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1. Εισαγωγή 
  



 

 

 

 

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; | 6  
 

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

Ελλάδας, 2020). 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 των βασικών μεγεθών της Ελλάδας. 

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. Κύρια Σημεία 
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Το 2020 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8.288 χιλ. επισκέψεις1 στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -77,4% σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στην πρώτη θέση με βάση τον αριθμό επισκέψεων διατηρήθηκε η Γερμανία, στη δεύτερη θέση ανέβηκε το 

Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην τρίτη θέση υποχώρησε η Βουλγαρία. Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση                

-72,4%, και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση -75,6%. Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των 

χωρών με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων το 2020 βρέθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Στις τρεις πρώτες θέσεις με 

βάση τον αριθμό των εισπράξεων βρέθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. 

Το 2020, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε στην πλειονότητα των Περιφερειών λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής 

παρά τη μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση. Ειδικότερα: Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά 

μέσο όρο στα 520 € παρουσιάζοντας αύξηση +7,8% σε σχέση με το 2019 (482 €). Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2020 καταγράφηκε στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 799 € παρουσιάζοντας αύξηση +6,5%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, μόλις 152 €, παρουσιάζοντας αύξηση +32,2%.  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 67 € παρουσιάζοντας μείωση -11,5% 

σε σχέση με το 2019 (76 €). Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2020 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 92 € παρουσιάζοντας 

μείωση -5,3%. Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 7,7 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση 

(+21,8%).  

Οι σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας για το 2020, με βάση την κατάταξη των εσόδων, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η 

Ιταλία. Oι τέσσερις χώρες αθροιστικά συνεισφέρουν το 46,4% των επισκέψεων, το 55,7% των διανυκτερεύσεων και το 57,4% των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων.  

 
1 Ένας τουρίστας στη χώρα μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες. Για το λόγο αυτό ο αριθμός επισκέψεων στις Περιφέρειες είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αφίξεων 

στη χώρα και, κατ’ αναλογία, η Μέση Διάρκεια Παραμονής στην Περιφέρεια και η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη είναι συγκριτικά μικρότερη από τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο 
χώρας. 
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3. Συγκριτική Ανάλυση των κύριων Αγορών 
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3.1 Κύριες Αγορές  

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης των τεσσάρων σημαντικότερων αγορών της Ελλάδας το 

2020 (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία) ανά Περιφέρεια.  

Πίνακας 1: Κύριες αγορές της Ελλάδας ανά Περιφέρεια - 2020 

 

Οι τέσσερις αυτές χώρες, αθροιστικά συνεισφέρουν το 46,4% των επισκέψεων2, το 55,7% των διανυκτερεύσεων και το 57,4% των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων. Από τις χώρες υπό ανάλυση, την υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφουν οι επισκέπτες από τη Γερμανία (686 €). Την υψηλότερη 

δαπάνη ανά διανυκτέρευση την καταγράφουν οι επισκέπτες από την Γαλλία (80 €). Τέλος, η μικρότερη διάρκεια παραμονής ανά Περιφέρεια 

καταγράφηκε από τους επισκέπτες από την Γαλλία και την Ιταλία (7,8) ενώ η μεγαλύτερη από τους Γερμανούς επισκέπτες (10,4).  

 
2 Ένας τουρίστας στη χώρα μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες. Για το λόγο αυτό ο αριθμός επισκέψεων στις Περιφέρειες είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αφίξεων 

στη χώρα και, κατ’ αναλογία, η Μέση Διάρκεια Παραμονής στην Περιφέρεια και η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη είναι συγκριτικά μικρότερη από τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο 
χώρας. 

2020
Συνεισφόρα επί 

του συνόλου
2020

Συνεισφόρα 

επί του 

συνόλου

2020

Συνεισφόρα 

επί του 

συνόλου

Δαπάνη ανά 

Επίσκεψη 

Δαπάνη ανά 

Διανυκτέρευση 

Μέση 

Διάρκεια 

Παραμονής 

Γερμανία 1.655 20,0% 17.181 26,8% 1.134 26,3% 686 € 66 € 10,4

Ηνωμένο Βασίλειο 1.164 14,0% 10.447 16,3% 756 17,5% 649 € 72 € 9,0

Γαλλία 585 7,1% 4.580 7,2% 367 8,5% 628 € 80 € 7,8

Ιταλία 441 5,3% 3.453 5,4% 218 5,1% 493 € 63 € 7,8

Υποσύνολο 3.845 46,4% 35.661 55,7% 2.475 57,4% - - -

Σύνολο χωρών 8.288 - 64.053 - 4.310 - 520 € 67 € 7,7

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Χώρες 

Επισκέψεις (χιλ.) Διανυκτερεύσεις (χιλ.) Ταξιδιωτικές Εισπράξεις (εκατ.) Βασικοί Δεικτές Aπόδοσης 
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4. Προφίλ Γερμανίας 
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4.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Επισκέψεις 2020 

Οι επισκέψεις από τη Γερμανία υπολογίζονται σε 1.655 χιλ. ή 20% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 17.181 χιλ. ή σε 26,8% επί του συνόλου 

και οι εισπράξεις σε 1.134 εκατ. € ή 26,3% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από τη Γερμανία, η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά 

στοιχεία για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο 

Γράφημα 1. 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία Κατανομή Εισπράξεων, Διανυκτερεύσεων και Επσικέψεων-Γερμανία 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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4.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2016-2020 

Ο κύριος όγκος επισκεπτών από τη Γερμανία για το 2020, επισκέφτηκε την Περιφέρεια Κρήτης όπου - σε σχέση με το 2019 - καταγράφηκε μείωση 

κατά -66,0% στις εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 330 εκατ. € έναντι 972 εκατ. το 2019. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τα έσοδα 

διαμορφώθηκαν σε 385 εκατ. € σημειώνοντας μείωση -61,3%.  

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (-72,6%), όπου οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 10 εκατ. € 

έναντι 36 εκατ. € το 2019. Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας καταγράφηκε η μικρότερη ποσοστιαία μείωση στις εισπράξεις (-18,8%), οι 

οποίες ανέρχονται σε 9 εκατ. € (έναντι 11 εκατ. € το 2019).  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση των διανυκτερεύσεων το 2020 κατά +2,9%, που 

διαμορφώθηκαν σε 310 χιλ. έναντι 301 χιλ. το 2019. Στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση (-67,6%) στις 

διανυκτερεύσεις που διαμορφώθηκαν σε 3.758 χιλ. έναντι 11.591 χιλ. το 2019.  

Η μικρότερη μείωση στον αριθμό των επισκέψεων καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (-43,1%), όπου οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν 

σε 24 χιλ., έναντι 70 χιλ. το 2019. Ο αριθμός των επισκέψεων από την γερμανική αγορά, μειώθηκε σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2020. 

Τέλος, ο αριθμός των επισκέψεων από την γερμανική αγορά, παρουσίασαν μείωση σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2020. 
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Πίνακας 2: Εξέλιξη Γερμανικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

 

 

 

 

 

 

Περιφέρεια 

2020 2019 2016 2020-20192019-2016 2020 2019 2016 2020-20192019-2016 2020 2019 2016 2020-20192019-2016

Νότιο Αιγαίο 441 1.176 799 -62,5% 47,3% 3.987 10.295 6.512 -61,3% 58,1% 385 994 470 -61,3% 111,6%

Κρήτη 450 1.323 1.059 -66,0% 24,9% 3.758 11.591 9.908 -67,6% 17,0% 330 972 860 -66,0% 13,1%

Αττική 181 420 291 -56,9% 44,3% 1.493 2.368 1.560 -36,9% 51,8% 80 183 98 -56,1% 87,8%

Ιόνιοι Νήσοι 142 350 233 -59,5% 50,2% 1.319 2.555 2.268 -48,4% 12,6% 73 203 155 -63,8% 31,0%

Κεντρική Μακεδονία 249 624 574 -60,1% 8,7% 3.861 5.910 8.035 -34,7% -26,4% 145 361 315 -60,0% 14,8%

Πελοπόννησος 46 117 82 -60,4% 42,0% 575 998 887 -42,3% 12,5% 29 61 47 -52,2% 28,5%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 33 119 116 -72,3% 3,0% 658 759 1.064 -13,3% -28,7% 20 37 49 -44,8% -25,0%

Θεσσαλία 25 64 63 -61,1% 2,9% 318 623 840 -48,9% -25,7% 18 33 32 -46,9% 3,1%

Ήπειρος 23 62 73 -63,4% -14,2% 288 687 804 -58,1% -14,5% 18 38 39 -54,0% -2,4%

Δυτική Ελλάδα 24 70 48 -65,4% 46,1% 245 672 373 -63,6% 80,2% 10 36 17 -72,6% 108,7%

Στερεά Ελλάδα 17 59 28 -71,0% 112,8% 230 359 239 -35,9% 50,1% 11 18 19 -36,6% -5,4%

Δυτική Μακεδονία 14 24 29 -43,1% -17,5% 310 301 299 2,9% 0,8% 9 11 17 -18,8% -35,7%

Βόρειο Αιγαίο 10 21 18 -54,9% 19,5% 139 184 201 -24,1% -8,8% 6 11 10 -44,3% 9,9%

Σύνολο 1.655 4.430 3.411 -62,7% 29,9% 17.181 37.302 32.989 -53,9% 13,1% 1.134 2.959 2.128 -61,7% 39,0%

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



 

 

 

 

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; | 15  
 

4.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Γερμανικής Αγοράς 

4.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 520 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκε σε 686 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

+2,8% σε σχέση με το 2019.  

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

τις 13 εξεταζόμενες Περιφέρειες. Το μέγεθος αυτό, διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στις Περιφέρειες για τους επισκέπτες από την Γερμανία. H 

μέγιστη τιμή δαπάνης ανά επίσκεψη από την Γερμανία ανήλθε σε 872 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ ο μέσος όρος ανά 

επίσκεψη της Περιφέρειας εκτιμάται σε 799 €.  

Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου όπου η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε σε 310 € ενώ η αντίστοιχη από την 

Γερμανία διαμορφώθηκε σε 774 €. Ακολούθησε η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών τουριστών στην Περιφέρεια της Κρήτης με 734 € έναντι 

697 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Μεγάλη απόκλιση καταγράφηκε και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη γερμανική δαπάνη να ανέρχεται σε 

707 € έναντι 493 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. 

Επίσης, μεγάλη απόκλιση παρατηρείται και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη γερμανική δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 652 € και το 

μέσο όρο της Περιφέρειας σε 398 €. Ο μέσος όρος δαπάνης ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανήλθε σε 559 € και της γερμανικής 

δαπάνης ανά επίσκεψη σε 650 €. Υψηλές αποκλίσεις καταγράφηκαν και στις Περιφέρειες Δυτικές Μακεδονίας (370 €) και Πελοποννήσου (475 €) με 

τη δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών επισκεπτών να διαμορφώνεται σε 643 € και 627 € αντίστοιχα.  

Επιπρόσθετα, υψηλή απόκλιση από το μέσο όρο καταγράφηκε και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη δαπάνη ανά επίσκεψη 

από την Γερμανία να διαμορφώνεται σε 614 € με το μέσο όρο της Περιφέρειας να ανέρχεται μόλις σε 152 €.  
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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών τουριστών ανήλθε σε 581 € έναντι 322 € του μέσου όρου ανά 

επίσκεψη της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων η δαπάνη ανά επίσκεψη διαμορφώθηκε σε 519 €, έναντι 554 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Επίσης, στην Περιφέρεια Αττικής η γερμανική δαπάνη ανά επίσκεψη ήταν χαμηλότερη (444 €) από τον αντίστοιχο μέσο όρο της 

Περιφέρειας (469 €). 

Τέλος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η δαπάνη ανά επίσκεψη από την Γερμανία ανήλθε σε 410 € ενώ ο μέσος όρος ανά επίσκεψη της Περιφέρειας 

σε 371 €. 
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Γράφημα 2: Γερμανία 2020 - Δαπάνη ανά Επίσκεψη 
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4.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες για το 2020, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 67 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκε σε 66 €. Η μέση δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση από τη γερμανική αγορά παρουσίασε μείωση κατά -16,7% το 2020 σε σχέση με το 2019.  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από τη Γερμανία ήταν 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 επισκεπτών από την Γερμανία ανήλθε σε 97 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

έναντι 92 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Ακολούθησε η Περιφέρεια Κρήτης με 88 € έναντι 82 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. H δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση από την Γερμανία στην Περιφέρεια Ηπείρου διαμορφώθηκε σε 61 € έναντι 66 € του μέσου όρου. Αντίστοιχα στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας η δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια ανήλθε σε 64 € και από την Γερμανία σε 56 €. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γερμανία ανήλθε σε 56 € ενώ ο μέσος όρος τη Περιφέρειας σε 65 €. Μεγάλη 

απόκλιση παρουσιάστηκε και στην Περιφέρεια Αττικής με τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γερμανία να ανέρχεται σε 54 € και το μέσο όρο της 

Περιφέρειας σε 61 €. Αντίθετη ήταν η εικόνα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το μέσο όρο της Περιφέρειας να ανέρχεται σε 48 € και από την 

Γερμανία σε 50 €. 

Σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο σημείωσε η δαπάνη από την Γερμανία στις ακόλουθες Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (48 € έναντι 54 €), 

Δυτικής Ελλάδας (41 € έναντι 53 €), Κεντρικής Μακεδονίας (37 € έναντι 45 €). Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο μέσος όρος της Περιφέρειας 

ανήλθε σε 42 € και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γερμανία σε 45 €. 

Τέλος, στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γερμανία διαμορφώθηκε σε 31 

€ και 28 € αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας σε 39 € και 42 € αντίστοιχα. 
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Γράφημα 3: Γερμανία 2020 - Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 
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4.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής 

 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 7,7 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από τη Γερμανία 

ήταν 10,4 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας αύξηση +40,1% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Γερμανών επισκεπτών ήταν υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 12 

από τις 13 εξεταζόμενες Περιφέρειες  

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής με 22,6 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Δυτική Μακεδονία παρουσιάζοντας μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο 

της Περιφέρειας, ο όποιος διαμορφώθηκε σε 8,9 διανυκτερεύσεις. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στις Περιφέρεις Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με τη μέση διάρκεια των Γερμανών επισκεπτών να ανέρχεται σε 19,9 και 15,5 διανυκτερεύσεις και τον αντίστοιχο 

μέσο όρο των Περιφερειών σε 3,9 και 7,2 διανυκτερεύσεις. 

Επίσης, 14,6 διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οι Γερμανοί επισκέπτες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έναντι 13,2 του μέσου όρου και 13,4 στην 

Στερεά Ελλάδα έναντι 7,4 του μέσου όρου. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου με 12,7 και 12,6 διανυκτερεύσεις έναντι 7,8 και 4,7 

του μέσου όρου των Περιφερειών αντίστοιχα.  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων των Γερμανών επισκεπτών ανήλθε σε 12,5 διανυκτερεύσεις έναντι 9,9 του μέσου 

όρου της Περιφέρειας ενώ στην Δυτική Ελλάδα ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων των Γερμανών επισκεπτών ανήλθε σε 10,0 διανυκτερεύσεις έναντι 

7,0 του μέσου όρου της Περιφέρειας. 

Η μέση διάρκεια στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ανήλθε σε 8,6 διανυκτερεύσεις ενώ των Γερμανών επισκεπτών σε 9,3. Eπίσης, 9,0 διανυκτερεύσεις 

κατέγραψαν οι Γερμανοί επισκέπτες στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου έναντι 8,7 του μέσου όρου. Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κρήτης η μέση διάρκεια 

παραμονής ανήλθε σε 8,5 έναντι 8,4 των επισκεπτών από τη Γερμανία. Τέλος, η χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής των Γερμανών επισκεπτών 

καταγράφηκε στην Αττική (8,3) έναντι (7,7) του μέσου όρου της Περιφέρειας.  
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Γράφημα 4 : Γερμανία 2020 - Mέση Διάρκεια Παραμονής 
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Γράφημα 5: Γερμανία - Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια 2020 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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Χάρτης 1: Γερμανία-Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020 
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Χάρτης 2: Γερμανία-Μεταβολή Δαπάνης ανά Επίσκεψη, Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020-2019 
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4.3 Συμπεράσματα γερμανικής αγοράς 2020 

 

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 2020. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία ανήλθαν σε 1.134 εκατ. € (-61,7% σε σχέση με το 2019), 

οι διανυκτερεύσεις σε 17.181 χιλ.(-54,0%) και οι επισκέψεις σε 1.655 χιλ. (-62,7%). 

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

Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονία, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ιόνιων Νήσων και στην 

τρίτη θέση στις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας. Βάσει των επισκέψεων, αποτέλεσε την κύρια αγορά στις Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου, 

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, τη δεύτερη κύρια αγορά στις Περιφέρειες Αττικής, Iόνιων Νήσων, Ηπείρου, 

Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, βάσει των διανυκτερεύσεων 

αποτέλεσε την κύρια αγορά στις Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας βάσει των διανυκτερεύσεων, στη δεύτερη θέση 

στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων και στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Αττικής.  

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (686 € έναντι 520 €), χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη (66 € έναντι 67 

€) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη (10,4 έναντι 7,7). Το 2020, καταγράφηκε αύξηση +2,8% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, 

μείωση -16,7% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +40,1% στη μέση διάρκεια παραμονής. 

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

 H μέγιστη δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών επισκεπτών ανήλθε σε 872 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 H μέγιστη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Γερμανών επισκεπτών ανήλθε σε 97 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 Η μέγιστη διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 22,6 διανυκτερεύσεις και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  
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5. Προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; | 27  
 

5.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Επισκέψεις 2020 

 

Οι επισκέψεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζονται σε 1.164 χιλ. ή 14,0% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 10.447 χιλ. ή σε 16,3% επί 

του συνόλου και οι εισπράξεις σε 756 εκατ. € ή 17,5% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τράπεζα της Ελλάδας 

εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία για 11 Περιφέρειες. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο 

Γράφημα 6.  

Γράφημα 6: Ποσοστιαία Κατανομή Εισπράξεων, Διανυκτερεύσεων και Επισκέψεων - Ηνωμένο Βασίλειο 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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5.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2016-2020 

Ο κύριος όγκος επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020, επισκέφτηκε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου - σε σχέση με το 2019 - 

καταγράφηκε μείωση (-61,3%) στις εισπράξεις, που ανέρχονται σε 258 εκατ. €. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 155 

εκατ. € σημειώνοντας μείωση -79,4%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (-92,5%), όπου τα έσοδα 

διαμορφώθηκαν σε μόλις 3 εκατ. €. Στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε η μικρότερη ποσοστιαία μείωση στις εισπράξεις (-42,3%), 

ενώ οι εισπράξεις διαμορφωθήκαν σε 10 εκατ. € (έναντι 18 εκατ. € το 2019).  

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των διανυκτερεύσεων της βρετανικής αγοράς καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (-86,9%). 

Γενικότερα, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από την βρετανική αγορά, παρουσίασε μείωση σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2020. Τέλος, ο 

αριθμός των επισκέψεων από την βρετανική αγορά, παρουσίασε μείωση και σε όλες Περιφέρειες, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά -90,3%. 

Πίνακας 3: Εξέλιξη Bρετανικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 
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5.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Βρετανικής Αγοράς 

5.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 520 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε σε 649 €. Η μέση δαπάνη ανά 

επίσκεψη από τη βρετανική αγορά παρουσίασε μείωση -3,5% το 2020 σε σχέση με το 2019.  

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των τουριστών από το Ην. Βασίλειο ήταν υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας σε 8 από τις 11 εξεταζόμενες 

Περιφέρειες. H μέγιστη τιμή δαπάνης των επισκεπτών από το Ην. Βασίλειο ανήλθε σε 824 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 

799 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Μεγάλη απόκλιση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη δαπάνη από το Ην. Βασίλειο να ανέρχεται 

σε 803 € έναντι 493 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Ακολουθήσε η Περιφέρεια Κρήτης με το μέσο όρο της Περιφερείας να διαμορφώνεται σε 

697 € και της δαπάνης ανά επίσκεψη των επισκεπτών από το Ην. Βασίλειο σε 767 €. Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, 

όπου η δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από το Ην. Βασίλειο ανήλθε σε 702 € έναντι 310 € του μέσου όρου της Περιφέρειας.  

Υψηλές είναι οι αποκλίσεις της δαπάνης ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (322 €) και Δυτικής Ελλάδας (371 €) με τη δαπάνη 

των επισκεπτών από το Ην. Βασίλειο να εκτιμάται σε 601 € και 575 € αντίστοιχα. Στην Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων η δαπάνη ανά επίσκεψη από 

το Ην. Βασίλειο ανήλθε σε 563 € έναντι 554 € του μέσου όρου της Περιφέρειας ενώ στην Περιφέρεια Αττικής η δαπάνη ανά επίσκεψη από το Ην. 

Βασίλειο διαμορφώθηκε σε 482 € έναντι 469 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στις ακόλουθες Περιφέρειες η δαπάνη ανά επίσκεψη από το Ην. 

Βασίλειο ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρος της Περιφέρειας. Ειδικότερα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε σε                

492 € ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Περιφέρειας σε 559 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανήλθε σε  475 € 

ενώ η δαπάνη ανά επίσκεψη από το Ην. Βασίλειο ήταν 473 €. 

Τέλος, στην Στερεά Ελλάδα η δαπάνη ανά επίσκεψη από το Ην. Βασίλειο ανήλθε σε 346 € ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας εκτιμάται σε 398 €. 
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Γράφημα 7: Hνωμένο Βασίλειο 2020 - Δαπάνη ανά Επίσκεψη 
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5.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 67 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από τo Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε σε 72 €. Η 

μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση από τη βρετανική αγορά παρουσίασε μείωση κατά -14,4% το 2020 σε σχέση με το 2019.  

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

σε 6 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 από τo Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 98 €, έναντι 92 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας. Ακολούθησε η Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη δαπάνη από τo Ηνωμένο Βασίλειο να ανέρχεται σε 86 € έναντι 64 € της 

Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Ηπείρου, η δαπάνη από τo Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε σε 84 € έναντι 66 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Η δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση από τo Ηνωμένο Βασίλειο, στην Περιφέρεια Κρήτης ανήλθε σε 81 € έναντι 82 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Αντίθετα, στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια διαμορφώθηκε σε 65 € και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από τo Ηνωμένο 

Βασίλειο σε 68 €.  

Υψηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Περιφέρειας, ήταν η δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Βρετανών επισκεπτών στις Περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας καθώς διαμορφώθηκε σε 57 € έναντι 45 € και 53 € του αντίστοιχου μέσου όρου των Περιφερειών. Στην Περιφέρεια 

Αττικής, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από τo Ηνωμένο Βασίλειο ήταν χαμηλότερη από το μέσο όρος της Περιφέρειας καθώς διαμορφώθηκε σε 54 

€ έναντι 61 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Περιφέρειας, είναι η δαπάνη ανά 

διανυκτέρευση από τo Ηνωμένο Βασίλειο στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας καθώς διαμορφώνεται σε 44 € έναντι 48 € και 54 € 

του αντίστοιχου μέσου όρου των Περιφερειών. Τέλος, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση από τo Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την δαπάνη να διαμορφώνεται σε 36 € έναντι 42 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. 
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Γράφημα 8: Ηνωμένο Βασίλειο 2020 - Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 
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5.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 7,7 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από το Ηνωμένο 

Βασίλειο ήταν 9,0 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας αύξηση κατά +28,8% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Βρετανών επισκεπτών ήταν υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 9 

από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες. Εξαίρεση αποτελούν οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου 

και των Ιονίων Νήσων η μέση διάρκεια των Βρετανών επισκεπτών να ανέρχεται σε 8,5 και 8,2 διανυκτερεύσεις και ο αντίστοιχος μέσος όρος των 

Περιφερειών σε 8,7 και 8,6 διανυκτερεύσεις. 

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής των Βρετανών επισκεπτών ήταν 13,7 διανυκτερεύσεις και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

παρουσιάζοντας μικρή απόκλιση από το μέσο όρο της Περιφέρειας η οποία ανήλθε σε 13,2 διανυκτερεύσεις. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στις 

Περιφέρειες Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας με 10,8 και 10,5 διανυκτερεύσεις έναντι 9,9 και 7,2 αντίστοιχα.  

10,1 διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οι Βρετανοί επισκέπτες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (έναντι 7,0 του μέσου όρου) και 9,5 στην Περιφέρεια 

Κρήτης (έναντι 8,5 του μέσου όρου). Ακολούθησαν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Αττικής με 9,4 και 9,0 διανυκτερεύσεις έναντι 7,8 και 7,7 του 

αντίστοιχου μέσου όρου των Περιφερειών. Τέλος, στις Περιφέρειες Ηπείρου και Στέρεας Ελλάδας η μέση διάρκεια παραμονής των Βρετανών 

επισκεπτών ανήλθε σε 8,4 και 7,9 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος των Περιφερειών ανήλθε σε 4,7 και 7,4 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα.  
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Γράφημα 9: Hνωμένο Βασίλειο 2020 - Mέση Διάρκεια Παραμονής 
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Γράφημα 10 : Ηνωμένο Βασίλειο - Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια 2020 

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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Χάρτης 3: Ηνωμένο Βασίλειο-Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020  
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Χάρτης 4: Ηνωμένο Βασίλειο-Μεταβολή Δαπάνης ανά Επίσκεψη, Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020-2019 
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5.3 Συμπεράσματα βρετανικής αγοράς 2020 

To Hνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην δεύτερη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και ως προς τις επισκέψεις του εισερχομένου τουρισμού 

της Ελλάδας το 20. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σε 756 εκατ. € (-70,5% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις 

σε 10.447 χιλ. (-65,6%) και οι επισκέψεις σε 1.164 χιλ. (-69,4%).  

Βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Iόνιων Νήσων και Θεσσαλίας, στη δεύτερη θέση στις 

Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες 

Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Βάσει των επισκέψεων, αποτέλεσε την κύρια αγορά στις Περιφέρειες Iόνιων Νήσων, Αττικής και 

Θεσσαλίας, τη δεύτερη κύρια αγορά στις Περιφέρειες Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και την τρίτη 

κύρια αγορά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, με βάσει τις διανυκτερεύσεις αποτέλεσε την κύρια αγορά στις Περιφέρειες Iόνιων Νήσων και 

Αττικής, τη δεύτερη κύρια αγορά των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κρήτης και Πελοποννήσου 

και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (649 € έναντι 520 €), 

υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (72 € έναντι 67 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (9,0 έναντι 7,7). Το 2020, καταγράφηκε μείωση -3,5% 

στη δαπάνη ανά επίσκεψη, μείωση -14,4% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +28,8% στη μέση διάρκεια παραμονής. 

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

 H μέγιστη δαπάνη ανά επίσκεψη των Βρετανών επισκεπτών ανήλθε σε 824 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 H μέγιστη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Βρετανών επισκεπτών ανήλθε σε 98 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 Η μέγιστη διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 13,7 διανυκτερεύσεις και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο.   
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6. Προφίλ Γαλλίας 
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6.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Επισκέψεις 2020  

Οι επισκέψεις από τη Γαλλία υπολογίζονται σε 585 χιλ. ή 7,1% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 4.580 χιλ. ή σε 7,2% επί του συνόλου και 

οι εισπράξεις σε 367 εκατ. € ή 8,5% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από τη Γαλλία, η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία για 7 

Περιφέρειες. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο Γράφημα 11.  

Γράφημα 11: Ποσοστιαία Κατανομή Εισπράξεων, Διανυκτερεύσεων και Επισκέψεων - Γαλλία 2020 
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6.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2016-2020 

 

Ο κύριος όγκος των Γάλλων επισκεπτών το 2020 επισκέφτηκε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου - σε σχέση με το 2019 - καταγράφηκε μείωση 

των εισπράξεων κατά -59,8% ενώ οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 133 εκατ. € έναντι 332 εκατ. € το 2019. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

καταγράφηκε η μικρότερη ποσοστιαία μείωση (-10,1%) στις εισπράξεις όπου ανέρχονται σε 11 εκατ. €.  

Οι εισπράξεις ανά Περιφέρεια από τη γαλλική αγορά, παρουσίασαν μείωση σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2020. Μείωση καταγράφηκε 

στην Περιφέρεια Κρήτης με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε 110 εκατ. € έναντι 399 εκατ. € το 2019. Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε 

η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση (-80,1%), από 17 εκατ. € το 2019, μόλις σε 3 εκατ. € το 2020. 

Στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκε από τους Γάλλους τουρίστες η μικρότερη ποσοστιαία μείωση στις διανυκτερεύσεις (-27,8%) και 

διαμορφώθηκαν σε 210 χιλ. διανυκτερεύσεις. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τη γαλλική αγορά, μειώθηκε σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση 

το 2020. Τέλος, η μικρότερη ποσοστιαία μείωση στον αριθμό των επισκέψεων καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (-55,1%) και ανήλθαν 

σε 33 χιλ. έναντι 74 χιλ. το 2019. 

Πίνακας 4: Εξέλιξη Γαλλικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

Περιφέρεια 

2020 2019 2016 2020-20192019-2016 2020 2019 2016 2020-20192019-2016 2020 2019 2016 2020-20192019-2016

Νότιο Αιγαίο 154 427 422 -64,0% 1,2% 1.357 3.370 3.356 -59,7% 0,4% 133 332 270 -59,8% 23,1%

Κρήτη 150 584 447 -74,4% 30,7% 1.219 4.540 3.960 -73,1% 14,6% 110 399 346 -72,4% 15,5%

Αττική 139 321 266 -56,7% 20,8% 902 1.894 1.407 -52,4% 34,6% 59 150 91 -60,2% 63,6%

Ιόνιοι Νήσοι 33 74 131 -55,1% -43,4% 293 463 1.085 -36,7% -57,4% 19 46 83 -58,8% -45,2%

Πελοπόννησος 28 78 59 -63,9% 32,0% 240 637 413 -62,3% 54,2% 16 54 27 -71,0% 100,5%

Δυτική Ελλάδα 13 55 36 -76,3% 52,6% 78 322 173 -75,8% 85,6% 3 17 12 -80,1% 35,9%

Στερεά Ελλάδα 25 61 52 -58,7% 16,6% 210 290 268 -27,8% 8,3% 11 12 15 -10,1% -20,1%

Yπόλοιπες Περιφέρειες 44 312 174 -86,1% 79,1% 283 1.431 910 -80,2% 57,3% 16 81 45 -79,9% 80,6%

Σύνολο 585 1.913 1.587 -69,4% 20,5% 4.580 12.946 11.573 -64,6% 11,9% 367 1.090 889 -66,3% 22,6%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  € % Δ
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6.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Γαλλικής Αγοράς 

 

6.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 520 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από την Γαλλία διαμορφώθηκε σε 628 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 

από την Γαλλία παρουσίασε αύξηση κατά +10,2% το 2020 σε σχέση με το 2019.  

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των τουριστών από τη Γαλλία ήταν υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας σε 5 από τις 7 εξεταζόμενες 

Περιφέρειες. Εξαίρεση αποτελούν οι Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας όπου ο μέση δαπάνη στην αντίστοιχη Περιφέρεια ανήλθε σε 469 € 

και σε 371 € και η δαπάνη ανά επίσκεψη από την Γαλλία σε 428 € και σε 250 € αντίστοιχα. 

H μέγιστη δαπάνη ανά επίσκεψη των Γάλλων τουριστών ήταν 869 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 799 € του μέσου όρου 

της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Κρήτης η δαπάνη ανά επίσκεψη από την Γαλλία διαμορφώθηκε σε 736 € έναντι 697 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Χαμηλότερη ήταν η απόκλιση στην Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων όπου η δαπάνη ανά επίσκεψη από την Γαλλία ανήλθε σε 567 € 

έναντι 554 € του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε σε 475 € και η δαπάνη από 

την Γαλλία ανήλθε σε 550 €. Τέλος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε σε 398 € και η δαπάνη από την Γαλλία 

ανήλθε σε 419 €. 
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Γράφημα 12: Γαλλία 2020 - Δαπάνη ανά Επίσκεψη 
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6.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 67 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από την Γαλλία διαμορφώθηκε σε 80 €. Η μέση δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση από τη γαλλική αγορά παρουσίασε μείωση κατά -4,7% το 2020 σε σχέση με το 2019.  

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

2 από τις 7 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά διανυκτέρευση των Γάλλων επισκεπτών ανήλθε σε 98 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 92 € 

του μέσου όρου της Περιφέρειας. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γαλλία στην Περιφέρεια Κρήτης ανήλθε σε 90 € έναντι 82 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας.  

Στην Περιφέρεια Αττικής η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 61 € ενώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γαλλία σε 66 €. Η υψηλότερη 

απόκλιση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπου η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γαλλία διαμορφώθηκε σε 65 € έναντι 48 € του 

μέσου όρου της Περιφέρειας.  

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν καταγράφηκε απόκλιση, καθώς η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γαλλία ανήλθε σε 64,4 € και ο μέσος όρος 

της Περιφέρειας σε 64,5 €. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γαλλία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανήλθε σε 50 € έναντι 54 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας.  

Τέλος, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Γαλλία καταγράφηκε στην Δυτική Ελλάδα με 42 € έναντι 53 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. 
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Γράφημα 13: Γαλλία 2020 - Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 
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6.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  

 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 7,7 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από τη Γαλλία 

ήταν 7,8 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας αύξηση +35,6% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Γάλλων επισκεπτών ήταν υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 3 από 

τις 7 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 8,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ενώ ο αντίστοιχος μέσος 

όρος των Περιφερειών ανήλθε σε 8,7 και 8,6 διανυκτερεύσεις.  

8,5 διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οι Γάλλοι επισκέπτες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι 9,9 του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας η γαλλική μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 8,3 διανυκτερεύσεις ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Περιφέρειας σε 7,4. Η μέση 

διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Κρήτης ανήλθε σε 8,2 διανυκτερεύσεις ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των Περιφερειών διαμορφώθηκε σε 8,5.  

Τέλος, από τους Γάλλους επισκέπτες καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Αττικής και της Δυτική Ελλάδας 6,5 και 5,9 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα, 

ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των Περιφερειών διαμορφώθηκε σε 7,7 και 7,0 διανυκτερεύσεις. 
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Γράφημα 14: Γαλλία 2020 - Mέση Διάρκεια Παραμονής 
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Γράφημα 15: Γαλλία - Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια 2020 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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Χάρτης 5: Γαλλία-Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020 
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Χάρτης 6: Γαλλία-Μεταβολή Δαπάνης ανά Επίσκεψη, Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020-2019 
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6.3 Συμπεράσματα γαλλικής αγοράς 2020 

Η Γαλλία βρέθηκε στην τρίτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην τέταρτη ως προς τον αριθμό των επισκέψεων του εισερχομένου 

τουρισμού της Ελλάδας το 2020. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γαλλία καταγράφονται σε 367 εκατ. € (-66,3% σε σχέση με το 2019), οι 

διανυκτερεύσεις σε 4.580 χιλ.(-64,6%) και οι επισκέπτες σε 585 χιλ. (-69,4%).  

Βάσει των εισπράξεων, η γαλλική αγορά εμφανίζεται στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώ 

βρίσκεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Βάσει των επισκέψεων, αποτέλεσε την πρώτη κυριά αγορά στην Περιφέρεια 

Στέρεας Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών Κρήτης, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου. Τέλος, βάσει των διανυκτερεύσεων 

αποτέλεσε τη δεύτερη κύρια αγορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών Κρήτης, Πελοποννήσου και Νοτίου 

Αιγαίου 

Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Γαλλίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (628 € έναντι 520 €), υψηλότερη ημερήσια 

δαπάνη (80 € έναντι 67 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,8 έναντι 7,7). Το 2020, καταγράφηκε αύξηση +10,2% στη δαπάνη ανά 

επίσκεψη, μείωση -4,7% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +35,6% στη μέση διάρκεια παραμονής. 

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

 H μέγιστη δαπάνη ανά επίσκεψη των Γάλλων επισκεπτών ανήλθε σε 869 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 H μέγιστη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Γάλλων επισκεπτών ανήλθε σε 98 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 Η μέγιστη διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 8,8 διανυκτερεύσεις και καταγράφηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. 
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7. Προφίλ Ιταλίας 
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7.1 Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις, Eπισκέψεις 2020 

Οι επισκέψεις από την Iταλία υπολογίζονται σε 441 χιλ. ή 5,3% επί του συνόλου, οι διανυκτερεύσεις σε 3.453 χιλ. ή σε 5,4% επί του συνόλου και 

οι εισπράξεις σε 218 εκατ. € ή 5,1% επί του συνόλου. Για τους επισκέπτες από την Ιταλία, η Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε αναλυτικά στοιχεία για 

6Περιφέρειες. Η κατανομή επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στο Γράφημα 16.  

Γράφημα 16: Ποσοστιαία Κατανομή Εισπράξεων, Διανυκτερεύσεων και Επισκέψεων - Ιταλία 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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7.1.1 Εξέλιξη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων 2016-2020 

Ο κύριος όγκος των Ιταλών επισκεπτών το 2020 επισκέφτηκε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. όπου - σε σχέση με το 2019 - καταγράφηκε μείωση 

των εισπράξεων κατά -81,2%, ενώ οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 72 εκατ. €. Ο αριθμός των εισπράξεων από την ιταλική αγορά, κατέγραψε 

μείωση σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2020. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στις διανυκτερεύσεις (-86,4%) που διαμορφώθηκαν σε 96 χιλ. έναντι 

701 χιλ. το 2019. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από την ιταλική αγορά, μειώθηκε σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2020, κατά -72,6%. 

Τέλος, η μικρότερη μείωση στον αριθμό των επισκέψεων καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής (-67,4%), όπου οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 

97 χιλ., έναντι 298 χιλ. το 2019. Ο αριθμός των επισκέψεων από την ιταλική αγορά, μειώθηκε σε όλες τις Περιφέρειες υπό ανάλυση το 2020. 

Πίνακας 5: Εξέλιξη Ιταλικής Αγοράς ανά Περιφέρεια 

 

 

Περιφέρεια 

2020 2019 2016 2020-20192019-2016 2020 2019 2016 2020-20192019-2016 2020 2019 2016 2020-20192019-2016

Νότιο Αιγαίο 95 504 488 -81,1% 3,2% 804 3.960 3.796 -79,7% 4,3% 72 383 250 -81,2% 53,7%

Κρήτη 38 241 224 -84,2% 7,3% 329 1.893 1.840 -82,6% 2,9% 23 142 125 -83,7% 13,2%

Αττική 97 298 281 -67,4% 5,8% 555 1.162 1.240 -52,2% -6,3% 29 98 74 -70,7% 33,3%

Ιόνιοι Νήσοι 80 315 235 -74,6% 34,0% 747 2.488 1.980 -70,0% 25,7% 42 180 120 -76,4% 49,7%

Θεσσαλία 14 110 101 -87,5% 9,0% 96 701 791 -86,4% -11,4% 6 65 52 -91,0% 25,4%

Ήπειρος 19 69 50 -72,4% 38,0% 111 342 387 -67,6% -11,5% 5 22 21 -77,4% 6,4%

Yπόλοιπες Περιφέρειες 98 320 237 -69,3% 34,8% 813 2.062 1.564 -60,6% 31,9% 40 119 81 -66,0% 45,9%

Σύνολο 441 1.856 1.617 -76,2% 14,8% 3.453 12.609 11.598 -72,6% 8,7% 218 1.009 722 -78,4% 39,7%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Επισκέψεις σε χιλ. % Δ Διανυκτερεύσεις σε χιλ. % Δ Εισπράξεις σε εκατ.  € % Δ
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7.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Ιταλικής Αγοράς 

 

7.2.1 Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 520 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων επισκεπτών 

στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των εισερχόμενων επισκεπτών από την Ιταλία διαμορφώθηκε σε 493 €. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη 

από την ιταλική αγορά παρουσίασε μείωση κατά -9,2% το 2020 σε σχέση με το 2019.  

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από την Ιταλία ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας σε όλες τις υπό ανάλυση 

Περιφέρειες.  

H μέγιστη δαπάνη ανά επίσκεψη των Ιταλών επισκεπτών ανήλθε σε 759 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 799 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας. Υψηλή απόκλιση της δαπάνης ανά επίσκεψη από την Ιταλία από το μέσο όρο της Περιφέρειας παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια 

Κρήτης, όπου η δαπάνη ανά επίσκεψη των Ιταλών εκτιμάται σε 607 € ενώ ο μέσος όρος της Περιφέρειας ανήλθε σε 697 €. Η μέση δαπάνη ανά 

επίσκεψη των τουριστών στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ανήλθε σε 554 € και από την Ιταλία μόλις σε 529 €. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η δαπάνη 

ανά επίσκεψη από την Ιταλία ανήλθε σε 427 € ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Περιφέρειας εκτιμάται σε 493 €. 

Στην Περιφέρεια Αττικής, καταγράφηκε η μεγαλύτερη απόκλιση της δαπάνης ανά επίσκεψη από την Ιταλία σε σχέση με το μέσο όρο της Περιφέρειας, 

καθώς η μέση δαπάνη διαμορφώθηκε σε 469 €, ενώ η δαπάνη των Ιταλών επισκεπτών ανήλθε μόλις σε 297 €. Τέλος, στην Περιφέρεια Ηπείρου η 

δαπάνη ανά επίσκεψη από την Ιταλία ανήλθε σε 261 € ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος εκτιμάται σε 310 €. 
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Γράφημα 17: Ιταλία 2020 - Δαπάνη ανά Επίσκεψη 
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7.2.2 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 67 € ως προς το σύνολο των εισερχόμενων 

επισκεπτών στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από την Ιταλία διαμορφώθηκε σε 63 €. Η μέση δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση από τη ιταλική αγορά παρουσίασε μείωση κατά -21,2% το 2020 σε σχέση με το 2019.  

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από την Ιταλία είναι χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας σε όλες τις υπό ανάλυση 

Περιφέρειες.  

H μέγιστη τιμή δαπάνης ανά διανυκτέρευση από την Ιταλία ανήλθε σε 90 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι 92 € του μέσου 

όρου της Περιφέρειας. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Ιταλία στην Περιφέρεια Κρήτης ανήλθε σε 70 € έναντι 82 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Αντίστοιχα, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Ιταλία ανήλθε σε 61 € στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έναντι 64 € του μέσου όρου της 

Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο μέσος όρος της δαπάνης ανά διανυκτέρευση από την Ιταλία διαμορφώθηκε σε 57 € ενώ ο μέσος 

όρος της Περιφέρειας σε 65 €. Στην Περιφέρεια Αττικής η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από την Ιταλία ανήλθε σε 52 € έναντι 61 € του μέσου όρου 

της Περιφέρειας.  

Τέλος, η υψηλότερη απόκλιση σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπου η δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια διαμορφώθηκε σε 66 € 

και από την Ιταλία μόλις σε 45 €.  
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Γράφημα 18: Ιταλία 2020 - Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 
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7.2.3 Μέση Διάρκεια Παραμονής  

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 7,7 διανυκτερεύσεις ενώ ο μέσος όρος επισκεπτών από την Ιταλία 

ήταν 7,8 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια παρουσιάζοντας αύξηση κατά +35,1% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Ιταλών τουριστών ήταν υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 3 από 

τις 6 εξεταζόμενες Περιφέρειες.  

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 9,3 διανυκτερεύσεις των Ιταλών επισκεπτών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με τον αντίστοιχο μέσο 

όρο της Περιφέρειας να ανέρχεται σε 8,6 διανυκτερεύσεις. Στην Περιφέρεια Κρήτης η ιταλική μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 8,7 

διανυκτερεύσεις και ο αντίστοιχος μέσος όρος της Περιφέρειας σε 8,5 διανυκτερεύσεις. 

8,4 διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οι Ιταλοί επισκέπτες στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου έναντι 8,7 του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας η μέση διάρκεια παραμονής των Ιταλών επισκεπτών ανήλθε σε 7,0 διανυκτερεύσεις ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της 

Περιφέρειας σε 7,8 διανυκτερεύσεις. Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Ιταλών τουριστών ανήλθε σε 5,8 διανυκτερεύσεις στην 

Περιφέρεια Ηπείρου ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Περιφέρεια σε 4,7 διανυκτερεύσεις. 

Τέλος, 7,7 διανυκτερεύσεις ήταν η μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Ιταλών 

ανήλθε σε 5,7 διανυκτερεύσεις.  
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Γράφημα 19: Ιταλία 2020 - Mέση Διάρκεια Παραμονής 
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Γράφημα 20: Ιταλία - Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια 2020 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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Χάρτης 7: Ιταλία-Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020 
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Χάρτης 8: Ιταλία-Μεταβολή Δαπάνης ανά Επίσκεψη, Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2020-2019 
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7.3 Συμπεράσματα ιταλικής αγοράς 2020 

 

Η Ιταλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην πέμπτη θέση ως προς τον αριθμό των επισκέψεων του 

εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2020. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ιταλία μειώθηκαν σε 218 εκατ. € (-78,4% σε σχέση με το 2019), 

οι διανυκτερεύσεις σε 3.453 χιλ. (-72,6%) και οι επισκέψεις σε 441 χιλ. (-76,2%).  

Βάσει των εισπράξεων, η ιταλική αγορά εμφανίζεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας. Βάσει των επισκέψεων, 

εμφανίζεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Τέλος, βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί την τρίτη κύρια 

αγορά των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Θεσσαλίας.  

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Ιταλίας έχει χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (493 € έναντι 520 €), χαμηλότερη ημερήσια 

δαπάνη (63 € έναντι 67 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,8 έναντι 7,7). Το 2020, καταγράφηκε μείωση -9,2% στη δαπάνη ανά 

επίσκεψη, μείωση -21,2% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση ενώ σημειώθηκε αύξηση +35,1% στη μέση διάρκεια παραμονής. 

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

 H μέγιστη δαπάνη ανά επίσκεψη των Ιταλών επισκεπτών ανήλθε σε 759 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 H μέγιστη δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Ιταλών επισκεπτών ανήλθε σε 90 € και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 Η μέγιστη διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 9,3 διανυκτερεύσεις και καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  
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