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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ |  04.02.2021 

 

 ΙΝΣΕΤΕ: Τα χαρακτηριστικά των ταξιδιών εσωτερικού ημεδαπών τουριστών 

Η πανδημία του κορωνοϊού, πέραν του καταλυτικού ρόλου που διαδραμάτισε στη μείωση της 
διεθνούς τουριστικής κίνησης, επηρέασε και τα ταξίδια σε εσωτερικούς προορισμούς. 

Το 2019, αναδεικνύεται ως έτος αναφοράς στη σύγκριση που ήδη γίνεται κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας και θα συνεχίσει να γίνεται τα επόμενα χρόνια μετά την πανδημία σε σχέση με την 
εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν στα ταξίδια 
εσωτερικού.  

Υπό αυτό το πρίσμα, χρήσιμα μπορεί να αποδειχθούν- ιδιαίτερα στους επαγγελματίες που 
στοχεύουν στον εσωτερικό τουρισμό -τα ευρήματα της μελέτης (εδώ) με τίτλο: «Χαρακτηριστικά 
ταξιδιών εσωτερικού ημεδαπών τουριστών 2019» που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΙΝΣΕΤΕ).  

Στη μελέτη αναλύονται τα στοιχεία των ταξιδιών εσωτερικού ως προς το μέσο μεταφοράς, την 
επιλογή καταλύματος και τις διανυκτερεύσεις. Επίσης, αναλύονται οι δαπάνες με βάση το φύλο, 
την ηλικία, τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ στην 
τελευταία ενότητα παρατίθενται οι αιτίες μη πραγματοποίησης ταξιδιών.  

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης, έχουν ως εξής: 

-Tην περίοδο 2015-2019, τα ταξίδια εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 100 χιλ./+2,1%, οι 
διανυκτερεύσεις κατά 5 εκατ./+26,5% και οι δαπάνες κατά 335 εκατ. ευρώ /+26,5%. Αύξηση 
παρουσίασαν και οι βασικοί δείκτες. Ειδικότερα, η δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 62 ευρώ 
/+23,9%, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά 4 ευρώ /+14,7% και μέση διάρκεια παραμονής κατά 
0,8/+8%. 

-Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 4,9 εκατ. προσωπικά ταξίδια εσωτερικού, σημειώνοντας μείωση 
κατά 11%/-582 χιλ. σε σχέση με το 2018, 53,6 εκατ. διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 6 εκατ./-10% και δαπανήθηκαν σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό 1,6 δισ. 
ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 6,8%. 

-Τα περισσότερα ταξίδια εσωτερικού το 2019, πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς 
(3,6 εκατ. ταξίδια). Ακολούθησαν τα ταξίδια με θαλάσσια μέσα (1 εκατ. ταξίδια), ενώ μόλις 272 
χιλ. ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με αεροπλάνο. Η κατανομή των ταξιδιών ανάλογα με το μέσο 
μεταφοράς, δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές την τελευταία πενταετία. 

-Το 60% των ταξιδιών εσωτερικού µε διαμονή το 2019, πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα 
καταλύματα και το 39% σε ενοικιαζόμενα καταλύματα. Στα ενοικιαζόμενα καταλύματα 
αντιστοιχεί μόλις 21% των διανυκτερεύσεων (εκ των οποίων 11% αντιστοιχεί στα ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα και 10% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια).  

-Ο κύριος όγκος των ταξιδιών συγκεντρώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Το 2019, πάνω 
από  60% των ταξιδιών  πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ενώ 
συμπεριλαμβανομένου και του Ιουνίου το ποσοστό ανέρχεται σχεδόν σε 80%. Δηλαδή, υπάρχει 
υψηλή εποχικότητα.  

-1,1 δισ. ευρώ ή το 70% των δαπανών προήλθαν από τις ηλικιακές ομάδες 25-44 ετών και 45-64 
ετών. 
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-35% των δαπανών πραγματοποιήθηκε σε ταξίδια διάρκειας 4-7 διανυκτερεύσεων. 

-Το 51,8% ή 836 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν είτε σε ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες (26,2%/419 εκατ. 
ευρώ) είτε σε  καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους (25,6%/410 εκατ. 
ευρώ). 

-Τέλος, το 2019 το 49,2% των Ελλήνων αδυνατούσε να πραγματοποιήσει μια εβδομάδα 
διακοπών μακριά από το σπίτι. Το ποσοστό είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο του 2013, μετά από 
μια επιδείνωση την περίοδο 2015 – 2016. Η κύρια αιτία αδυναμίας πραγματοποίησης διακοπών 
ήταν οι οικονομικοί λόγοι.  

Η μελέτη «Χαρακτηριστικά ταξιδιών εσωτερικού ημεδαπών τουριστών 2019» υλοποιήθηκε από 
το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του 
Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής 
του», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Aνταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

 


