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Επισκόπηση εξελίξεων 

Ιανουάριος 2020 

 

Δείκτες διεθνών αφίξεων και εσόδων1  

Το 2019 καταγράφηκαν 21,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

παρουσιάζοντας αύξηση +3,9%/+ 803 χιλ. επιβάτες σε σχέση με το 2018. 

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αφίξεων στα 

αεροδρόμια της Αθήνας (+12,0%/+685 χιλ.) που συνολικά ανήλθαν σε 6,4 

εκατ., και της Θεσσαλονίκης (+8,1% / +176 χιλ.) όπου ανήλθαν σε 2,3 

εκατ., ενώ στα υπόλοιπα αεροδρόμια καταγράφηκε οριακή μείωση  

(-0,5% - 59 χιλ.). Αναλυτικότερα: 

• Οριακή αύξηση σημειώθηκε στα Δωδεκάνησα +0,4%/+15 χιλ. 

όπου καταγράφηκαν 3,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.  

• Συνολικά το 2019 στην Κρήτη καταγράφηκαν 4,4 εκατ. διεθνείς 

αεροπορικές αφίξεις και σημειώθηκε μείωση -2,0%/-93 χιλ. 

• Οριακή μείωση σημειώθηκε και στα Ιόνια Νησιά κατά -0,4% /-11 

χιλ. επιβάτες, ενώ καταγράφηκαν 2,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές 

αφίξεις 

• Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα των 

Κυκλάδων κατά +6,1%/+57 χιλ. επιβάτες. Συνολικά το 2019 στις 

Κυκλάδες καταγράφηκαν 994 χιλ.  διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. 

• Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφεται επίσης σημαντική αύξηση 

+9,3%/+20 χιλ. επιβάτες. Συνολικά το 2019 στην Πελοπόννησο 

καταγράφηκαν 238 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.  

 

Το 2019 καταγράφηκαν 12,3 εκατ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση                 

-1,6%/-206 χιλ. οδικές αφίξεις το 2018. 

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Νοέμβριο του 2019 διαμορφώθηκε 

στις 930 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 786 χιλ. ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα 

του 2018, καταγράφοντας αύξηση +143χιλ./+18,2%. Την περίοδο 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση 

αυξήθηκε κατά +1,2 εκατ./+4,0% και διαμορφώθηκε στις 30.656 χιλ. 

ταξιδιώτες, έναντι 29.466 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.  

 

Τον Νοέμβριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 314 εκατ. ευρώ, 

μειωμένες κατά -0,8%/-2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 

του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +13,0%/+2.049 εκατ. ευρώ σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν στα 

17.863 εκατ. ευρώ.  

 

Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού  

To 2019 καταγράφηκαν 8,1 εκατ. αεροπορικές αφίξεις σε εσωτερικά 

δρομολόγια παρουσιάζοντας οριακή μείωση -0,1%/-10 χιλ. επιβάτες. 

 

 

 

Σημαντική αύξηση των 

διεθνών αεροπορικών 

αφίξεων στα αεροδρόμια 

Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης το 2019 

 

 

Μικρές μεταβολές στις 

αφίξεις στα αεροδρόμια 

Κρήτης, Δωδεκανήσων 

και Ιονίων Νήσων, και 

σημαντικές αυξήσεις στα 

αεροδρόμια Κυκλάδων 

και Πελοποννήσου 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρή μείωση των οδικών 

αφίξεων το 2019. 

 

ΤτΕ: Aύξηση των 

αφίξεων και οριακή 

μείωση των εισπράξεων 

το Νοέμβριο. Αύξηση των 

αφίξεων και των 

εισπράξεων την περίοδο 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

 

 

 

 

 

 

 

Οριακή μείωση της 

αεροπορικής κίνησης 

εσωτερικού το 2019. 

 
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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Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων 

Το 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ανταγωνιστικών 

χωρών στον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87,1%. 

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία με 85,5% ενώ ακολουθούν η Κύπρος 

και η Ισπανία με 85,3% και 85,0% αντίστοιχα. Έπεται η Ιταλία με 84,2% και 

ακολουθεί η Τουρκία με 82,3%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 

79,0%.  

 

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι 

Κυκλάδες με GRI 90,5% και την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την 

ηπειρωτική Ελλάδα η Ήπειρος με 91,0%  

 

Άρης Ίκκος, ISHC 

Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ 

 

Υψηλότερη βαθμολογία 

σημειώνουν τα ελληνικά 

ξενοδοχεία σε σχέση με 

αυτά ανταγωνιστικών 

προορισμών το 2019.  

 

 

Ήπειρος και Κυκλάδες 

σημείωσαν την 

υψηλότερη βαθμολογία. 

 

 

 


