από τη Ρωσία με 9,2 διανυκτερεύσεις 

έναντι 7,7 του μέσου όρου της Περιφέρειας.  
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9.6 Συμπεράσματα ρωσικής αγοράς 2019 

Η ρωσική αγορά δεν εμφανίζεται σε καμία περιφέρεια βάσει του αριθμού των επισκέψεων, των εισπράξεων και των διανυκτερεύσεων. Οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις από τη Ρωσία ανήλθαν σε 433 εκατ. €, οι διανυκτερεύσεις 6.087 χιλ. και οι επισκέπτες σε 583 χιλ.. 

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (645 € έναντι 482 €), υψηλότερη 

δαπάνη ανά διανυκτέρευση (80 € έναντι 76 €) υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (8,1 έναντι 6,3). Το 2019, καταγράφηκε αύξηση +15,3% στη 

δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +21,3% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -5,0% στη μέση διάρκεια παραμονής.  

Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Νότιο Αιγαίο β) Κρήτη γ) Κεντρική Μακεδονία 

 Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με την μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου οδηγούν στην 

υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (769 €). 

 Η μεγάλη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε υψηλότερη συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με το μέσο όρο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση οδηγεί σε χαμηλότερη συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με το μέσο όρο στην Κρήτη.  

 Η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από τη Ρωσία είναι «πάνω» από 9 διανυκτερεύσεις. 
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