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Επισκόπηση εξελίξεων 

Οκτώβριος 2019 

 

Δείκτες διεθνών αφίξεων και εσόδων1  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 

οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις που κατεγράφησαν τον Σεπτέμβριο του 

2019, ήταν αυξημένες κατά +1,3%/+39 χιλ. σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 

του 2018, ενώ συνολικά καταγράφηκαν 3,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές 

αφίξεις. 

• Η αύξηση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο στο Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών, όπου παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες 

διαφορές +12,0%/+79 χιλ. 

• Τα περιφερειακά αεροδρόμια, τον Σεπτέμβριο του 2019, 

παρουσίασαν  μείωση -1,7%/-40 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας 2,3 

εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, καταγράφηκαν 18,8 εκατ. διεθνείς 

αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση +3,3%/+596 χιλ. επιβάτες.  

• Στην Αθήνα, την εξεταζόμενη περίοδο, καταγράφονται 5,2 εκατ. 

αφίξεις (+11,8%/+543 χιλ.) 

• στη Θεσσαλονίκη 1,9 εκατ. (+6,9%/+121 χιλ.) και 

• στο σύνολο των περιφερειακών αεροδρομίων 13,7 εκατ. 

(+0,4%/+52 χιλ.). 

 

Συνεχίστηκε η αύξηση των οδικών αφίξεων και το Σεπτέμβριο του 2019 

σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι: καταγράφηκαν επιπλέον +99 

χιλ. οδικές αφίξεις (+6,6%), καθώς η πλειονότητα των μεθοριακών 

σταθμών παρουσίασε αύξηση, και το σύνολο ανήλθε στα 1,6 εκατ.  Την 

περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβριου του 2019, καταγράφηκαν 10,3 εκατ. 

οδικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -1,6%/-169 χιλ. επιβάτες. 

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 

2019 διαμορφώθηκε στις 6.762 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 6.093 χιλ. ταξιδιωτών 

τον αντίστοιχο μήνα του 2018, (+11,0%/+669 χιλ.). Την 

περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση 

αυξήθηκε κατά +3,6% / + 754 χιλ.  και διαμορφώθηκε στις 21.842 χιλ. 

ταξιδιώτες, έναντι 21.088 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

 

Τον Αύγουστο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 4.182 εκατ. 

ευρώ, αυξημένες κατά +16,1%/+581 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, οι 

ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +13,6%/+1.583 εκατ. σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν στα 

13.242 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική αύξηση των 

διεθνών αεροπορικών 

αφίξεων στον Δ.Α.Α. - 

Μείωση στα περιφερειακά 

αεροδρόμια τον 

Σεπτέμβριο. Αύξηση 

καταγράφεται το 9μηνο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύξηση των οδικών 

αφίξεων και τον 

Σεπτέμβριο που οδήγησε 

σε μείωση των απωλειών 

από την αρχή του έτους 

σε οριακά επίπεδα. 

 

ΤτΕ: Aύξηση των 

αφίξεων και πολύ 

σημαντική αύξηση των 

εισπράξεων τόσο τον 

Αύγουστο όσο και την 

περίοδο Ιανουαρίου- 

Αυγούστου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας που ακολουθείται για την συλλογή διοικητικών στοιχείων και της 
δειγματοληψίας της Έρευνας Συνόρων (EΣ) της ΤτΕ, τα διοικητικά στοιχεία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα μεταξύ τους, 
ούτε με αυτά της ΕΣ - βλ. σημείωση στην σελ. 3 του Δελτίου καθώς και εδώ για λεπτομέρειες. 

http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Tourism-statistics.pdf
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Ζήτηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών από το εξωτερικό 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν 

η βρετανική. Η ιταλική αγορά υποχώρησε στη δεύτερη θέση σε σύγκριση 

με τον Αύγουστο του 2019, ενώ στην τρίτη θέση παρέμεινε η αγορά της 

Γερμανίας. Στην τέταρτη θέση, βρέθηκε η αγορά της Βουλγαρίας για 

πρώτη φορά το 2019, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκε η αγορά των ΗΠΑ.  

 

Τα ταξίδια διακοπών αυξήθηκαν από το 25% το Σεπτέμβριο 2018, σε 36% 

το Σεπτέμβριο του 2019.  

 

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, μείωση παρουσιάζουν οι τιμές τόσο των 

ελληνικών ξενοδοχείων όσο και των ανταγωνιστών και τον Σεπτέμβριο του 

2019, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Εξαίρεση αποτελεί η 

Τουρκία ο τουρισμός της οποίας ανέκαμψε πλήρως το 2019.  

 

Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού  

Τον Σεπτέμβριο του 2019, καταγράφηκαν 857 χιλ. αεροπορικές αφίξεις 

εσωτερικού παρουσιάζοντας μείωση -2,4% ή -21 χιλ. αφίξεις σε σχέση 

με τον Σεπτέμβριο του 2018 που καταγράφηκαν 878 χιλ. αεροπορικές 

αφίξεις εσωτερικού. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβριου του 2019, 

καταγράφηκαν 6,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 

+1,2%/+78 χιλ. επιβάτες. 

 

Ζήτηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών από την Ελλάδα 

Στην πρώτη θέση των προορισμών του top-10 της ελληνικής αγοράς βρέθηκε 

η Αθήνα και στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη. Στην τρίτη θέση ανέβηκε 

η Χώρα της Τήνου σε σύγκρουση με τον Αύγουστο του 2019 και στην 

τέταρτη θέση το Ναύπλιο. Στην πέμπτη θέση υποχώρησε η Πάργα στην 

έκτη θέση τα Χανιά ενώ στην έβδομη θέση ανέβηκε η Σκάλα (Αγκίστρι). Μία 

θέση υποχώρησε η Καλαμάτα και ακολουθήσε στην ένατη θέση το 

Λουτράκι. Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα Σύβοτα που εμφανίζονται για 

πρώτη φορά στο top 10 της ελληνικής αγοράς το 2019. 

 

Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό 

δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,9%. Στη δεύτερη θέση 

βρίσκεται η Κροατία με 85,3% ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 84,7%, η 

Ισπανία με 84,6% και η Ιταλία με 84,0%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη 

ικανοποίησης 80,8% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 77,8%.  

 

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι 

Κυκλάδες με GRI 90,4% και την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την 

ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται η Ήπειρος με 90,9%  

 

Άρης Ίκκος, ISHC 

Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ 

 

Trivago: Βρετανία, 

Ιταλία, Γερμανία, 

Βουλγαρία, ΗΠΑ, οι 

κύριες αγορές  

 

 

Αύξηση των ταξιδιών 

διακοπών 

 

Πτωτικά κινούνται οι 

τιμές των ξενοδοχείων με 

εξαίρεση τους προ-

ορισμούς της Τουρκίας. 

 

 

Επιτάχυνση της μείωσης 

της αεροπορικής κίνησης 

εσωτερικού τον 

Σεπτέμβριο και οριακή 

αύξηση το πρώτο 9μηνο  

 

 

 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Χώρα της Τήνου και 

Ναύπλιο το top-5 των 

προορισμών της 

ελληνικής αγοράς τον 

Σεπτέμβριο 

   

 

 

 

Υψηλότερη βαθμολογία 

σημειώνουν τα ελληνικά 

ξενοδοχεία σε σχέση με 

αυτά ανταγωνιστικών 

προορισμών.  

 

Ήπειρος και Κυκλάδες  

διατηρούν την 

υψηλότερη βαθμολογία. 

 

 

 


