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και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»
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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή 
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. 

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Πίνακας συντομογραφιών

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια
Η Περιφέρεια Αττικής έχει έδρα την Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας και μητροπολιτικό κέντρο, που λειτουργεί ως κόμβος 
σύνδεσης όλων των περιφερειών και κέντρο εξωστρέφειας και διεθνούς επικοινωνίας για όλη τη χώρα. Η Αττική συγκεντρώνει την 
πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας, της βιομηχανικής και διοικητικής δραστηριότητας και αποτελεί διαμετακομιστικό και 
διαμεταφορικό κέντρο προς την υπόλοιπη χώρα αλλά και προς το εξωτερικό. 

• Κεντρικός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Αθηνών: ανάγκη κατασκευής 
νέου σύγχρονου σταθμού στονΕλαιώνα

• Σύνδεση με άλλες Περιφέρειες
• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α1) ή Π.Α.Θ.Ε (Πάτρα - Αθήνα –Θεσσαλονίκη –

Εύζωνοι)
• Ολυμπία Οδός - Αυτοκινητόδρομος (Α8), μέρος της Ευρωπαϊκής Οδού 94 

(Ε94)
• Οδικό Δίκτυο εντός Περιφέρειας
• Αττική Οδός

Οδικό Δίκτυο

• Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών: ανάγκη αναβάθμισης
• Σιδηροδρομική γραμμή Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη
• Προαστιακός Σιδηρόδρομος 
• Πειραιάς – Αθήνα–Διεθ. Αερ/νας Αθηνών
• Πειραιάς – Αθήνα – Χαλκίδα
• Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο
• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών - ΣΚΑ

Σιδηροδρομικό & Προαστιακό Δίκτυο

1. Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος»

2. Κρατικός Αερολιμένας 
Κυθήρων «Αλέξανδρος 
Ωνάσης»

Αεροδρόμια

1. Λιμάνι Πειραιά
2. Λιμάνι Ραφήνας
3. Λιμάνι Λαυρίου
4. Λιμάνι Ελευσίνας
5. Λιμάνι Περάματος
6. Λιμάνι Αίγινας
7. Λιμάνι Σπετσών
8. Λιμάνι Ύδρας
9. Λιμάνι Πόρου
10. Λιμάνι Κυθήρων

Λιμένες

3

2

1

24
5

6

1

7
89

10 2
ΧΧ Λιμάνι Αεροδρόμιο
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Οδικό Δίκτυο  

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, aodos.gr, olympiaodos.gr, Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Οδικό Δίκτυο

Αυτοκινητόδρομος  Α1

• Ο Αυτοκινητόδρομος Α1 είναι ο κυριότερος οδικός άξονας της χώρας οριζόμενος ως άξονας διαπεριφερειακής σημασίας (πέραν του τμήματος βόρεια της Αττικής 
Οδού). Συνδέει την Αθήνα με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, τη Θεσσαλονίκη και έχει συνολικό μήκος 550χλμ. Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε75. Ξεκινάει 
από το Νέο Φάληρο και καταλήγει στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Το τμήμα που διέρχεται από την Αττική και μέχρι τη Σκαρφειά Φθιώτιδας είναι υπό τη 
διαχείριση της Νέας Οδού ΑΕ.

Αυτοκινητόδρομος (Α8) 
– Ολυμπία Οδός

• Ο Αυτοκινητόδρομος Α8 είναι ο οδικός άξονας που ενώνει την Αθήνα με την Πάτρα, με συνολικό μήκος 205 χλμ. Ξεκινάει από την Ελευσίνα διέρχεται από την 
Κόρινθο και καταλήγει στην Πάτρα. Πρόκειται για αναβάθμιση της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών. Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 94. Συνδέεται με 
τον Αυτοκινητόδρομο 7 (Κεντρικής Πελοποννήσου, γνωστός και ως Μορέας) και τον Αυτοκινητόδρομο 5 (γνωστός και ως Ιόνια Οδός).

• Οι εργασίες κατασκευής του και η παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος που βρίσκεται εντός την Περιφέρειας ολοκληρώθηκαν το 2006. Το τμήμα πέραν της 
Λεωφόρου Σχιστού και της Αττικής Οδού θεωρείται άξονας διαπεριφερειακής σημασίας.

Αττική Οδός (Α6)

• Η Αττική Οδός είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος που αποτελεί το περιφερειακό οδικό δίκτυο του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και κόμβο σύνδεσης των 
δύο κύριων αυτοκινητόδρομων που ενώνουν την Αθήνα με την υπόλοιπη Ελλάδα, Αυτοκινητόδρομος Α1 προς τη Θεσσαλονίκη και Α8 προς την Πελοπόννησο. Το 
συνολικό μήκος της είναι 70χλμ ξεκινώντας από την Ελευσίνα (το τμήμα Διεθνής Αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος - Ελευσίνα ορίζεται ως άξονες Διαπεριφερειακής 
Σημασίας)  και καταλήγοντας στα Σπάτα. Ο κύριος οδικός άξονας συνδέεται με δευτερεύοντες δρόμους όπως η σύνδεση Μαρκόπουλο – Λαύριο, Κορωπί –
Αεροδρόμιο, την Περιφερειακή Οδό Υμηττού και την Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω. 

• Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 2004 με πρότυπα κατασκευής αστικού τύπου αυτοκινητόδρομου. Διαθέτει τρεις λωρίδες και μία λωρίδα 
έκτακτης ανάγκης.  Κατασκευάστρια και διαχειρίστρια εταιρεία είναι η Αττική Οδός ΑΕ. Η κατασκευή υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, 
με συμμετοχή και πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, και με ίδια και δανειακά κεφάλαια της διαχειρίστριας εταιρείας. 

• Η Αττική Οδός αποτελεί βασικό τόπο σύνδεσης των σημείων πρόσβασης της Περιφέρειας όπως λιμάνια (Λαύριο, Ραφήνα), μέσα σταθερής τροχιάς, το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και τους βασικούς οδικούς άξονες. Επιπλέον, έχει συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση της κυκλοφορίας της Περιφέρειας και στη 
γενικότερη ανάπτυξη της.

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την καρδιά των οδικών μεταφορών της Ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς συνδέεται με δύο κύριους οδικούς 
άξονες της που ενώνουν τον Βορρά με το Νότο της χώρας (Αυτοκινητόδρομος Α1, Αυτοκινητόδρομος Α8), ενώ ενδοπεριφερειακά 
περιλαμβάνει την Αττική Οδό ως περιφερειακό οδικό δίκτυο του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και κόμβο σύνδεσης των δύο 
κύριων αυτοκινητόδρομων που ενώνουν την Αθήνα με την υπόλοιπη Ελλάδα.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Αεροδρόμια

Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος»

• O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. 

• Απέχει από το κέντρο της Αθήνας 34 χλμ., 51 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά, 21 χλμ. από το λιμάνι της Ραφήνας και 37 χλμ. από το λιμάνι του Λαυρίου. 
• Είναι προσβάσιμο με μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό και προαστιακός) με δρομολόγια που πραγματοποιούνται κάθε 30΄.Η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 38’. Ο αερολιμένας 

συνδέεται με την Αθήνα μέσω της Αττικής Οδού. Η πρόσβαση με τη χρήση οδικού δικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί με γραμμές αστικού λεωφορείου που έχουν αφετηρία την 
Πλατεία Συντάγματος, τον Πειραιά, τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων Κηφισού και τον σταθμό μετρό Ελληνικού. Η διάρκεια της διαδρομής μεταβάλλεται ανάλογα με το σημείο 
αφετηρίας αλλά κυμαίνεται περίπου στα 45’. Επιπλέον ο αερολιμένας συνδέεται με ΚΤΕΛ με το λιμάνι της Ραφήνας.

• Στο αεροδρόμιο δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πλήθος εταιρειών. Συνδέεται καθημερινά με τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια εξασφαλίζοντας γρήγορη 
πρόσβαση σε περιοχές που απέχουν πολύ από το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Επιπλέον συνδέεται καθημερινά με ευρωπαϊκούς προορισμούς που θεωρούνται παγκόσμια 
εμπορικά και διοικητικά κέντρα όπως η Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες και το Μιλάνο. Παράλληλα, υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια για πόλεις όπως η Βαρκελώνη, το 
Άμστερνταμ, το Βερολίνο και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τη Ρωσία, την Ιορδανία, το Λίβανο, την Κίνα, την 
Αίγυπτο, τη Γεωργία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Ισραήλ.

• Κατά τους θερινούς μήνες η επιβατική κίνηση στο αερολιμένα αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό και οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται αυξάνουν τα δρομολόγια τους ενώ προστίθενται νέα 
δρομολόγια προς επιπλέον προορισμούς. Παράλληλα, αυξάνονται και οι εταιρείες παρέχοντες νέες συνδέσεις όπως οι ΗΠΑ, το Ομάν, ο Καναδάς και η Νότια Κορέα.

• Το 2019 οι συνολικές πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο ξεπέρασαν τις 200χλ. Ο συνολικός αριθμός επιβατών που διακινήθηκε μέσω του αεροδρομίου έφτασε τα 
25.486.524. Οι διεθνείς αφίξεις παρουσίασαν αύξηση ξεπέρασαν τα 8,8 εκατ. ενώ οι αφίξεις εσωτερικού πλησίασαν τα 4,0 εκατ. Την τελευταία πενταετία (2015 – 2019) οι διεθνείς 
αφίξεις αυξήθηκαν κατά 52%. Μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις εσωτερικού με ποσοστιαία μεταβολή 22%. Aπό το 2015, με τον περιορισμό της οικονομικής κρίσεις οι αφίξεις 
στο αεροδρόμιο σημειώνουν συνεχή αύξηση. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση είναι η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ενώ η μεγαλύτερη συχνότητα 
δρομολογίων πραγματοποιείται με τη Λάρνακα, το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Ρώμη.

Πηγές: ΥΠΑ, aerodromo.com.gr, airlines.gr, aia.gr

Αεροδρόμια

• Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1996 και το 2001 ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του. Περιλαμβάνει έναν κύριο τερματικό σταθμό και έναν δορυφορικό που χρησιμοποιείται από 
εταιρείες χαμηλού κόστους. Διαθέτει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων μικρής και μακράς διάρκειας, σύγχρονα εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης. Μαζί με τις υποδομές και 
υπηρεσίες του αεροδρομίου, στην ακτίνα επιρροής του έχει αναπτυχθεί εμπορικό πάρκο. Η υλοποίηση του σχεδίου επέκτασης των υποδομών του αεροδρομίου έχει προς το παρόν 
ανασταλεί, λόγω των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία. Το σχέδιο περιλαμβάνει έργα επίτευξης μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα σε πλάνο 5ετίας, με την ιδιοπαραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Ο Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Ωνάσης» απέχει από την πόλη των Κυθήρων 24χλμ. Διαθέτει έναν τερματικό σταθμό και τρεις θέσεις αεροσκαφών. Κρατικός Αερολιμένας 
Κυθήρων «Αλέξανδρος 

Ωνάσης»
• Συνδέεται με το αεροδρόμιο Αθηνών με πτήση που διαρκεί 50’. Κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιούνται διεθνείς πτήσεις και αυξάνονται τα σημεία σύνδεσης εντός της χώρας. 

• Το 2019 οι διεθνείς πτήσεις ήταν 72 με 3.605 αφίξεις στο αεροδρόμιο, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το 2015 κατά 46,5%.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου / εξόδου της χώρας από / προς το εξωτερικό. 
Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει και τον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων που έχει κυρίως τοπική σημασία.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών, Επικαιροποίηση 2019, ΥΠΑ, aerodromo.com.gr, olp.gr, Εθνική Στρατηγική Λιμένων, Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Λιμένες

Λιμάνι Πειραιά

• Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα από τα κυριότερα διαμετακομιστικά κέντρα της Μεσογείου. 

• Αποτελείται από τον κεντρικό λιμένα, τον λιμένα Δραπετσώνας, Ηρακλέους, Ν. Ικονίου, την ακτή Περάματος και όρμο 
Αμπελακίων Σαλαμίνας. Το λιμάνι διοικείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ΑΕ. Είναι λιμένας διεθνούς ενδιαφέροντος 
ενταγμένος στο κεντρικό δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Καταγράφει τη μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή κίνηση της 
χώρας (12,3% των αποβιβασθέντων σε λιμάνια της χώρας) και αυξημένη κίνηση σε κρουαζιερόπλοια.  

• Απέχει περίπου 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης (Σύνταγμα) και η πρόσβαση πραγματοποιείται με μέσα σταθερής τροχιάς 
(προαστιακός και ηλεκτρικό τρένο), με ταξί και με αστικά λεωφορεία που έχουν αφετηρία το αεροδρόμιο και το κέντρο της 
πόλης. Επιπλέον απέχει 10 χλμ. από τον την αρχή του κύριου Αυτοκινητόδρομου Α1 βελτιώνοντας τα επίπεδα προσβασιμότητας 
της Περιφέρειας και διευκολύνοντας την τουριστική κίνηση. 

• Αποτελεί το κύριο, και στις περισσότερες περιπτώσεις μοναδικό, σημείο σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου με την ηπειρωτική 
χώρα αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στην εθνική συνοχή και στον περιορισμό της απομόνωσης των νησιών.

• Διαθέτει 12 πύλες που κατηγοριοποιούνται ανά προορισμό και τέσσερις επιβατικούς σταθμούς με παροχές όπως αναψυκτήρια 
και πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

• Επιπλέον, διαθέτει τρεις επιβατικούς σταθμούς που χρησιμοποιούνται για τα κρουαζιερόπλοια, 11 θέσεις πρόσδεσης, εκ των 
οποίων κάποιες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς και χώρο παρκινγκ για τουριστικά λεωφορεία. 

• Ο κύριος σταθμός (Μιαούλη) έχει χωρητικότητα 12 χιλ. επιβατών, με συνολική επιφάνεια 8 στρέμματα και απέχει ελάχιστα από 
το κέντρο του Πειραιά. Ο επιβατικός σταθμός Θεμιστοκλής δημιουργήθηκε το 2013 και διαθέτει 2 αποβάθρες για την 
εξυπηρέτηση μεγάλων κρουαζιερόπλοιών που καλύπτουν την υπηρεσία home porting. Ο τρίτος σταθμός (Άλκιμος) 
δημιουργήθηκε το 2003 αλλά ανακαινίστηκε το 2016 αυξάνοντας τη χωρητικότητα στους 3 χιλ. επιβάτες ενώ βρίσκεται σε μικρή 
απόσταση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

• Όσο αφορά το επενδυτικό σχέδιο για το λιμάνι αλλά και την οικιστική ζώνη του Πειραιά, ως λιμενικό κέντρο, προωθείται η 
λειτουργία του ως κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και διαμετακομιστικού κέντρου με κυρίαρχη εμβέλεια στη Μεσόγειο.

Ο Λιμένας Πειραιώς αποτελεί το ιστορικό και διαχρονικό επίνειο της Αθήνας και ένα από τα κυριότερα κέντρα μεταφοράς επιβατών 
και εμπορευμάτων της Μεσογείου. Η στρατηγική του σημασία είναι τέτοια που προωθείται ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών και 
διαμετακομιστικό κέντρο της Ε.Ε. με διεθνή εμβέλεια στη Μεσόγειο. 

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών & υπηρεσιών

• Παρατηρείται κορεσμός στις θέσεις ελλιμενισμού 
σκαφών. Προτείνεται η δημιουργία νέων θέσεων 
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε λιμάνια της 
Περιφέρειας όπως η Ελευσίνα και το Λαύριο.

• Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και η 
αξιοποίηση των λιμενικών τελών μπορούν να 
συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και 
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες 
Το πρωτεύον λιμενικό σύστημα της Αττικής περιλαμβάνει τους Λιμένες Ραφήνας, Λαυρίου και Ελευσίνας, οι οποίοι συμπληρώνουν τον
Λιμένα Πειραιώς. Τόσο οι υποδομές τους όσο και το επίπεδο προσβασιμότητας / συνδεσιμότητας τους χρήζουν άμεσης αναβάθμισης, 
προκειμένου να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των διαμετακομιστικών ροών και να αποσυμφορήσουν τον Λιμένα Πειραιώς.   

• Αποτελεί συμπληρωματικό επιβατικό λιμένα του Πειραιά. Συνδέεται κυρίως με τα νησιά του Αιγαίου και την Εύβοια. 
• Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο αποτελεί πόλο ενδοπεριφερειακής εμβέλειας με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και την 

αναψυχή. Εξυπηρετεί εκτός από την ακτοπλοΐα, τη διακίνηση εμπορευμάτων, και τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, 
κρουαζιερόπλοιών και αλιευτικών. Το 2019 αποβιβάσθηκαν στο λιμάνι σχεδόν 1 εκατ. επιβάτες. 

• Θεωρείται λιμένας διεθνούς ενδιαφέροντος και ανήκει στο εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών με έργα αναβάθμισης που 
θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας. Η κίνηση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει διογκωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην ήδη επιβαρυμένη λόγω των παραθεριστών ευρύτερη περιοχή.

Λιμάνι Ραφήνας

• Θεωρείται λιμένας μείζονος ενδιαφέροντος με έργα αναβάθμισης μικρής προτεραιότητας. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διακίνηση 
εμπορευμάτων αλλά και την ακτοπλοΐα. 

• Προωθείται αναβάθμιση του λιμένα με σκοπό να καταστεί συμπληρωματικός των λιμένων Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου ως προς την 
τουριστική / επιβατική κίνηση και να ενεργοποιηθεί η ακτοπλοϊκή κίνηση πολιτιστικού ενδιαφέροντος στους αρχαιολογικούς χώρους
της περιοχής.

• Θεωρείται αναπτυξιακός πόλος σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο, καθώς συνδυάζει κομβική θέση στο δίκτυο μεταφορών και 
σημαντικό πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Λιμάνι Ελευσίνας

Λιμένες

• Ανήκει στους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος και στο Εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
αποτελεί πόλο ενδοπεριφερειακής εμβέλειας με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. 

• Εξυπηρετεί την ακτοπλοΐα, τη διακίνηση εμπορευμάτων, και τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, αλιευτικών και σκαφών αναψυχής.  
• Στη διακίνηση επιβατών θεωρείται συμπληρωματικός λιμένας του Πειραιά με σχέδιο άμεσης αναβάθμισης ώστε να καταστεί πρωτεύων 

κόμβος διασύνδεσης με νησιά του Αιγαίου, κυρίως ως κόμβος μεταφοράς τουριστών από το αεροδρόμιο της Αθήνας στα νησιά του 
Αιγαίου, και δεύτερος επιβατικός / τουριστικός λιμένας με σκοπό την αποσυμφόρηση του λιμένα Πειραιώς και τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων καθώς μειωθεί η διανυθείσα απόσταση προς τα νησιά του Αιγαίου, και σημείο ελλιμενισμού για κρουαζιερόπλοια. 

• Η παρούσα κίνηση περιορίζεται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως η Λήμνος και σε νησιά κοντά στην Αττική όπως η Κέα. Το 2019 
μόλις το 0,66% της επιβατικής κίνησης χρησιμοποίησε το λιμάνι του Λαυρίου αν και κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους 
πραγματοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης του λιμένα. Η περαιτέρω και ουσιαστική αξιοποίηση του λιμένα θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
βελτίωση της συνδεσιμότητας του μέσω της επέκτασης του προαστιακού. 

Λιμάνι Λαυρίου

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019,  Εθνική Στρατηγική Λιμένων, Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός), Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών

Αθήνα

• Η Αθήνα αποτελεί διοικητική πρωτεύουσα και μητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων και βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα αστικοποίησης με πυκνή δόμηση 
και κατοίκηση. Διαθέτει πολλούς κόμβους συνδυασμένων μεταφορών που την καθιστούν εθνικό 
και διεθνή κόμβο μεταφορών.

• Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας συγκροτούνται οι παρακάτω κύριοι σταθμοί 
Μετεπιβίβασης
− Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
− Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά – Σταθμός Μετρό Πειραιά – Λιμάνι Πειραιά
− Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών – Συγκρότημα Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων 

(ΚΤΕΛ) στον Ελαιώνα
− Προαστιακός Σταθμός και Λιμένας Λαυρίου
− Προαστιακός Σταθμός και Λιμένας Ραφήνας
− Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών

• Το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών χωρίζεται σε πρωτεύον, που απορροφά το μεγαλύτερο όγκο 
μετακινήσεων και αποτελείται από τα μέσα σταθερής τροχιάς (Προαστιακός Σιδηρόδρομος, Μετρό 
και Τραμ) και το δευτερεύον που περιλαμβάνει τις γραμμές τρόλεϊ και λεωφορείων και λειτουργεί 
συμπληρωματικά στο πρώτο. 

• Στόχοι του δικτύου μεταφορών είναι η πλήρης και λειτουργική ένταξη στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών, η δημιουργία ενός ιεραρχημένου συστήματος που θα επιτρέψει την αύξηση της 
προσπελασιμότητας, την εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας, την ανάσχεση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής  και τη βιώσιμη διαχείριση των αυξημένων τουριστικών ροών. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κρίνεται σημαντική η κατασκευή χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο 
κέντρο της πόλης καθώς και η κατασκευή νέου σύγχρονου σταθμού ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα.

• Για την επίτευξη των στόχων που τίθενται ως προς την δίκτυο μετακινήσεων εντός της Περιφέρειας 
προωθούνται οι ήπιες μορφές μετακίνησης, όπως η περαιτέρω επέκταση του τραμ στην παραλιακή 
περιοχή της Αττικής και η συγκρότηση δικτύων κίνησης για πεζούς και ποδηλάτες.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα

Πληθυσμός
Περιφέρεια Αττικής: 3.828.434 μόνιμοι κάτοικοι
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιο 
Τομέα : 2.641.511 μόνιμοι κάτοικοι
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς : 448.997 μόνιμοι κάτοικοι

Εκπαίδευση: Το 22,2 % του πληθυσμού στην Περιφέρεια Αττικής είναι κάτοχοι πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στον Βόρειο Τομέα 
Αθηνών (33,9%) και το χαμηλότερο στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
(9,7%).

Ηλικιακή Κατανομή: Το 58,1% των κατοίκων στην Περιφέρεια Αττικής ανήκει στην 
ηλικιακή ομάδα 20-64.Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (59,5%).

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στην Περιφέρεια Αττικής  το 46,3% του πληθυσμού 
είναι οικονομικά ενεργός 20-64. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (59,5%).

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας απασχολείται το 
5,8% του συνόλου των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής.

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Η Αθήνα εκτός από πρωτεύουσα της χώρας βρίσκεται στους 50 δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου και αποτελεί 
τη μόνη ευρωπαϊκή πόλη στη λίστα με τις δεκαπέντε πόλεις με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης των διεθνών αφίξεων.
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Έργο Π/Υ
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020

Π/Υ
Σύνολο Σχόλια

Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνση της ΠΕΟ Αθηνών - Θηβών (Α’ Τμήμα) € 27.393.938 € 27.393.938 Ολοκλήρωση  2022

Λιμένας Λαυρίου – Έργα ανάπτυξης κρουαζιέρας € 1.600.000 € 1.600.000 Ολοκλήρωση 2020

Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω & Εκατέρωθεν Δίκτυα € 16.238.092 € 16.238.092

Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και Χάραξη της Επαρχιακής Οδού 40, Παιανία –
Σπάτα - Λούτσα

€ 17.727.600 € 17.727.600

Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνση της ΠΕΟ Αθηνών - Θηβών (Α’ Τμήμα) € 27.393.938 € 27.393.938 Ολοκλήρωση  2022

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)

Λιμένες
Παρεμβάσεις βελτίωσης στον λιμένα Πειραιά - Ικόνιο
Οδικό Δίκτυο
Λεωφόρος Κηφισού

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου

Έργα Ενταγμένα στις Προγραμματικές Περιόδους Δ’ & Ε’ (ΕΣΠΑ)

Πηγές: anaptyxi.gov.gr, ΣΠΕΜ, Αναθεώρηση 2019

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.
Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Έργα βελτίωσης αστικών και περιαστικών οδικών υποδομών για τη σύνδεση του 
Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής με περιοχές του Νομού Αττικής.
Κατασκευή τμήματος ΠΑΘΕ

Σιδηροδρομικό Δίκτυο/ Προαστιακός Σιδηρόδρομος
Παρεμβάσεις για αύξηση ταχυτήτων στο τμήμα ΣΚΑ - Οινόη
Κατασκευή της προαστιακής γραμμής ΣΚΑ – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος (32 χλμ.)
Κατασκευή της προαστιακής γραμμής Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ (3 χλμ.)
Κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ – Κιάτο
Κατασκευή νέας γραμμής Θριάσιο Πεδίο – Λιμένα Ικονίου
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Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019

Τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια στοχεύουν στη βελτίωση του οδικού δίκτυο, την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των 
αστικών συγκοινωνιών, την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου και την προώθηση εναλλακτικής αστικής κινητικότητας.

Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

Στόχοι Αναπτυξιακού Σχεδίου

Επέκταση προαστιακού σιδηρόδρομου Αναβάθμιση αστικών συγκοινωνιών 

Βελτίωση οδικών αξόνων Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

Αερολιμένες

 Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος :

− Επανεκκίνηση διαδικασίας για πώληση της 30% των 
μετοχών του ΔΑΑ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ

− Συνέχιση εκπόνησης μελετών για τα σχέδια επέκτασης των 
υποδομών του αεροδρομίου

− Κάλυψη του 100% των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια με 
παραγωγή εντός αεροδρομίου μέσω ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και μηδενισμός άμεσων εκπομπών από 
κατανάλωση καυσίμων («ROUTE 2025»)

Λιμένες

 Λιμένας Πειραιά: Επέκταση του επιβατικού λιμένα Πειραιά, 
Κατασκευή σταθμού κρουαζιερόπλοιων

 Λιμένας Ραφήνας: πλάνο για νέο σταθμό επιβατών και 
επέκταση προαστιακού μέχρι το λιμάνι

 Λιμένας Λαυρίου: βελτίωση υποδομών και συνδεσιμότητάς του 
μέσω επέκτασης προαστικού, τουριστικός λιμένας

 ΣΔΙΤ Μαρίνας Νέας Μάκρης: διερεύνηση δυνατοτήτων 
ανάπτυξης της Μαρίνας

 Μαρίνα Αλίμου: αύξηση χωρητικότητας μαρίνας, νέες 
κτηριακές υποδομές

 Λιμένας Ελευσίνας: τουριστικός λιμένας
 Υδατοδρόμια (Μητροπολιτικό και περιφερειακά)

Οδικό Δίκτυο

 Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής

 Αναβάθμιση Παλαιάς Εθνικής Οδού στο τμήμα Μάνδρα – Ελευσίνα

 Κατασκευή οδικού άξονα Ελευσίνα – Θήβα- Υλίκη

 Επέκταση της Αττικής Οδού προς το λιμάνι της Ραφήνας, σύνδεση της 
Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού με το Ελληνικό και της Λεωφόρου Κύμης με 
την Εθνική Οδό

 Κατασκευή υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης Σαλαμίνας

 Βελτίωση Οδικού Άξονα Δροσιά-Διόνυσος - Ν.Μάκρη: Βελτίωση της επαρχιακής 
οδού Διονύσου – Νέας Μάκρης (προϋπολογισμού €33,5 εκατ.)

 Τριπλός Ανισόπεδος Κόμβος Σκαραμαγκά, (προϋπολογισμού €50 εκατ.)

 Κατασκευή οδικού έργου Δρυόπης – Γαλατάς, έργο που θα αναβαθμίσει την 
πρόσβαση στον Αργοσαρωνικό

Σιδηροδρομικό Δίκτυο / Μέσα Σταθερής Τροχιάς

 Προαστιακή γραμμή Κορωπί – Λαύριο και σύνδεση με Ραφήνα, Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών – Λαύριο, Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες

 Μετρό Αθήνας, επέκταση της Γραμμής 3 έως τον Πειραιά και νέα Γραμμή 4

 Επέκταση γραμμής Τραμ προς Κερατσίνι και Πέραμα 

 Αναβάθμιση Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών

 Β`φάση Έργων Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθήνας (ολοκλήρωση του 
κεντρικού Σ.Σ. Αθηνών προϋπολογισμού €41 εκατ.)

 Αναβάθμιση Υποδομής ΣΚΑ – Οινόη (αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής 
γραμμής από το ΣΚΑ έως τον υφιστάμενο Σ.Σ Οινόης, μήκους 52 χλμ., 
προϋπολογισμού €95 εκατ.)

 Ανάταξη Σηματοδότησης Αθήνα – Προμαχώνας

 Σιδηροδρομική Σήραγγα Σεπολίων (τετραπλός σιδ/κός διάδρομος, 2,36 χλμ.)

Προώθηση εναλλακτικής αστικής 
κινητικότητας

 Ποδηλατόδορμος 1: Φάληρο-Γκάζι-
Κηφισιά

 Ποδηλατόδρομος 2: Κατεχάκη-
Πανεπιστημιούπολη/Ευαγγελισμός
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει έναν ατμοηλεκτρικό σταθμό φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου συνολικής ισχύος 942,5 MW στην 
περιοχή Λαυρίου-Κερατέας. Επιπλέον, εντός της Περιφέρειας λειτουργούν εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Τέλος, στην πρωτεύουσα λειτουργεί εκτεταμένο δίκτυο 
Φυσικού Αερίου, το οποίο εκτός των αγωγών εισάγεται και σε υγροποιημένη μορφή μέσων του Τερματικού Σταθμού Ρεβυθούσας.

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Πηγές: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, Protergia, Elpedison, Hellenic Wind Energy Association, ΤΕΡΝΑ, ΤΕΕ

1. Ενδεικτική και όχι εξαντλητική χαρτογράφηση

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας1

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΘΗΣ)

1 ΔΕΗ | Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου 
κύκλου [Λαύριο ΙV («Μεγάλη ΜΣΚ»)]| 560 MW

2 ΔΕΗ | Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου 
κύκλου (Λαύριο V («Νέα ΜΣΚ»)| 385,2 MW

ΘΗΣΧ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

• Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας της 
Περιφέρειας είναι 148 MW (Ιούνιος 2020).

• Η ΤΕΡΝΑ διαθέτει 2 αιολικά πάρκα στην Περιφέρεια Αττικής:

− Αγίου Γεωργίου | 73,2 MW (18 ανεμογεννήτριες) | συνολική επένδυση €150 εκατ. | 
σύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ενέργειας μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου με 
την ενδοχώρα

− Γκουρί Μελές στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας| 32,2 MW (11 ανεμογεννήτριες)

• Επιπλέον, η ΤΕΡΝΑ λειτουργεί 2 φωτοβολταϊκά πάρκα στο Βαθυχώρι ισχύος 5,99 MW και 1,5 
MW, αντίστοιχα.

• Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαθέτει μία σειρά από μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα 
Αμαξοστάστιο Ειρήνης, Ρουφ και Πέτρου Ράλλη (ισχύος 0,0175 ΜW ο καθένας), καθώς και 17 
φωτοβολταϊκές στέγες ισχύος 0,62 MW.

• Τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες διαθέτουν φωτοβολταϊκά πάρκα στην Βλύχα Μάνδρας, ισχύος 500 Kw
και σε έκταση εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στον 
Ασπρόπυργο, ισχύος 3,6 MW, καθώς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς στις οροφές τριών 
κτιρίων εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα, 
ισχύος 256 Kw, και στις οροφές των πρατηρίων υγρών καυσίμων των πρατηρίων ΕΚΟ του ΣΕΑ 
Ασπροπύργου, συνολικής ισχύος 43,5 kW. Επιπλέον, έχει λάβει άδεια παραγωγής για 
φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2ΜW, σε έκταση ιδιοκτησίας των Ελληνικών Πετρελαίων στη 
θέση Σούρες-Βλύχα του δήμου Μάνδρας.

• Τα αιολικά πάρκα έχουν σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην 
ορνιθοπανίδα.

Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

• Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας 
εντάσσεται στο ευρύτερο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του 
ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, κορμό του 
οποίου αποτελεί το δίκτυο 400kV και το δίκτυο 
150kV.

1 -2
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Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό υδατικό απόθεμα, ωστόσο αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα ελλείπων /προβληματικών υποδομών 
αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης

Πηγές: Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Γ’ Προτεραιότητας: Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020, Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Αττικής
• Το ΥΔ Αττικής, με κωδικό EL06, αποτελείται από τη Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής, η οποία συμπεριλαμβάνει τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι και

Μακρόνησο και διαθέτει έκταση 3.187 τ.χλμ. Περιλαμβάνει το 89,3% της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική μέση ετήσια ζήτηση από ανθρωπογενείς χρήσεις εκτιμάται σε 
503,4 hm3. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ΥΔ της χώρας, η σημαντικότερη ζήτηση αντιστοιχεί στην ύδρευση, 416,2 hm3 (82,7%).Η αρδευτική ζήτηση υπολογίζεται σε 66,7 hm3

(13,2%), ενώ η ζήτηση για κτηνοτροφία και βιομηχανικές χρήσεις αφορά 2,1 hm3 (0,4%) και 18,5 hm3 (3,7%), αντίστοιχα.
• Ο σημαντικότερος φορέας παροχής πόσιμου νερού είναι η Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). Η ζήτηση πόσιμου νερού καλύπτεται κυρίως από 

επιφανειακά υδατικά συστήματα εκτός του ΥΔ (ΕΥΔΑΠ / Υδραγωγεία Εύηνου, Μόρνου και Υλίκης) σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, με εξαίρεση την απόληψη 
από τη Λίμνη Μαραθώνα. Τα συγκεκριμένα επιφανειακά υδατικά συστήματα, εκτός από αυτό της Υλικής, είναι τεχνητά και έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή 
φραγμάτων σε κατάλληλα σημεία στην κοίτη των αντίστοιχων ποταμών Ευήνου, Μόρνου και Χαράδρου (φράγμα Μαραθώνα). Η υδατική τροφοδοσία της Αθήνας βασίζεται 
κυρίως στο σύστημα Μόρνου-Ευήνου, ενώ το φράγμα του Μαραθώνα που αποτελεί και το πλησιέστερο υδατικό σύστημα στην πρωτεύουσα λειτουργεί ως βοηθητική πηγή 
υδροληψίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η αρδευτική ζήτηση καλύπτεται εξολοκλήρου από υπόγεια ύδατα, καθώς το ΥΔ δεν διαθέτει οργανωμένο αρδευτικό δίκτυο. 
Επιπλέον, στους Δήμους που δεν εξυπηρετούνται αποκλειστικά ή εξολοκλήρου από την ΕΥΔΑΠ, η ζήτηση νερού για όλες τις χρήσεις καλύπτεται μόνο από υπόγεια ύδατα.

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ανατολικής Πελοποννήσου
• Το ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου, με κωδικό EL03 και έκταση 8.422 τ.χλμ., διαθέτει τις ΛΑΠ του Οροπεδίου Τριπόλεως (907 τ.χλμ.), Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (5.296 

τ.χλμ.) και Ευρώτα (2.239 τ.χλμ.). Περιλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει τις ΠΕ Νήσων. Οι ετήσιες υδατικές ανάγκες φτάνουν τα 219,0 hm3 με το 78,1% αυτών να αφορά 
την άρδευση (171,1 hm3), το 8,6% τη βιομηχανία (18,8 hm3), το 12,6% την ύδρευση (27,5 hm3) και το 0,7% την κτηνοτροφία (1,5 hm3).

Βασικά ζητήματα διαχείρισης υδάτων
• ΥΔ Αττικής: Ποιοτική επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων λόγω των ανθρωπογενών πιέσεων, έλλειψη παρακολούθησης / στοιχείων για ορισμένα υδατικά συστήματα και για 

την ποσότητα / προέλευση / είδος / αποδέκτη των ρύπων, διαχείριση λυμάτων από οικισμούς, ανεπαρκή οικονομικά στοιχεία, ιδιαίτερο καθεστώτος καταγραφής των 
καλλιεργειών στο ΥΔ που οδηγούν σε ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με τις ατομικές αρδευτικές υδρογεωτρήσεις κτλ.

• ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου: Ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση υπόγειων υδάτων λόγω υπεράντλησης για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης και άρδευσης που οδηγεί 
συχνά σε υφαλμίρυνση παράκτιων υδροφορέων, νιτρορρύπανση λόγω της εκτεταμένης γεωργίας, υδρομορφολογικές αλλοιώσεις λόγω π.χ. φραγμάτων, προστασία 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων, ρύπανση των υδάτων (π.χ. λόγω αστικών / βιομηχανικών αποβλήτων, ιχθυοκαλλιεργειών, διαρροών από ΧΥΤΑ, κτηνοτροφίας, εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων, ναυσιπλοΐας).

• Τμήμα της ΠΕ Αττικής (7,2%) περιλαμβάνεται στο ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
Αστικά λύματα
• Σε ότι αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων η Περιφέρεια συμμορφώνεται με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ σε 2 από τους οικισμούς Α‘ προτεραιότητας (4 οικισμοί) και 

σε 1 από τους οικισμούς Β΄ προτεραιότητας (7 οικισμοί), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή / και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Με βάση την 3η

αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 είναι αναγκαία η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ στην Ανατολική Αττική σε 5 
οικισμούς Β’  προτεραιότητας (Ραφήνα, Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογαίας), καθώς η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη 
μη λειτουργία συστήματος συγκέντρωσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

• Από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, 5 είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 33 όχι. Από αυτούς, 1 οικισμός διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης αλλά η 
ΕΕΛ στην οποία οδηγούνται τα ακάθαρτα λειτουργεί σε μη συμμόρφωση, 2 οικισμοί διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ, αλλά δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία για τη 
λειτουργία των ΕΕΛ από το 2014, 12 οικισμοί έχουν ενταγμένα έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020, 3 
οικισμοί έχουν προβλεπόμενη συγχρηματοδότηση από τα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 και 15 οικισμοί έχουν χαμηλή έως υψηλή ωριμότητα των απαιτούμενων έργων υποδομής, 
αλλά δεν έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίοι πόροι για την συγχρηματοδότηση ωρίμανσης και κατασκευής των υποδομών τους. (Μάρτιος 2019). 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

Εξυπηρέτηση οικισμών από δίκτυο αποχέτευσης ή /και ΕΕΛ

ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ  

ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση με 
την οδηγία 91/271/ΕΟΚ  

Οικισμοί με σύννομη ΕΕΛ και 
σύνδεση κατ’ ελάχιστο του 
98% του πληθυσμού με αυτή

Οικισμοί χωρίς ΕΕΛ ή χωρίς 
σύννομη ΕΕΛ ή σύνδεση 
<98% του πληθυσμού με 
αυτή
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• Η αποκομιδή των αστικών στερεών αποβλήτων κάλυπτε το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς υπήρχε ο σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ) Σχιστού 
και πάνω από 10 τοπικοί ΣΜΑ, οι οποίοι λειτουργούσαν με ευθύνη των δήμων χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

• Η Περιφέρεια διέθετε 3 κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμών υλικών (ΚΔΑΥ) και το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Άνω Λιοσίων 
έκτασης 135χιλ. τ.μ. που απασχολεί ~200 υπαλλήλους, διαθέτει δυναμικότητα 1.200 τόνων / έτος, παράγοντας 100-150 τόνους εδαφοβελτιωτικών και πάνω από 
350 τόνους απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων, ανακτώντας ~50 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών (αλουμίνιο, σίδηρο, πλαστικό και χαρτί-
χαρτόνι).

• Η τελική διάθεση των ΑΣΑ της Περιφέρειας πραγματοποιείται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής, ο οποίος μετατράπηκε σε Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), ενώ ο ΧΥΤΥ Γραμματικού βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής.

• Η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων δεν είχε ολοκληρωθεί στην Περιφέρεια.

Υφιστάμενες υποδομές (Ιούλιος 2015)1

• Δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων, μεγάλων (60 – 150 χιλ. κατοίκων / σημείο) και μικρών (10 – 60 χιλ. κατοίκων / σημείο), συλλογικού συστήματος 
διαχείρισης έντυπου χαρτιού και χαρτιού γραφής .

• Χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων (προώθηση οικιακής κομποστοποίησης, δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, δημιουργία σχετικά μικρών 
αποκεντρωμένων μονάδων & κινητών σταθμών κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και δημιουργία κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στην 
ΒΑ Αττική και στη ΝΑ Αττικής (δυναμικότητας 40 χιλ. τόνων / έτος η καθεμία), καθώς και 1 ΜΕΒΑ στην Δυτική Αττικής εκτός του ΧΥΤΑ Φυλής (δυναμικότητας 80 
χιλ. τόνων / έτος), αναβάθμιση και επέκταση του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων για την κομποστοποίηση 100 χιλ. τόνων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων).

• Κατασκευή νέων ΕΜΑΚ δυναμικότητας 400 χιλ. τόνων /έτος

• Ανασχεδιασμός κεντρικών και τοπικών ΣΜΑ (αναβάθμιση ΣΜΑ Σχιστού) για την υποστήριξη του δικτύου Πράσινων Σημείων και προμήθεια πλωτού σταθμού 
μεταφόρτωσης για τις ανάγκες των νησιών.

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ με την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναζήτηση νέων τοποθεσιών κατάλληλων για την χωροθέτηση νέων χώρων 
υγειονομικής ταφής.

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ, Ιούλιος 2015)1

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια, ενώ προωθεί σημαντικές δράσεις για την 
προώθηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης και διαθέτει σχεδιασμό για την αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων 
υποδομών. Ωστόσο, η Περιφέρεια συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση απορριμμάτων.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Πηγές: Μελέτη 2ης αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής, Φυσικό Λίπασμα, Περιφέρεια Αττικής

1. Ενδεικτική (όχι εξαντλητική) χαρτογράφηση 

Άλλα σχεδιαζόμενα έργα στερεών & υγρών αποβλήτων, λυμάτων και αντιπλημμυρικά
• Αποχετευτικά Έργα - Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα και Αρτέμιδα (π/υ 165 εκατ. €)

• Δίκτυο αποχέτευσης – Πόρτο Ράφτη, Αττική (π/υ 26,88 εκατ. €)

• Διαχείριση απορριμμάτων της Ύδρας

• Αποχετευτικό Δίκτυο Παλλήνης (π/υ 58,05 εκατ. €)

• Αντιπλημμυρικά έργα Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (σε δημοπράτηση, π/υ 11,6 εκατ. €)

• Διευθέτηση Ρέματος Καναπίτσας Μενιδίου (π/υ 23,5 εκατ. €)

• Λειτουργία- Συντήρηση ΚΕΛ Ψυττάλειας (π/υ 324,2 εκατ. €)

• Διευθέτηση Ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής (π/υ 48,6 εκατ. €)

• Κατασκευή Δικτύου Λυμάτων Γλυκών Νερών, (π/υ 27,5 εκατ. €)

• Ρέμα Εσχατιάς: τμήμα Ευπυρίδων - Λ. Πάρνηθος  (π/υ 86,2 εκατ. €)

• Διευθέτηση Χειμάρρου Αγ. Γεωργίου Θριάσιου Πεδίου (κατακυρώθησε η σύμβαση)

• ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας 

• Δίκτυα Αποχέτευσης σε Πικέρμι, Ντράφι, 
Διώνη

• Υποθαλάσσιος Αγωγός Ύδρευσης Αίγινας

• Αποχέτευση του οικισμού Ποσειδωνίας 
Δήμου Λαυρεωτικής

• Νέα μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ για την προσαρμογή 
στις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες.

• Υποστήριξη των Δήμων στην επικαιροποίηση των τοπικών 
τους σχεδίων έτσι ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για τη 
διαχείριση των βιοαποβλήτων.

• Προμήθεια και διανομή 80 νέων απορριμματοφόρων για 
τη συλλογή βιοαποβλήτων και 9 χιλ. καφέ κάδων σε 
διάφορα μεγέθη.

• Μελλοντική ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, για την συντονισμένη 
ενεργοποίησή τους στην ανακύκλωση.

• Δημοπράτηση διεθνούς διαγωνισμού για την σταδιακή 
προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία, σε 
συνεργασία με τους Δήμους, 1.000 νέων σημείων 
ανακύκλωσης σε Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Αθλητικούς Χώρους, Εκκλησίες, κτλ.

• Σταδιακή παραλαβή 60 ειδικά διασκευασμένων φορτηγών 
που θα λειτουργούν ως κινητά πράσινα σημεία.

• Μελλοντική κατασκευή τριών νέων μονάδων 
επεξεργασίας απορριμμάτων για τις ανάγκες του 
Κεντρικού Τομέα στη Φυλή, του Πειραιά στο Σχιστό, και 
της Βορειοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό.

• Κατασκευή και λειτουργία ΜΕΒΑ, σε κατάλληλους χώρους 
εντός της Αττικής, διαδημοτικών όπου είναι δυνατόν.

Δράσεις της Περιφέρειας
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Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει 35 δημόσια νοσοκομεία (21 γενικά και 14 εξειδικευμένα) και 39 κέντρα υγείας με 58 κλίνες, 369 ιατρούς 
και 154 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και 57 ιδιωτικές κλινικές 7.075 κλίνες. Επιπλέον, στην Περιφέρεια υπάρχουν 29.694 
ιατροί. Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 1η θέση όσον αφορά τη διάθεση ιατρικού προσωπικού και κλινών με εσωτερικές ανισότητες σε 
βάρος της Δυτικής Αττικής.

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

1 Γ.Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός», κλίνες 943

2 Οφθαλμιατρείο Αθηνών, κλίνες 47

3 Γ.Ν .Αθηνών «Πολυκλινική», κλίνες 160

4 Παθολογικό Ν. Αθηνών «Αγία Ελένη –
Σπηλιοπούλειο», κλίνες 33

5 Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Παναγιώτης & Αγλαΐα 
Κυριακού» , κλίνες 424

6 Ν. Παίδων «Παίδων Αγία Σοφία» , κλίνες 656

7 Γ. Αντικαρκινικό Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας» , κλίνες 
450

8 Ν. Αφροδίσιων και Δερματικών Νοσημάτων 
«Ανδρέας Συγγρός» , κλίνες 200

9 Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» , κλίνες 437

10 Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα» , κλίνες 460

11 Γ.Ν. Αθηνών «Η Ελπίς» , κλίνες 200

12 Γ.Ν. Αθηνών – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» , κλίνες 500

13 Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο» ,κλίνες 500

14 Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό», κλίνες 580

15 Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», κλίνες 720

16 Ν. Θείας Πρόνοιας «Παμμακάριστος» ,κλίνες 170

17 Γ.Ν. Αθηνών – Κέντρο Αποκατάστασης 
Τραυματιών, κλίνες 650

1. Αριθμός κλινών με βάση στοιχεία του data.gov.gr (2017) 2. Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018)

Δημόσια νοσοκομεία1

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, data.gov.gr, Υπουργείο Υγείας

1 ΚΥ Αγίας Παρασκευής

2 ΚΥ Αγίου Στεφάνου

3 ΚΥ Αθήνας

4 Πολυϊατρεία Αττικής 
(τέως ΤΥΔΑ)

5 Κέντρο Διάγνωσης & 
Ιατρικής της Εργασίας

6 Κέντρο Παιδοψυχικής 
Υγιεινής

7 ΚΥ Αλεξάνδρας

8 ΚΥ Αμαρουσίου

9 ΚΥ Αχαρνών

10 ΚΥ Βύρωνα

11 Μονάδα Υγείας 
Βύρωνα

12 ΚΥ Γαλατσίου

13 ΚΥ Γλυφάδας

14 ΚΥ Δάφνης

15 ΚΥ Ζωγράφου

16 ΚΥ Ηλιούπολης

17 ΚΥ Καλλιθέας

18 ΚΥ Καλυβίων - Θορικού

19 ΚΥ Καπανδριτίου

20 ΚΥ Κεραμεικού

21 ΚΥ Κορωπίου

22 ΚΥ Λαυρίου

23 ΚΥ Mαρκοπούλου

24 ΚΥ Νέας Ιωνίας

25 ΚΥ Νέας Μάκρης

26 ΚΥ Νέας Φιλαδέλφειας

27 ΚΥ Νέου Κόσμου

28 ΚΥ Παγκρατίου

29 ΚΥ Πατησίων

30 ΚΥ Πλατείας Αττικής

31 ΚΥ Ραφήνας

32 ΚΥ Σπάτων

33 ΚΥ Χαλανδρίου

34 ΚΥ Ασπρόπυργου

35 ΚΥ Δραπετσώνας

36 ΚΥ Πειραιά

37 ΚΥ Χαϊδαρίου

38 ΚΥ Νίκαιας

39 ΚΥ Καμινιών

Κέντρα υγείας

Η Περιφέρεια διαθέτει 29 
τοπικές μονάδες υγείας

18 Γ.Ν. Αθηνών «Σισμανόγλειο», κλίνες 590

19 Γ.Ν. Αττικής «Αμαλία Φλέμιγκ», κλίνες 270

20 Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», 
κλίνες 710

21 Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», κλίνες 518

22 Γ. Ογκολογικό Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», 
κλίνες 350

23 Γ.Ν. Παίδων «Παίδων Πεντέλης», κλίνες 160

24 Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης «ΕΚΑ», κλίνες 180

25 Γ.Ν. «Ασκληπείο Βούλας», κλίνες 402

26 Γ.Ν. «Αττικόν», κλίνες 730

27 Γ.Ν. – ΚΥ Κυθήρων, κλίνες 20

28 Ψυχιατρικό Ν. Αττικής «Δρομοκαΐτειο», κλίνες 300 
+ 150 ΜΨΑ

29 Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», κλίνες 428

30 Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 
κλινες 650

31 Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», κλίνες 148

32 Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», κλίνες 430

33 Ψυχιατρικό Ν. Αττικής, κλίνες 650 + 750 ΜΨΑ

34 Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, κλίνες 130

35 Γ. Αντικαρκινικό Ν. Πειραιά «Μεταξά», κλίνες 410

• 35 δημόσια νοσοκομεία
− 21 γενικά νοσοκομεία
− 3 παιδιατρικά
− 1 παθολογικό
− 1 οφθαλμολογικό
− 1 αφροδίσιων
− 2 νευροψυχιατρικά
− 1 μαιευτικό
− 3 αντικαρκινικά
− 1 θωρακικό
− 1 καρδιολογικό

• 29.694 ιατροί

Δημόσια νοσοκομεία & ιατροί1

• 57 ιδιωτικές κλινικές – 7.075κλίνες
− 32 γενικές κλινικές
− 5 μικτές κλινικές
− 20 ειδικές κλινικές

Ιδιωτικές κλινικές1

• 58 κλίνες
• 369  ιατροί
• 271 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό
• 242 άτομα άλλο προσωπικό
• 229 μηχανήματα

Υποδομές κέντρων υγείας1
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Στην Περιφέρεια Αττικής δραστηριοποιείται το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας (27,8%). Οι ΠΕ Κεντρικού
Τομέα Αθηνών (47,7%) και Νότιου τομέα Αθηνών (14,8%) συγκεντρώνουν συνολικά το 62,5% των τουριστικών γραφείων, ενώ 
ακολουθούν οι ΠΕ Βόρειου τομέα Αθηνών (12,0%), Πειραιώς (10,2%) και Ανατολικής Αττικής (7,0%). Τέλος, οι ΠΕ Δυτικού τομέα 
Αθηνών, Νήσων και Δυτικής Αττικής συγκεντρώνουν το 8,3% των τουριστικών γραφείων.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Τουριστικά γραφεία

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφέρεια, αριθμός επιχειρήσεων και % επί του 
συνόλου, 2019

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια Αττικής, 
% επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Αττικής δραστηριοποιείται το 5,2% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της Ελλάδας. Οι ΠΕ Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών (31,3%) και Ανατολικής Αττικής (16,4%) συγκεντρώνουν συνολικά το 47,7% των επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Νότιου 
(15,9%) και Βόρειου Τομέα Αθηνών (13,4%), Πειραιώς (9,7%), Δυτικού τομέα Αθηνών (7,1%). Τέλος, οι ΠΕ Νήσων και Δυτικής Αττικής 
συγκεντρώνουν το 6,2% των επιχειρήσεων. 

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2019

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την Περιφέρεια Αττικής, % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Αττικής εντοπίζεται το 27,8% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage service 
activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην πρώτη θέση μπροστά από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (15,2%) 
και Κρήτης (7,9%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 71,0%.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής

Πηγές: Eurostat

Κατανομή επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2017

Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής, δείκτης 
ανάπτυξης,  έτος βάσης 2013, τιμή βάσης=100, 2013-2017
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• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του τουρισμού στην 
Περιφέρεια Αττικής υπολογίζονται σε 114.249 για το έτος 
2019, μέγεθος κατά 27%. μεγαλύτερο του πλήθους των 
απασχολούμενων στον κλάδο κατά το έτος 2010 (σε σχέση 
με μεταβολή 24% για το σύνολο της χώρας).

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των 
καταλυμάτων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης 
είναι 12% και 88% αντίστοιχα.

• Οι Άνδρες αποτελούν το 56,8% των απασχολούμενων και οι 
γυναίκες το 43,2% .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αλλά ένας στους 
τέσσερις εργαζόμενους είναι μερικής απασχόλησης, 
ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το σύνολο της χώρας.

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων μειώθηκε κατά την περίοδο 
εξέτασης από 37,2 έτη το 2010 σε 36,3 έτη το 2019.

Περιφέρεια Αττικής– Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019 Αττικής Σύνολο 

χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 114.249 381.856

%Αντρών 56,8% 53,6%

%Γυναικών 43,2% 46,4%

%Πλήρους απασχόλησης 75% 82%

%Μερικής απασχόλησης 25% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 36,3 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 37,2 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 27% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 12% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 88% 75%

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 25-34 ετών 
(38% των εργαζομένων ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα).

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 35-44 (20%) και 45-54 (20%).

• Έξι στους δέκα εργαζόμενους (58%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 
ετών.

• Τρείς στους τέσσερις εργαζόμενους (75%) είναι ηλικίας έως 44 ετών.

• Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την αύξηση 
της ηλικιακής ομάδας 25-34 κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες (από 31% το 
2010 σε 38% το 2019).

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 14% 7%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 72% 71%

Τριτοβάθμια 14% 19%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 1% 3%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0 2,2

Ο δείκτης εκπαίδευσης αφορά ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των ετών εξέτασης, ως σταθμικός μέσος όρος των επιπέδων εκπαίδευσης ο οποίος λαμβάνει ελάχιστη τιμή 1 (το 100% αφορά πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και μέγιστη τιμή 4 (το 100% αφορά επίπεδο Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού)

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση κατά την 
περίοδο εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 7% των εργαζομένων με μόνο 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη αύξηση του μεριδίου των 
εργαζομένων που αφορά σε τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κατηγορία με 
μεταπτυχιακό/διδακτορικό.

• Εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία 
εκπαίδευσης για το σύνολο της περιόδου εξέτασης εμφανίζονται καθ’ όλα τα έτη.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Η επισκόπηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια (κλάδοι καταλύματος και εστίασης συνολικά) την 
κατατάσσει στην 1η θέση σε πλήθος εργαζομένων στους παραπάνω κλάδους (29,9% στο σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια εμφανίζει 
πολύ χαμηλό ποσοστό πλήρους απασχόλησης στον κλάδο (11η θέση), αλλά κατέχει την πρώτη θέση στο ποσοστό απασχολούμενων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2019 

Σύγκριση Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το σύνολο της χώρας

• Η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει μεγαλύτερο πλήθος απασχολούμενων αντρών 
στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (56,8% έναντι 53,6% αντίστοιχα) 
και ανάλογα υψηλότερο μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών. 

• Εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (75% έναντι 82% για το 
σύνολο της χώρας).

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 36,3 έτη , μικρότερη της 
μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας με αποτέλεσμα την απόκλιση του 
μεγέθους της Περιφέρειας σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας. 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια (δείκτης 2,2) είναι 
σημαντικά υψηλότερο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1).
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Σύνολο
114.249

εργαζόμενοι

% 
Καταλύματα

12,3%

% Δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης

87,7%

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού του κλάδου σε σχέση με τον υπό-κλάδο απασχόλησης (κλάδος καταλυμάτων 
και εστίασης διακριτά) αναδεικνύει την έντονη ανομοιογένεια μεταξύ των δύο υπό–κλάδων που αποτυπώνεται τόσο στο σύνολο των 
απασχολούμενων, όσο και στα επιμέρους χαρακτηριστικά αν και στο σύνολο της χώρας βρίσκονται σε παρόμοια κατάταξη (1η σε 
σύνολο εργαζομένων ενώ καταλαμβάνει την 3η και 1η θέση στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης αντίστοιχα).

Καταλύματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 14.061

%Αντρών 48,9%

%Γυναικών 51,1%

%Πλήρους απασχόλησης 93%

%Μερικής απασχόλησης 7%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 41,1

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,0
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 
2010 5%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,4

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 100.188

%Αντρών 57,9%

%Γυναικών 42,1%

%Πλήρους απασχόλησης 73%

%Μερικής απασχόλησης 27%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 35,7

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 36,7
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010 30%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,1

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης είναι 
ανομοιογενής με ποσοστό 87,7% στην κατηγορία υπηρεσιών εστίασης.

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία καταλύματα σε σχέση 
με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (51,1% έναντι 42,1% αντίστοιχα).

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +5% έναντι +30% 
στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

• Η μέση ηλικία αυξήθηκε στην κατηγορία καταλύματα (από 40,0 έτη το 2010 σε 
41,1 έτη το 2019) και μειώθηκε στην κατηγορία υπηρεσιών εστίασης με 
αποτέλεσμα την μείωση του συνολικού μέσου όρου ηλικίας λόγω του υψηλού 
μεγέθους της κατηγορίας.

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-κλάδων εστίασης

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ
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• Από ποσοστό 44,3% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο μειώθηκε φτάνοντας 
έως και 40,3% το έτος 2015 ενώ μετά σημείωσε αύξηση με την περίοδο 2016-2019 να 
εμφανίζεται σταθερά πλησίον του 42,0% και με τιμή 43,2% για το έτος 2019.

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 29,1% σε σχέση με 
23,5% για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 40,0 χιλ. εργαζόμενες το 2010 σε 
49,4  χιλ. το έτος 2019). 

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει αρνητική τάση σε 
σχέση με το έτος 2010 (πλησίον του 90,0% την περίοδο 2010-2011) ενώ τα τελευταία έτη 
(2014-2019) βρίσκεται πλησίον του 75,0% και άρα σταθερά ένας στους τέσσερις 
εργαζομένους είναι σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική αυξητική τάση με τον δείκτη να λαμβάνει 
τιμές από 2,0 έως 2,2 καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης. Η βελτίωση αυτή προήλθε από την 
μείωση των εργαζομένων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση (από 14% το 2010 σε 6% το 2018 και 
7% το έτος 2019) και την παράλληλη αύξηση των εργαζομένων με τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και με μεταπτυχιακό/ διδακτορικό, ενώ το μερίδιο των εργαζομένων με δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση μειώθηκε κατά μόλις μια ποσοστιαία μονάδα.

Το ποσοστό των γυναικών επί του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού (κλάδοι καταλύματος και εστίασης συνολικά) 
παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα την περίοδο 2010-2019 και το 2019 μειώθηκε περίπου κατά 1 π.μ. Κατά την ίδια περίοδο 
αυξήθηκαν τόσο η μερική απασχόληση (στο 25% το 2019 από περίπου 9% το 2010) όσο και το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων. 

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019) 
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Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΞΑΑ (2019), που παρουσιάζεται παρακάτω, η τουριστική ζήτηση αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια,
κάτι που ωθεί την τουριστική προσφορά, με νέα ξενοδοχεία 4* και 5*, ειδικά στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, τα οποία σε συνδυασμό με 
τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τις υπόλοιπες επιλογές αναψυχής που διαθέτει, βαθμολογούνται υψηλά από τους επισκέπτες.

Έρευνα ικανοποίησης & απόδοσης ΕΞΑΑ

• Εξαιτίας της αυξανόμενης τουριστικής ζήτησης, αυξήθηκε και η προσφορά με 
τη μορφή ξενοδοχείων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

• Την περίοδο 2015-2019, ο  αριθμός ξενοδοχείων 4* και 5*στην Περιφέρεια 
Αττικής αυξήθηκε κατά 25% και 16% αντίστοιχα, ενώ τα ξενοδοχεία 2* 
μειώθηκαν κατά 12%. Επιπλέον, ο αριθμός δωματίων σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
αυξήθηκε κατά 25% και 3% αντίστοιχα, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 
φαίνεται ότι μειώθηκαν.

• Στο κέντρο της Αθήνας οι ρυθμοί ανάπτυξης των ξενοδοχείων 4* και 5* ήταν 
37% και 40% αντίστοιχα, και των δωματίων 26% και 11% αντίστοιχα.

• Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ανάπτυξης, τα επίπεδα πληρότητας μειώθηκαν 
κατά 2,4% το Σεπτέμβριο του 2019, ενώ οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν κατά 
1,2%, με αποτέλεσμα την υποχώρηση του RevPAR κατά 1,3%. 

• Την ίδια περίοδο, η Κωνσταντινούπολη, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη 
σημείωσαν βελτίωση του RevPAR κατά 27,9%, 14,4% και 13,6% αντίστοιχα 
κυρίως λόγω μεγάλων εκδηλώσεων και συνεδρίων, επισημαίνοντας έτσι τη 
σημασία προσέλκυσης εκδηλώσεων και της σύγχρονης υποδομής συνεδρίων.

Υποδομές

Πηγές: Έρευνα ΕΞΑΑΑ Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής, 2019

• Η ταξιδιωτική ζήτηση κατοίκων του εξωτερικού στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών υπερδιπλασιάστηκε από 2,5 εκατ. σε 5,7 εκατ. μεταξύ 2012-2018, ενώ 
τα στοιχεία έως το Σεπτέμβριο του 2019 παρουσιάζουν αύξηση κατά 12%. 

• Το 82% των επισκεπτών αφορά ταξιδιώτες αναψυχής, εκ των οποίων το 33% 
παρέμεινε στην Αθήνα ενώ το 67% μετέβη σε άλλες περιοχές. Αντίστοιχα, το 
13% των ταξιδιωτών επισκέπτεται την Αθήνα για επαγγελματικούς σκοπούς 
(συνέδρια/δουλειά), με το 87% αυτών να παραμένει στην Αθήνα και το 13% 
να μεταβαίνει σε άλλους εγχώριους προορισμούς.

• Από τους ταξιδιώτες που ταξίδεψαν για σκοπούς αναψυχής, κύρια αγορά της 
Αθήνας είναι οι ΗΠΑ και ακολουθούν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η 
Γαλλία και η Ιταλία. Οι ταξιδιώτες από ΗΠΑ δαπανούν €135 ανά άτομο την 
ημέρα, και κατέχουν την πρώτη θέση, ενώ οι Αυστραλοί και οι Καναδοί, 
βρίσκονται στις 10 κύριες αγορές και δαπανούν €133 και €130 αντίστοιχα.

• Σύμφωνα με την έρευνα ικανοποίησης, οι ταξιδιώτες από Καναδά, ΗΠΑ και 
Αυστραλία είναι οι πιο ικανοποιημένοι από την επίσκεψή, με συνολική 
βαθμολογία 8,7, 8,5 και 8,2 αντίστοιχα, ενώ το συνολικό ποσοστό 
ικανοποίησης ήταν 8,1, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών. 

Προφίλ Επισκεπτών 

• Αναφορικά με τις δραστηριότητες/ εμπειρίες που επέλεξαν οι επισκέπτες, το 31% 
έκανε χρήση του «hop on hop off»  λεωφορείου, το 20% επέλεξε ένα οργανωμένο 
walking tour σε μια από τις μορφές που προσφέρεται (food, street art κτλ.), το 4% 
κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό ενώ το 1% κάποιο οργανωμένο ποδηλατικό tour.

• Σχετικά με τα αξιοθέατα που επισκέφθηκαν, το 81% των ταξιδιωτών επέλεξε την 
Ακρόπολη, το 55% το Μουσείο της Ακρόπολης, το 26% κάποιο από τα αρχαιολογικά 
μουσεία, ενώ το 17% άλλα αξιοθέατα. 

• Αναφορικά με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αν και αποτελεί εκδήλωση 
διεθνούς ενδιαφέροντος, μόνο το 24% των ερωτηθέντων (31% το 2018) γνωρίζει 
ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο.

• Κύριοι λόγοι επίσκεψης στα νησιά του Αργοσαρωνικού αποτελούν η εγγύτητα του 
προορισμού (62%), τα δελεαστικά/ταξιδιωτικά πακέτα (28%), το πλούσιο 
πολιτιστικό ενδιαφέρον (27%), οι εκδηλώσεις (7%) και άλλοι λόγοι (9%). Περίπου το 
61% έχε επισκεφθεί ή γνωρίζει την Αίγινα, την Ύδρα και τον Πόρο, ενώ μόλις το 20% 
γνωρίζει ή έχει επισκεφθεί Αγκίστρι, Σπέτσες, Κύθηρα, Σαλαμίνα και Αντικύθηρα.

• Τα πλεονεκτήματα της Αθήνας παραμένουν ο πολιτισμός, η συμπεριφορά των 
κατοίκων και οι επιλογές αναψυχής και ψυχαγωγίας που διαθέτει.

• Υψηλή βαθμολογία συγκέντρωσαν και οι παρακάτω υπηρεσίες βάσει των 
εγκαταστάσεων και της σχέσης ποιότητας-τιμής: 
o Ξενοδοχεία: 8,7 & 8,4 αντίστοιχα
o Εστιατόρια: 8,6 & 8,1 αντίστοιχα
o Bars/cafes: 8,5 & 8,1 αντίστοιχα
o Αγορές/ shopping: 8,3 & 7,9 αντίστοιχα

• Ωστόσο, ανέφεραν ότι η δημόσια καθαριότητα είναι ανεπαρκής με τη χαμηλότερη 
βαθμολογία των τελευταίων 5 ετών (5,6) ενώ τα επίπεδα ικανοποίησης σχετικά με 
το πράσινο της πόλης, την ηχορύπανση, την κατάσταση των πεζοδρομίων και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία. 

• Με εξαίρεση την τοπική γαστρονομία, οι τουρίστες αισθάνονται ότι δεν έχουν 
ζήσει μια αυθεντική εμπειρία με το ντόπιο πληθυσμό και τον τρόπο ζωής του.

• Τα παραπάνω υποδηλώνουν τα σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης 
προκειμένου να διατηρηθεί η ελκυστικότητα της πόλης.

Τουριστική εμπειρία

Κύριες αγορές:

Το 49% ταξιδεύει με 
το/τη σύντροφο

Το 22% ταξιδεύει 
με οικογένεια & παιδιά

Το 16% ταξιδεύει με φίλους

Το 48% ταξιδεύουν 
μόνοι τους

Το 5% ταξιδεύει 
με οικογένεια & παιδιά

Το 15% ταξιδεύει με φίλους

82% των επισκεπτών 
μεταβαίνουν στην Αθήνα 

για ταξίδι αναψυχής

13% των επισκεπτών 
μεταβαίνουν στην Αθήνα για 
επαγγελματικούς σκοπούς 

Περιοχή Ξενοδοχεία Δωμάτια
% Δ (2015-2020)

Ξενοδοχεία Δωμάτια

Κεντρικός Τομέας 251 16.077 +7,0% +7,0%

Νήσων 198 4.224 -2,0% -3,0%

Ανατολικής Αττικής 78 6.108 +1,0% +3,0%

Νότιος Τομέας 48 2.741 -2,0% +1,0%

Πειραιώς 43 1.682 -4,0% -5,0%

Βόρειος Τομέας 28 1.143 0,0% +5,0%

Δυτικής Αττικής 13 598 0,0% -11,0%

Δυτικός Τομέας 11 356 -21,0% -19,0%

Σύνολο 670 32.929 +1,0% +3,0%

Σε συνεργασία με τη GBR Consulting, η ΕΞΑΑ διεξάγει κάθε χρόνο έρευνα με ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στις συνθήκες και τάσεις της αγοράς, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με τουλάχιστον 1.500 επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι διαμένουν σε ξενοδοχεία-
μέλη της Ένωσης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται στους μήνες αιχμής (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο) από επισκέπτες που έχουν ολοκληρώσει το ταξίδι τους και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην χώρα τους.
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Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
• Ύδρα: Βλυχός, Καμίνι, Μανδράκι, Μπίστι, Πλάκες Βλυχού, Σπηλιά, Υδρονέττα
• Πόρος: Αλυκή, Ασκέλι, Βαγιωνιά, Καλυψώ, Κανάλι, Κανάλι, Λιμανάκι της αγάπης,  

Μεγάλο Νεώριο, Μικρό Νεώριο, Μοναστήρι, Νεώριο, Ρώσικος Ναύσταθμος, 
• Σαλαμίνα: Λιμνιώνας, Σατερλί, Σελήνια, Ψιλή Άμμος
• Σπέτσες: Αγία Μαρίνα (Σπέτσες), Βρέλλος, Κουζουνός, Κουνουπίτσα, Λιγονέρι, 

Ξυλοκέριζα, Παραλία Καΐκι, Παραλία Αγίας Παρασκευής, Παραλία Αγίου Μάμα, 
Παραλία Αγίων Αναργύρων

• Αίγινα: Αγία Μαρίνα, Αιγινήτισσα, Λουτρά Σουβάλας, Αίγινα Μαραθώνας, Μονή, 
Πέρδικα, Πόρτες, Σουβάλα

• Αγκίστρι: Απόνησος, Δραγωνέρα, Μάρεζα, Μεγαλοχώρι, Σκάλα, Χαλικιάδα
• Κύθηρα & Αντικύθηρα: Μελιδόνι, Παλαιόπολη, Πλατιά Άμμος, Σπαραγαρίο, Φυρή 

Άμμος, Χαλκός
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
• Κερατέα: Κακή Θάλασσα
• Πόρτο Ράφτη: Χαμολιά, Ερωτοσπηλιά, Αυλάκι
• Μαραθώνας: Παραλία Σχοινιά
• Ανατολικά Προάστια: Άγιος Νικόλαος, Ανάβυσσος, Γαλάζια Ακτή, Καράβι, Λαγονήσι, 

Λουμπάρδα, Παλαιά Φώκαια, Παραλία Αρτέμιδας, Παραλία Βραυρώνας, Παραλία 
Νέας Μάκρης, Παραλία Σουνίου

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
• Πειραιάς: Βοτσαλάκια στον Πειραιά
Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
• Νότια Προάστια: Βούλας, Άγιος Κοσμάς, Ακτή Βουλιαγμένης, Αστέρας 

Βουλιαγμένης, Θυμάρι, Καβούρι, Λεγρενά, Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Μαύρο Λιθάρι 
Eden beach, Μπάτης και Έδεμ, Σαρωνίδα

• Γλυφάδα: Αστέρια Γλυφάδας
• Παλαιό Φάληρο: Φλοίσβος
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
• Δυτικά Προάστια: Παραλία Ψάθας, Πόρτο Γερμενό

Κυριότερες παραλίες

Το 2020, η Περιφέρεια Αττικής, βραβεύτηκε με γαλάζια σημαία για 19 παραλίες (4%). 

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (2):
• Δήμος Πόρου (1): Ασκέλι/Νέα Αίγλη
• Δήμος Αίγινας (1): Αγ. Μαρίνα
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (13)
• Δήμος Μαραθώνος (2): Μπρεξίζα Σχοινιάς/Καράβι,
• Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος (2): Διασταύρωση, Λίμνη
• Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (1): Αυλάκι
• Δήμος Σαρωνικού (4): Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi, Λαγονήσι 2-

Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi, Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi, 
Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach

• Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (4): Αστέρας Βουλιαγμένης/ Astir Beach 
Vouliagmenis, Βάρκιζα, Βούλα Α, Βουλιαγμένη

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών (4):
• Δήμος Γλυφάδας (4): Αστέρας Γλυφάδας, Γλυφάδα, Γλυφάδα Α, Γλυφάδα Β
Η ΠΕ Ανατολικής Αττικής  συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό γαλάζιων σημαιών στη 
Περιφέρεια Αττικής.

Γαλάζια σημαία

• Σε ολόκληρη την Αττική, από την Αθήνα και τα προάστια της, μέχρι τα παράλια και 
τα νησιά της, προσφέρεται μια πληθώρα επιλογών για διασκέδαση, για όλες τις 
εποχές, τις προτιμήσεις και τις ηλικίες.

• Στη γεμάτη ζωντάνια νυχτερινή ζωή της Αττικής, ο επισκέπτης θα βρει σίγουρα αυτό 
που του ταιριάζει από παραστάσεις υψηλών προδιαγραφών και εκδηλώσεις 
κλασικής μουσικής και όπερας, πολυτελή δείπνα και ευφάνταστα κοκτέιλ στα 
εστιατόρια και τα μπαρ των ξενοδοχείων της Αττικής με τη μαγευτική θέα, μέχρι 
μικρά café, ατμοσφαιρικά μπιστρό και βραβευμένα μπαρ, μουσικές σκηνές και 
νυχτερινά κλαμπ για διασκέδαση μέχρι τις πρωινές ώρες.

• Επίσης, οι θερινοί κινηματογράφοι της Αττικής δημιουργούν μια μαγευτική 
ατμόσφαιρα, σε αυλές και κήπους με ευωδιαστά λουλούδια, ταράτσες με φόντο 
την Ακρόπολη και τη θάλασσα, μέσα σε πάρκα υπό το φως του φεγγαριού.

• Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ ξέφρενων πάρτι, συναυλιών, μουσικά 
φεστιβάλ, τα οποία διοργανώνονται χειμώνα-καλοκαίρι στην Αττική, με διεθνούς 
φήμης DJs, καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλο τον κόσμο.

• Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει στην επικράτεια της το καζίνο Mont-Parnes, το 
οποίο βρίσκεται στο βουνό της Πάρνηθας σε υψόμετρο 1.055μ, σε απόσταση μόλις 
17χλμ. από το κέντρο της Αθήνας. 

Υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής

Η Περιφέρεια Αττικής με συνολική έκταση 3.808 τ. χλμ. αντιστοιχεί στο ~3.0% της συνολικής έκτασης της χώρας, με πλήθος παραλιών 
για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ. Η Περιφέρεια επίσης προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σίτισης και αναψυχής, 
οι οποίες συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλες τις περιοχές της Αττικής.

Ήλιος και Θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες   

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, ΙΝΣΕΤΕ, Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica
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4
ΠΕ Νήσων

ΠΕ 
Ανατολικής Αττικής

ΠΕ Νοτίου 
Τομέα Αθηνών
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Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει 9 κύρια λιμάνια, με κυριότερα αυτά της Ραφήνας, του Πειραιά και του Λαυρίου, με επιβατική κυρίως 
κίνηση. Τα λιμάνια Πειραιά, Κυθήρων και Λαυρίου εξυπηρετούν επίσης τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, ενώ η Περιφέρεια 
υποδέχτηκε το 15% των κρουαζιερόπλοιων που επισκέφτηκαν την χώρα το 2018.

Κρουαζιέρα- Λιμενικές υποδομές

Ναυτικός Τουρισμός| Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Πηγές: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού-Περιφέρεια Αττικής

Λιμάνια & Θαλάσσιες Μεταφορές
• Ο Πειραιάς αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι της Αττικής και γενικότερα της Ελλάδας, με τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) να διαχειρίζεται το 

μεγαλύτερο όγκο εμπορευματοκιβωτίων της χώρας και εμφανίζει το μεγαλύτερο όγκο επιβατικής κίνησης.
• Επίσης αποτελεί τον πρώτο σε μέγεθος και διακίνηση λιμένα της χώρας και συνιστά το σπουδαιότερο κόμβο για ανεφοδιασμό σε πρώτες ύλες και 

τελικά προϊόντα, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής και τουριστικής κίνησης, αλλά και για την μεταφορά πρώτων υλών και αγαθών προς την Κρήτη 
και τα νησιά του Αιγαίου.

• Παράλληλα αποτελεί διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου αφού βρίσκεται στη διασταύρωση των θαλάσσιων οδών που συνδέουν την 
Μεσόγειο με τη Βόρεια Ευρώπη. Επίσης, ο λιμένας του Πειραιά συνιστά τη σπουδαιότερη και μεγαλύτερη ναυπηγοεπισκευαστική βάση της χώρας. 

• Τέλος, μια από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ αφορά και στον ελλιμενισμό των κρουαζιερόπλοιων, μια δραστηριότητα η οποία τα τελευταία χρόνια 
εμφανίζει μεγάλη άνθιση, με πολλαπλά οφέλη και για την τοπική κοινωνία. 

• Σημαντικό λιμάνι της Περιφέρεια Αττικής αποτελεί επίσης το λιμάνι της Ραφήνας που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, 
διαθέτει 13 προβλήτες πρόσδεσης για ΕΓ/ΟΓ πλοία και 2 προβλήτες για ταχύπλοα σκάφη, αλιευτικό καταφύγιο και χερσαίους χώρους που έχουν τη 
δυνατότητα να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες της ακτοπλοΐας (εμπορευματική, επιβατική κίνηση) και της αλιείας. 

• Επίσης, σημαντικό λιμάνι της Αττικής είναι το Λαύριο το οποίο εξυπηρετεί κοντινά αλλά και απομονωμένα νησιά. 
• Συνοπτικά, τα σημαντικότερα λιμάνια που καταγράφονται στην Περιφέρεια Αττικής είναι: 1. Λιμάνι Πειραιά, 2. Λιμάνι Ραφήνας, 3. Λιμάνι Λαυρίου, 4. 

Λιμάνι Αίγινας, 5. Λιμάνι Πόρου, 6. Λιμάνι Σπετσών, 7. Λιμάνι Ύδρας, 8. Λιμάνι Κυθήρων, 9. Λιμάνι Αντικυθήρων (Ποταμός). 
• Η πρόσβαση στην Σαλαμίνα γίνεται οδικώς και ακτοπλοϊκώς με μικρά καράβια ή Ferry Boats. 

Λιμάνι 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ% 

Πειραιάς 711 606 621 625 576 524 -26%

Κύθηρα 20 2 4 18 5 2 -90%

Λαύριο 20 30 55 65 26 0 -100%

Σύνολο 751 638 680 708 607 526 -30%

Κρουαζιέρα-Στοιχεία κίνησης
• Η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ελλάδας 

σημείωσε μείωση την περίοδο 2013-2018 κατά -20%, η οποία 
οφείλεται κυρίως μετά το 2016, στην πολιτική αναταραχή και 
στους φόβους ασφαλείας (τρομοκρατία) στην γειτονική 
Τουρκία, αφού τα αξιοθέατα σε Ελλάδα και Τουρκία 
πλασάρονται από τις εταιρίες κρουαζιέρας σε κοινά πακέτα.

• Η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Αττικής την 
περίοδο 2013-2018 μειώθηκε κατά 30%.

• Η Περιφέρεια Αττικής υποδέχτηκε το 2018 το 15% των 
κρουαζιερόπλοιων που επισκέφθηκαν την χώρα, με 526 
κρουαζιερόπλοια και 961.724 επιβάτες. 

Διαχρονική εξέλιξη αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, 2013-2018
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Λιμένες στην Περιφέρεια Αττικής

Κρουαζιέρα-Πειραιάς
• Αν και έχουν γίνει βήματα βελτίωσης (νέος επιβατικός σταθμός, 

συνδεσιμότητα με Λεωφορείο, Hop on-hop off), εν τούτοις δεν υπάρχει 
επαρκής πρόσβαση στο κέντρο του Πειραιά για τους επισκέπτες κρουαζιέρας,
ούτε και η κατάλληλη διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος που θα 
κρατήσει των επισκέπτη και το ενδιαφέρον του στην περιοχή.
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Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφονται 10 μαρίνες με 4.561 θέσεις ελλιμενισμού, με τις περισσότερες στη ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών,
ενώ έχουν χωροθετηθεί και πέντε αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών με 332 θέσεις ελλιμενισμού. Επίσης, 4 μαρίνες της Περιφέρειας 
Αττικής έχουν βραβευθεί με το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης» (περισσότερες από κάθε άλλη Περιφέρεια της χώρας).

Ναυτικός Τουρισμός| Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Μαρίνες-σκάφη αναψυχής (yachting)

Πηγές: Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica, Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού-Περιφέρεια Αττικής  

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Αττικής τοποθετούνται η Μαρίνα Καλλιθέας(9) με ~415 θέσεις ελλιμενισμού και h Μαρίνα Μεθάνων(10) στο Δ. Τροιζηνίας με ~70 θέσεις ελλιμενισμού.

8.        Olympic Marine Λαυρίου
• Μόλις 20 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, στην πόλη του Λαυρίου και κοντά στο 

λιμάνι, βρίσκεται μια νέα και σύγχρονη μαρίνα η οποία διαθέτει 680 θέσεις, 
ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, 700 θέσεις διαχείμασης σκαφών, ανέσεις και πολλαπλές 
παροχές, όπως πχ. παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη.

• Η μαρίνα μπορεί να υποδεχθεί σκάφη μέγιστου μήκους 32μ. και βύθισμα 8μ. 

6.        Μαρίνα Φλοίσβου
• Η μαρίνα Φλοίσβου είναι η πιο σύγχρονη μαρίνα στην Αττική. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε 

το 2004 και έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 300 σκαφών, μήκους 70μ. 
• Οι εγκαταστάσεις της έχουν βραβευθεί για την εξαιρετική ποιότητα και οι υπηρεσίες της έχουν 

λάβει τη σημαντική διάκριση 4 αστέρων  από το European Foundation for Quality Management 
(EFQM) για τη «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία».

• Οι σημαντικές αναβαθμίσεις στο νότιο μόλο της επιτρέπουν την είσοδο σκαφών ακόμη και με 
δύσκολες καιρικές συνθήκες ενώ οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, τα άρτια συστήματα φύλαξης, η 
συνολική διαμόρφωση του χερσαίων υποδομών, τα καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ειδών 
διατροφής και αλιείας αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. 

7.        Mαρίνα Αλίμου
• Η μεγαλύτερη μαρίνα της Αττικής και μια από τις μεγαλύτερες της ΝΑ Μεσογείου, μπορεί να 

φιλοξενήσει μέχρι και ~1.000 σκάφη έως 40μ., με μέγιστο βάθος τα 6,5μ., ενώ έχει και τη 
δυνατότητα να φιλοξενήσει ~600 σκάφη στην ξηρά, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες επισκευές 
και συντηρήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Απέχει 15χλμ. από την Αθήνα, 7χλμ. από τον 
Πειραιά και 30χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

• Εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο θαλαμηγούς, σκάφη αναψυχής και αλιευτικές λέμβους και 
χρησιμοποιείται από επαγγελματίες και εταιρείες ενοικίασης σκαφών.

5.        Mαρίνα Αγ. Κοσμά
• Η μαρίνα Αγίου Κοσμά, αποτελεί το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες των 

Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, με εξαιρετικές παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, ικανές 
να φιλοξενήσουν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες.

• Βρίσκεται στη νότια ακτή της Αττικής, δίπλα στη Γλυφάδα, απέχει 15 χλμ. από το κέντρο της 
Αθήνας, 25 χλμ. από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και 12 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά.

• Πρόκειται για μια ιδιωτική μαρίνα που μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 337 σκάφη σε μόνιμες 
και πλωτές προβλήτες και μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη μήκους από 15μ. έως 80μ. με ετήσιο ή 
μικρότερο σε διάρκεια ελλιμενισμό.

3. Μαρίνα Αθηνών
• Η Μαρίνα Αθηνών σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες ελλιμενισμού mega και super 

yachts, με εγκαταστάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσδεσης 130 σκαφών και μπορούν 
μέχρι 130μ., με πάνω από 10 θέσεις για σκάφη 50 έως 100μ. και περισσότερες από 25 νέες 
θέσεις για super yachts 30 έως 35μ.

• Η Μαρίνα Αθηνών διαθέτει μεγάλες και άνετες θέσεις ελλιμενισμού, βοήθεια στην πρόσδεση 
σκάφους και ξεχωριστή προβλήτα πλάγιας πρόσδεσης για τη φιλοξενία σκαφών έως 130μ.

2. Mαρίνα Βουλιαγμένης
• Η μαρίνα Βουλιαγμένης έχει χωρητικότητα 102 θέσεων μόνιμου αγκυροβολίου για τουριστικά 

σκάφη από 7μ. έως 40μ.
• Λόγω της ιδιαίτερης τοποθεσίας της, φιλοξενεί συχνά σκάφη διεθνών προσωπικοτήτων. 
• Η παροχή όλων των βασικών υπηρεσιών (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) το έμπειρο 

προσωπικό και η κοντινή απόστασή της από την Αθήνα (25χλμ.), τον Πειραιά (20χλμ.) και το 
Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (35χλμ.) σε συνδυασμό με το ότι βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, ένα 
από τα ομορφότερα προάστια της Αττικής με πράσινα δάση, καθαρές παραλίες και έντονο 
κοσμοπολιτισμό, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιλογή της.

1. Mαρίνα Zέας
• Βρίσκεται δίπλα στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά και είναι μια από τις μεγαλύτερες μαρίνες 

της Αττικής με δυνατότητα ελλιμενισμού 670 σκαφών, με μέγιστο μήκος 80μ. και βύθισμα 
10μ., εξασφαλίζοντας όλες τις σύγχρονες ανέσεις: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, 
ανεφοδιασμός καυσίμων, πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi.

• Το έμπειρο προσωπικό και το ιδιόκτητο σκάφος που διατίθενται για την καθοδήγηση/ 
διευκόλυνση των εισερχόμενων σκαφών αποδεικνύουν ότι η Μαρίνα Ζέας, πλήρως 
ανακαινισμένη για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, είναι έτοιμη για το μέλλον.

4. Mαρίνα Γλυφάδας
• Στην πολυσύχναστη και κοσμοπολίτικη Γλυφάδα βρίσκεται η μαρίνα της Γλυφάδας, από τις πιο 

παλιές μαρίνες της Αττικής, η οποία διαθέτει ~800 θέσεις ελλιμενισμού στους 4 όμορφους 
κολπίσκους της. Αποτελεί την πιο οικονομική μαρίνα στην Αττική καθώς παρέχει περιορισμένες 
υπηρεσίες ελλιμενισμού.

• Ωστόσο, η συγκεκριμένη μαρίνα παραμένει δημοφιλής λόγω της εξαίσιας τοποθεσίας της, 
δίπλα στο κέντρο της Γλυφάδας.

Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν χωροθετηθεί επίσης πέντε 
Καταφύγια ή Αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών, με συνολικά 
332 θέσεις ελλιμενισμού. Συγκεκριμένα:
• ΠΕ Νήσων: 4
• ΠΕ Δυτικής Αττικής: 1

Καταφύγια Τουριστικών Σκαφών

Ύδρα

Κύθηρα

Αίγινα

Σαλαμίνα

Αγκίστρι

Σπέτσες

Πόρος

Τροιζηνία

1

8

76

5

2

3

4

Ωρωπός

Αχαρνές Μαραθώνας

Διόνυσος

Ραφήνα

Σπάτα

Μαρκόπουλο

Παλλήνη

Παιανία

Κρωπία

Βάρη-Βούλα-
Βουλιαγμένη

Σαρωνικός

Λαύριο

Μέγαρα
Ελευσίνα

Μάνδρα

Φυλή

Ασπρόπυργος

Γαλάζια Σημαία 2020

Ανατολική Αττική

Βόρεια Αθήνα

Νότια Αθήνα

Πειραιάς

Δυτική Αθήνα

Κεντρική Αθήνα

Νήσοι

Δυτική Αττική
10

9
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Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, η πλειοψηφία των οποίων συγκεντρώνεται 
στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών καθώς και στη ΠΕ Νήσων, με παγκοσμίου φήμης μνημεία, όπως η Ακρόπολη, η Ρωμαϊκή Αγορά της 
Αθήνας, η Ακαδημία Πλάτωνος, το Ηρώδειο στο κέντρο της Αθήνας. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (1)

Πηγές: Περιφέρεια Αττικής | ΙΝΣΕΤΕ, Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica

• Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Ελληνικό Εβραϊκό Μουσείο, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Κανελλοπούλειο Μουσείο, Θεατρικό Μουσείο, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών, Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Μουσείο Ελληνικής Παραδοσιακής Τέχνης, Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κεραμεικού, Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή-Μουσείο Κυκλαδίτικης Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο της Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας, Νομισματικό Μουσείο, Πολεμικό Μουσείο, 
Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Φιλοτελικό Μουσείο, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο-Καλλιτεχνική Συλλογής Εθνικής Τραπέζης, Μουσείο Γουναροπούλου, Μουσείο Μαρίνας 
Κοτοπούλη, Μουσείο και Κέντρο Μελέτης του Ελληνικού Θεάτρου, Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων, Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, Επιγραφικό Μουσείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών, 
Αρχαιολογική Έκθεση στο σταθμό Μετρό «Ακρόπολις», Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Νεότερης Κεραμικής, Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», Μουσείο Κοσμήματος 
Ηλία Λαλαούνη, Μουσείο Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας

• Νότιος Τομέας Αθηνών: Πινακοθήκη Δημήτρη Πιερίδη
• Βόρειος Τομέας Αθηνών: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών
• ΠΕ Πειραιώς: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Ελληνικό Ναυτικό Μουσείο
• ΠΕ Δυτικής Αττικής: Μουσείο Σκίτσου, Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων
• ΠΕ Ανατολική Αττικής: Αρχαιολογική Συλλογή στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας, Μουσείο Ζυγομαλά, 

Διαδραστικό Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα, Μουσείο Βορρέ, Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου, Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μαραθώνα

• ΠΕ Νήσων: Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας, Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας Αίγινας, Ιστορικό Μουσείο της Αίγινας, Μουσείο Χρήστου Καπράλου, Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου, Χατζοπούλειο 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Σπίτι-Μουσείο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, Μουσείο Σπετσών, Αρχοντικό Παύλου Κουντουριώτη, Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας, Μουσείο 
Μεταβυζαντινής Τέχνης και Ιστορίας Ύδρας

Μουσεία

• Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Ακρόπολη Αθηνών, η νότια Κλιτύς της Ακρόπολης, Βόρεια Κλιτύς Ακροπόλεως, η Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, η Πνύκα, Ακαδημία Πλάτωνος, το Παναθηναϊκό Στάδιο, Πύλη του 
Αδριανού, Μνημείο του Λυσικράτη, Μνημείο Φιλοπάππου, Αέρηδες (μνημείο), Ναός του Ηφαίστου, Ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδος, Ιερό Ποσειδώνος στην Καλαυρεία Πόρου, Ναός του Άρη, Ναός του 
Ολυμπίου Διός, Ναός της Ρώμης και του Αυγούστου, Ναός της Αθηνάς Νίκης, Αρχαιολογικός Χώρος Λυκείου, Υπαίθριος Εκθεσιακός χώρος Πλατείας Συντάγματος, Αρχαιολογικός χώρος Δημόσιου 
Σήματος, Σταθμός ΜΕΤΡΟ «Ελαιώνας», Αρχαιολογικός χώρος Πλατείας Κοτζιά, Αρχαιολογικός χώρος οδού Αιόλου, Βιβλιοθήκη του Αδριανού, Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού, Θέατρο Διονύσου, τα 
Προπύλαια, οι Καρυάτιδες, Ηρώδειο, η σπηλιά του Μπεκίρη, Στοά του Ατταλού, Δυτικοί Λόφοι Αθηνών, Αρχαία Ιερά Οδός, Ρωμαϊκά Λουτρά Ζάππειου  

• Βόρειος Τομέας Αθηνών: Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
• Δυτικός Τομέας Αθηνών: Ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί, Ναός της Αφροδίτης Δαφνίου, Ιερό του Απόλλωνος, Μονή Δαφνίου
• ΠΕ Δυτικής Αττικής: Αρχαία Ελευσίνα, Αρχαιολογικός Χώρος Ελευθερών, Φρούριο Φυλής, Αρχαίες Παγαί (Αλεποχώρι), Αγία Τριάδα Μεγάρων (σημερινό Νέο Μέλι), Αρχαίο Φρούριο Αιγοσθένων
• ΠΕ Ανατολική Αττικής: Αρχαία Βραυρώνα, Ιερό Ποσειδώνος και Αθηνάς στο Σούνιο, Φρούριο Σουνίου, Θορικός, Ραμνούς, Σούριζα (Δρυμός) Λαυρεωτικής, Αμφιάρειο Ωρωπού, Ικάριον Αττικής, 

Μαραθώνας, Μπρεξίζα: Ιερό των Αιγύπτιων Θεών
• ΠΕ Νήσων: Εϋνάρδειον Διδασκαλείον, Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, Ευριπίδειο Θέατρο, Τάφος του Γεώργιου Καραϊσκάκη, Μονή Αγίου Νικολάου Λεμονιών, το σπήλαιο του Ευριπίδη, Πόλη της 

αρχαίας Σαλαμίνας, Μοναστήρι Φανερωμένης, Οικία Άγγελου Σικελιανού, Πύργος του Μαρκέλλου, Μητρόπολη της Αίγινας, Αρχαιολογικός Χώρος Αφαίας, Αρχαία Τροιζήνα, Παλιό Λιμάνι Σπετσών, 
Αναργύρειος-Κοργαλένειος Σχολή Σπετσών, Νεοκλασική κατοικία, το αρχοντικό του Χατζηγιάννη Μέζη στις Σπέτσες, Μηλαπιδέα Κυθήρων, Μινωικό Ιερό Κορυφής στα Κύθηρα, Γέφυρα Κατουνίου 
Κυθήρων, Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, Κάστρο των Αντικυθήρων, Αρχαιολογικός χώρος Κολώνας, Βασιλικοί Τάφοι της Μαγούλας, Ρώσικος Ναύσταθμος

Αρχαιολογικοί 
χώροι
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Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό–θρησκευτικό κεφάλαιο σε φρούρια, παραδοσιακούς οικισμούς και θρησκευτικά μνημεία 
που αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (2)

Στην Περιφέρεια Αττικής διασώζονται πλήθος οχυρωματικών κατασκευών που αποσκοπούσαν στη φρούρηση ή εποπτεία των διαβάσεων ή τη μετάδοση μηνυμάτων με τη χρήση σημάτων ή φωτιάς. Το 
πλήθος, το μέγεθος και η σημασία των οχυρώσεων αυτών καθρεπτίζει το ρόλο της κάθε θέσης στο αμυντικό σύστημα της Αττικής και των εντάσεων με το γειτονικό πληθυσμό.
• Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Ακρόπολη Αθηνών, Πύργος Μονής Αγίου Ιωάννη, Πύργος Ανθούσας Υμηττού, Τείχη Μονής Δαφνίου, Πύργος οδού Αδριανού
• Βόρειος Τομέας Αθηνών: Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
• ΠΕ Δυτικής Αττικής: Αρχαίο Κάστρο Αιγοσθένων, Φρούριο Ελευθερών, Κυκλικός Πύργος Βαθυχωρίου, Τείχος Αγίας Τριάδας, Πύργος Γέφυρας Αδριανού, Φρυκτωρία Παλαιοχωρίου Μεγαρίδας, Πύργος 

Οινόης Μεγαρίδος, Πύργος Μπούμπουκα, Πύργος Ασπροπύργου, Πύργος του Αγά, Τετράγωνος Πύργος Βαθυχωρίου
• ΠΕ Ανατολική Αττικής: Πύργος Οινόης Μαραθώνα, Πύργος Οινόης Μαραθώνα, Πύργος Μονής Νταού Πεντέλης, Πύργος Βραυρώνας, Πύργος Βαρνάβα, Πύργος Λιάδας, Πύργος Τροπαίου Μαραθώνος, 

Παλιόπυργος Τατοΐου, Πυργάκι Αναβύσσου, Πύργος Κτήματος Μπενάκη, Πύργος Μαραθώνα Β, Πύργος Λόφου Λεβίδη, Πυργάρι Καλάμου, Πύργος Γαϊτάνας. Κάστρο Χριστού
• ΠΕ Πειραιώς & Νήσων: Κάστρο Χώρας Κυθήρων, Μπούρτζι Πόρου, Κάστρο Αβλέμονα, Κάστρο Μυλοποτάμου, Πύργος Χρυσολεόντισσας, Παλιαχώρα Αίγινας, Παλαιοχώρα Κυθήρων, Πύργος του 

Μαρκέλλου, Οχυρά Μανδρακίου Ύδρας, Κάστρο του Φαβιέρου, Κάστρο του Δαμαλά, Κάστρο Κοκκινιάς, Οχύρωση Χώριζας, Κάστρο στα Τσελεβίνια, Βαρδιόλα Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Πύργος στα 
Αμπελάκια Σαλαμίνας, Πύργος Αγίας Μαρίνας, Πύργος Ρειτών, Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κολοκυθιάς, Βίγλα Αϊ-Γιώργη Βουνού, Κάστρο Άνω Φαναρίου, Κάστρο Δοκού, Καστράκι Αδερών

Φρούρια/ Κάστρα

• Οι Παραδοσιακοί οικισμοί, είναι οικισμοί με ιδιαίτερη «ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική» φυσιογνωμία διατηρώντας αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στον 
παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Με ευθύνη του ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας), 856 οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. 

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφονται 24 παραδοσιακοί οικισμοί, όπως είναι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Ιστορικό Κέντρο),οι περιοχές Ψυρρή, Μεταξουργείο και Πλάκα στην Αττική, η Ακτή 
Πρωτοψάλτη (Καστέλλα), Πόλη της Αίγινας, η Πόλη του Πόρου, η Πόλη των Σπετσών και της Ύδρας, τα Αρωνιάδικα και Καστρισιάνικα στα Κύθηρα, 

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• Σημαντικούς λατρευτικούς χώρους συναντάμε στην Ενότητα Ανατολικής Αττικής όπως ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ο Ναός της Αρτέμιδος στην Αρχαία Βραυρώνα, ο αρχαίος οικισμός Ραμνούς ή 
Ραμνούντας στον Δήμο Μαραθώνα όπου υπήρχε και λατρευτικός χώρος της θεάς Νέμεσης, ο αρχαιολογικός χώρος Αμφιαράειο όπου υπήρχε ιερός χώρος και μαντείο αφιερωμένο στον μυθικό ήρωα 
Αμφιάραο κ.α. Τέλος, στην Ενότητα Νήσων οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι είναι ο Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, ο Αρχαιολογικός Χώρος Κολώνας και ο Ναός του Απόλλωνα στην Αίγινα, η Αρχαία 
Σαλαμίνα, το Ιερό των Μουσών/Αρδαλίδων στην Τροιζήνα, ο Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού του Ποσειδώνα στον Πόρο κ.α.

• Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Αγγλικανική εκκλησία Αγίου Παύλου, Αγία Μαρίνα Θησείου, Αγία Φωτεινή, Άγιοι Ισίδωροι, Άγιος Γεώργιος Λυκαβηττού, Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας, Ευαγγελική 
Εκκλησία, Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης, Ιερός ναός Αγίας Ζώνης και Αγίου Σπυρίδωνος, Ιερός Ναός Αγίων Ασωμάτων Θησείου, Μεταμόρφωση Σωτήρα του Κοττάκη, Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών, Μονή 
Αστερίου, Μονή Καισαριανής, Ναός Αγίας Αικατερίνης, Ναός Αγίας Δύναμης Ναός Αγίου Γεωργίου Καρύτση, Ναός Αγίου Ελισσαίου, Ναός Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, Ναός Αγίων Θεοδώρων, Ναός 
Ταξιαρχών και Παναγίας Γρηγορούσας, Ομορφοκκλησιά (Άγιος Γεώργιος), Ναός Ταξιαρχών Παναγία Γρηγορούσα. Παναγία Γοργοεπήκοος. Χρυσοκαστριώτισσα Παναγία, Παντάνασσα Μοναστηράκι,, 
Ρώσικη εκκλησία, Συναγωγές της Οδού Μελιδώνη, Το Μετόχι του Παναγίου Τάφου

• Νότιος Τομέας Αθηνών: Βασιλική Αλίμου, Βασιλική Γλυφάδας, Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
• Βόρειος Τομέας Αθηνών: Άγιοι Ασώματοι/Μονή Πετράκη, Κρύπτη Αγίας Φιλοθέης, Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Μονή, Αγίου, Ιωάννου, Κυνηγού, Μονή, Πεντέλης
• Δυτικός Τομέας Αθηνών: Μονή Δαφνίου
• ΠΕ Νήσων: Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας-Μητρόπολη, Υπαπαντή (Ύδρα), Μονή Ζωοδόχου Πηγής Καλαυρίας (Πόρος), Μονή Κεχαριτωμένης Θεοτόκου (Πόρος), Μονή Αγίου Νικολάου Λεμονιών 

(Σαλαμίνα), Ιερά Μονή Παναγία Φανερωμένης Σαλαμίνα, Αγ. Νικόλαος Θαλασσινός (Αίγινα), Μονή Αγ. Νεκταρίου (Αίγινα), Παναγίτσα Εκκλησία (Αίγινα)

Θρησκευτικά 
μνημεία

Πηγές: Περιφέρεια Αττικής | ΙΝΣΕΤΕ, Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica
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Σημαντικά αγροτικά/λαογραφικά μνημεία, πολιτιστικές διαδρομές/εκδηλώσεις και διατηρητέα κτίρια συμπληρώνουν το 
πολιτιστικό/θρησκευτικό προϊόν που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες (1)

Πηγές: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού - Περιφέρεια Αττικής, http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php

• Γύρος της Αθήνας: Πρόκειται για τη διοργάνωση του κλασικότερου αγώνα δρόμου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο γύρος της Αθήνας διοργανώνεται από τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων για 25 
χρόνια με τη συμμετοχή και την συμπαράσταση πολλών υπηρεσιών του Δήμου, φορέων της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα, αποτελεί τον μεγαλύτερο και μαζικότερο λαϊκό αγώνα δρόμου της χώρας μας. Με συμμετοχή 
αθλητών από πολλές χώρες του κόσμου, με την αρτιότερη κάλυψη και οργάνωση και την πιο πλούσια πολιτιστική δράση, στοχεύει σε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

• Ποδηλατικός γύρος της Αθήνας: Κορυφαίος θεσμός της πόλης που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1987 και από τότε χιλιάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας, όλων των ηλικιών, συμμετέχουν προβάλλοντας το ποδήλατο ως το  
ιδανικό μεταφορικό μέσο για τις ατμοσφαιρικά μολυσμένες πόλεις του πλανήτη.

• Φεστιβάλ Αττικού Άλσους: Διοργάνωση φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Υπέρνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς, όπου γνωστά ονόματα από 
όλους τους χώρους εμφανίζονται στο Αττικό Θέατρο, προσφέροντας εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών, αναδεικνύοντας έτσι τον εγχώρια πολιτισμικό πλούτο μέσα από παραστάσεις θεάτρου, μουσικής, παιδικού θεάτρου, 
χορού, αφιερώματα, καθώς και διεθνούς φήμης παραγωγές. 

• Διεθνές Φεστιβάλ Χορού: Κάθε χρόνο φιλοξενούνται οι πιο ενδιαφέρουσες και καταξιωμένες ομάδες χορού από την Ευρώπη, την Αμερική αλλά και την Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της τέχνης του χορού στο αθηναϊκό κοινό. Ο 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει ένα δυναμικό πρόγραμμα και επεκτείνει τα όρια του φεστιβάλ, διοργανώνοντας εκθέσεις και προβολές ταινιών χορού.

• Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας-Νύχτες Πρεμιέρας: Ιδρύθηκε από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών με σκοπό να φωτίσει άγνωστες πτυχές του ποιοτικού ανεξάρτητου κινηματογράφου, να αναδείξει τις καλύτερες 
από τις μεγάλες ταινίες της σεζόν και να γίνει η ιδανική εισαγωγή κάθε κινηματογραφικής σεζόν. Το φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 1995 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τεράστια επιτυχία. Σύμφωνα με έρευνα 
του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ, οι ταινίες που προβάλλονται έχουν ένα κοινό περίπου 50.000 κινηματογραφόφιλων, οι οποίοι θέλουν να ενημερώνονται για όλες τις τάσεις του παγκόσμιου σινεμά και να βλέπουν πρώτοι τις μεγάλες 
ταινίες που πρόκειται να γίνουν επιτυχίες τους επόμενους μήνες.

• Φεστιβάλ Τζαζ μουσικής: Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Αθήνας, τα τελευταία 15 χρόνια. Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί jazz τάσεις από κάθε σημείο του πλανήτη, με μουσικά 
συγκροτήματα από όλο τον κόσμο που σε ταξιδεύουν. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιούνται πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη.

• Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου: Διαδραματίζεται μέσα στο ιστορικό κέντρο και γύρω από την Ακρόπολη, γνωρίζοντας πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του θεάτρου 
δρόμου. Για πέντε ημέρες, μικρά και μεγάλα θεάματα παρουσιάζονται σε χώρους γύρω από την Ακρόπολη, σε συνδυασμό με χοροθεατρικές παραστάσεις, happenings, workshops, παραστάσεις Κουκλοθέατρου, καθώς και 
μουσικές ομάδες και εικαστικές δράσεις. Στόχος του φεστιβάλ είναι η καθιέρωση ενός θεσμού, που σύντομα θα αναδειχτεί σε μια κορυφαία διοργάνωση πολιτισμού, αλλά και επένδυση, πολιτιστική, τουριστική και οικονομική.

• Φεστιβάλ Φιστικιού στην Αίγινα: Διοργανώνεται από το 2009 στα μέσα Σεπτεμβρίου πλημμυρίζοντας το νησί με αυθεντικές γεύσεις και εορταστική διάθεση, αφού έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή του καρπού. Σκοπός του φεστιβάλ 
είναι να αναδείξουν στους επισκέπτες του νησιού, το διεθνούς φήμης Π.Ο.Π. φιστίκι Αιγίνης με την μοναδική ποιότητα και γεύση. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μουσικά και θεατρικά δρώμενα, 
συναυλίες, φωτογραφικές εκθέσεις και επιμορφωτικές ημερίδες και να ανακαλύψουν ιδιαίτερες γαστρονομικές προτάσεις.

• Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων: Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στη Αττική που διοργανώνεται από κοινού από τους Δήμους Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού. Το φεστιβάλ φιλοξενεί εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές 
και μουσικές παραστάσεις. Στο φεστιβάλ μετέχουν καταξιωμένοι αλλά και ανερχόμενοι καλλιτέχνες προσφέροντας ένα πρόγραμμα πλούσιο και αντάξιο της πολυετούς πολιτιστικής του ιστορίας.

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

Στην περιφερειακή ενότητα της Αττικής, συγκεντρώνονται συνολικά 29 αρχαιολογικά αγροτικά μνημεία, επιβεβαιώνοντας την έντονη αγροτική κίνηση που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικά παραδείγματα:
• Μύλος Τριβέλλα
• Αγροτική οικία στην Σταμάτα Αττική, ιδιοκτησίας Ηλιοπούλου
• Οχυρωμένο στρατόπεδο στο Νησί του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι) αγρόκτημα με πύργο κλασικών χρόνων, πηγάδι κτλ.
• Ανεμόμυλος στο Μαρκόπουλο
• Περιστεριώνας (πρώην Κτίριο Τάννες)
• Μύλος φερόμενης ιδιοκτησίας Θ. Χατζόπουλου, στην Αίγινα
• Οίκημα κληρονόμων Καλλίγερου
• Δύο ανεμόμυλοι στον Πόρο
• Δύο Ανεμόμυλοι στη Σαλαμίνα

Αγροτικά–
λαογραφικά μνημεία

http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες (2)

Πολιτιστικές 
διαδρομές & 
ξεναγήσεις

Η Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την προώθηση του πολιτιστικού της προϊόντος, έχει διαμορφώσει και υλοποιήσει πολλές πολιτιστικές διαδρομές, που συνδυάζουν την επίσκεψη σε ιστορικούς χώρους, πολιτιστικά μνημεία και 
σημεία ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής. Ενδεικτικές πολιτιστικές διαδρομές παρουσιάζονται παρακάτω:
• Στο πλαίσιο της Συνάντησης «Πολιτισμός 2030»  που διοργάνωσε η Ελευσίνα (Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021), σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έξι θεματικές πολιτιστικές διαδρομές:

– Το «Γνωρίζουμε την πόλη» συνδυάζει αστικούς περιπάτους, συναντήσεις, παρουσιάσεις και αφηγήσεις που αξιοποιούν και προβάλλουν το πολιτιστικό απόθεμα της πόλης, καθώς και τις μοναδικές ιστορίες και δραστηριότητες 
των κατοίκων και των τοπικών συλλόγων.

– Η πρώτη διαδρομή, «Made in Eleusis»,  πρόσφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τοπικούς δημιουργικούς επαγγελματίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
– Η διαδρομή «Από τη Δήμητρα στους Τιτάνες» είναι ένας περίπατος στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, από τη Βλύχα με τα παράνομα διαλυτήρια πλοίων μέχρι το εντυπωσιακό συγκρότημα του Κρόνου, ώστε να προβληθεί η 

βιομηχανική κληρονομιά και η ιστορία της περιβαλλοντικής καταστροφής της Ελευσίνας.
– Η διαδρομή «Φύλακες της μνήμης» είναι μια εξερεύνηση στο κέντρο της πόλης, από το παλιό λιμάνι μέχρι την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ώστε να ανακαλύψουν τα σημαντικότερα τοπόσημα της Ελευσίνας και τους 

συναρπαστικούς ανθρώπους που σημάδεψαν την ιστορία της.
– «Οι φρουροί της Λεψίνας» ήταν μια εισαγωγή στο αρβανίτικο παρελθόν της Ελευσίνας, η οποία κορυφώθηκε με την επίσκεψη στο Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας «Αδράχτι», όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν παραδοσιακές αρβανίτικες λιχουδιές.
– Η διαδρομή «Από τον Πόντο στη Νέα Τραπεζούντα» σχεδιάστηκε ως χαλαρός περίπατος στον συνοικισμό των Ποντίων της Ελευσίνας («τα ρώσικα»). Κατά την επίσκεψη στον Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα» οι 

συμμετέχοντες απόλαυσαν μία μικρή επίδειξη των δυνατοτήτων της ποντιακής λύρας, καθώς και τα τοπικά φρεσκοτηγανισμένα πιροσκί.
– Τέλος, οι «Ιστορίες από τη Μεγαλόνησο» αποτέλεσαν μία δράση γνωριμίας με τους Κρήτες της Ελευσίνας, όπου οι συμμετέχοντες γεύτηκαν μοναδικές συνταγές της κρητικής κουζίνας, ρακόμελο και ολοκλήρωσαν τη βραδιά 

τους με μία εντυπωσιακή επίδειξη κρητικών χορών στην έδρα της Ένωσης Κρητών.
• Η Τριλογία της Αττικής είναι μια δυναμική πρωτοβουλία που αναπτύσσουν το τελευταίο διάστημα όλοι οι αρμόδιοι φορείς και το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αττική. Τα αρχαιολογικά πάρκα της Ελευσίνας και του Θορικού (Λαυρίου) σε συνδυασμό με τα κύρια μνημεία και μουσεία της Αθήνας (Ακρόπολη, Μουσείο Ακρόπολης, Αγορά, Πνύκα, 
Διονυσιακό θέατρο, στοά Ευμένους, Ηρώδειο, Αρχαιολογικό Μουσείο) αποτελούν μια ενότητα που αναδεικνύει τις βασικές πτυχές της αρχαίας Αθήνας. Το πρόγραμμα θα στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος, στη διάχυση των επισκεπτών και στην μετατροπή της Αθήνας από πέρασμα σε προορισμό.
– Η Ελευσίνα (Τελεστήριο) και η Ιερά Οδός αναδεικνύουν τη μυθική, θεολογική, μυητική διάσταση
– Τα μνημεία της Αθήνας την πολιτική, δημοκρατική και πολιτιστική διάσταση
– Το Λαύριο, με τα ορυχεία αργύρου, την τεχνολογική και οικονομική διάσταση που χρηματοδότησε τα μεγάλα μνημεία, την πολιτική και στρατιωτική ισχύ της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. 

• Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής της Ελλάδας, η Διεύθυνση Τουρισμού διοργάνωσε ένα ταξίδι εξοικείωσης για Ρώσους δημοσιογράφους (press trip) με τίτλο «Βυζαντινές Πολιτιστικές Διαδρομές και Άγνωστοι Θησαυροί της 
Αττικής». Η δράση χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, με την υποστήριξη του "Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας» και απέσπασε θετικές εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες, που τους δόθηκε η 
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη βυζαντινή ιστορία της Αττικής, συνειδητοποιώντας τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στους δύο λαούς.
– Επίσκεψη/ξενάγηση στις Μονές Δαφνίου & Καισαριανής, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παλαιά Πεντέλη και στον Ιερό Ναό Σωτήρας Λυκόδημου (Ρωσική Εκκλησία), όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την 

εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τις υπέροχες τοιχογραφίες αλλά και να συνομιλήσουν με ιερείς και μοναχούς.
– Η μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, με τίτλο «Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία», καθώς και οι εμβληματικοί ορθόδοξοι ναοί στο κέντρο της Αθήνας, όπως η Μητρόπολη Αθηνών και ο μεσαιωνικός 

χριστιανικός Ναός της Θεοτόκου Γοργοεπήκοου και Αγίου Ελευθερίου («μικρή Μητρόπολη»), εντυπωσίασαν τους Ρώσους δημοσιογράφους.
– Οι διαδρομές επίσης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αποκάλυψαν στους συμμετέχοντες την Πλάκα και το Μοναστηράκι, καθώς και τις διάσπαρτες εκκλησίες σε εμπορικούς δημοφιλείς δρόμους (Παναγία Καπνικαρέα, 

Εκκλησία Αγίας Ειρήνης) και γύρω από την Ακρόπολη.
– Στην Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, στη Στοά και στο Μουσείο Αττάλου, οι δημοσιογράφοι γνώρισαν τους θησαυρούς του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης.
– Οι εκπρόσωποι των ρωσικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δοκίμασαν τη γαστρονομία της Αττικής, ενώ περιηγήθηκαν και στη Κηφισιά, το Παλαιό Φάληρο, στο Πάρκο Αγ. Γεωργίου-Τροκαντερό και τη Μαρίνα Φλοίσβου.

Πολιτιστικές 
διαδρομές

• Ο θεσμός των ξεναγήσεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης μας που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, γνωρίζει μεγάλη ανταπόκριση, 
καθώς δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους της Αθήνας να γνωρίσουν τον πολιτιστικό της πλούτο με τη βοήθεια έμπειρων και εξειδικευμένων ξεναγών.

• Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή και ορισμένα Σάββατα και είναι δωρεάν, με μόνη οικονομική επιβάρυνση το εισιτήριο εισόδου στους χώρους, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο.
Ξεναγήσεις

Πηγές: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού - Περιφέρεια Αττικής
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Σημαντικά αγροτικά/λαογραφικά μνημεία, πολιτιστικές διαδρομές/εκδηλώσεις και διατηρητέα κτίρια συμπληρώνουν το 
πολιτιστικό/θρησκευτικό προϊόν που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες (3)

Πηγές: Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων | Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην ΠΕ Αττικής, έχουν καταγραφεί πάνω από 600 διατηρητέα κτίρια. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά:
• Βαρβάκειος Αγορά
• Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου
• Μέγαρο Βλαχούση
• Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
• Ιλίου Μέλαθρον
• Μέγαρο Ιωάννη Μεταξά
• Οικία Λέλας Καραγιάννη
• Αρχοντικό Λασσάνη
• Προσφυγικά Λεωφόρου Αλεξάνδρας
• Μέγαρο Λιβιεράτου
• Αρχοντικό Λογοθέτη
• Μέγαρο Δούκισσας της Πλακεντίας 
• Μπλε πολυκατοικία
• Παναθηναϊκό Στάδιο
• Σαρόγλειο Μέγαρο
• Σπίτι με τις Καρυάτιδες
• Στοά Νικολούδη
• Τζαμί Τζισταράκη
• Φετιχιέ Τζαμί (Αθήνα)

Διατηρητέα κτίρια
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Η πρωτεύουσα της Ελλάδας, Αθήνα, προσφέρει ένα σύνολο δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, από αξιοθέατα, 
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές διαδρομές, μέχρι αγορές, χώρους διασκέδασης και εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν διαφορετικά 
τουριστικά προϊόντα που διαμορφώνουν έναν προορισμό κατάλληλο για όσους επισκέπτες αναζητούν city-break διακοπές.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Αθήνα (1)

Πηγές: Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica, www.touristorama.com

• Από τις ομορφότερες διαδρομές στον κόσμο είναι ο μεγάλος αρχαιολογικός περίπατος της Αθήνας, με συνολικό μήκος 6,8 χλμ. που συνδέει τα σημαντικότερα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης σε 
συνδυασμό με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας αποτελούν μία όαση πολιτισμού, αστικού τοπίου και αναψυχής. Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο «Μεγάλος Περίπατος» 
είναι η διαδρομή που περιλαμβάνει τους πεζόδρομους Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Μακρυγιάννη, Αποστόλου Παύλου, Αδριανού και Ερμού και αποτελεί έναν περίπατο πολιτισμού και αναψυχής για τους κατοίκους 
και επισκέπτες της Αττικής μέσα από ιστορικές συνοικίες της Αθήνας.
– Η Μακρυγιάννη είναι από τις ομορφότερες γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, η οποία ξεκινά από την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου και εκτείνεται μέχρι και τη Λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή των Στύλων του 

Ολυμπίου Διός και φιλοξενεί το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και επιβλητικά νεοκλασικά κτίρια και πολυκατοικίες του μεσοπολέμου. 
– Συνεχίζοντας βορειότερα, βρίσκεται η ιστορική συνοικία της Πλάκας, κάτω από την Ακρόπολη και ο περίπατος εκεί αποτελεί μοναδική εμπειρία με τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας με 

τη Ρωμαϊκή και Αρχαία Αγορά, με τη Στοά του Αττάλου και τον Άρειο Πάγο, τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, το Ωρολόγιο του Κυρρήστου κ.ά. Επίσης στην περιοχή βρίσκονται σημαντικά βυζαντινά μνημεία και 
εκκλησίες, παλιά λαϊκά αθηναϊκά σπίτια, νεοκλασικές κατοικίες και αρχοντικά, που αναδεικνύουν πως ήταν πριν εκατό χρόνια ολόκληρη σχεδόν η πόλη.

– Τα Αναφιώτικα βρίσκονται μεταξύ Πλάκας και Ακρόπολης, μια γειτονιά στους πρόποδες του Ιερού Βράχου που φέρνει έναν «αέρα» Κυκλάδων στην Αττική. Η περιοχή οικοδομήθηκε και κατοικήθηκε τη δεκαετία 
του 1840 από Αναφιώτες και άλλους Κυκλαδίτες μάστορες που ήρθαν στην Αθήνα για να εργαστούν κατά την ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας με κλιμακωτές ασβεστωμένες αυλές, γαλάζια παραθυρόφυλλα 
και στενά σοκάκια δίνουν σε αυτή τη γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας έναν μοναδικό νησιώτικο χαρακτήρα και χαρίζουν στον επισκέπτη μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

– O λόφος του Φιλοπάππου ή λόφος Μουσών βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη και συνδέεται με τους γειτονικούς λόφους της Πνύκας και των Νυμφών, όπου βρίσκεται το Αστεροσκοπείο. Εκτός από 
περιοχή πρασίνου και σημαντικό βιότοπο στο κέντρο της Αθήνας, ο λόφος είναι πλούσιος σε αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ φιλοξενεί επίσης το κορυφαίο έργο αρχιτεκτονικής τοπίου στη σύγχρονη Αθήνα, τα 
«Έργα Ακροπόλεως – Φιλοπάππου» του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, τα οποία έχουν αποτελούν μνημείο παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

• Το σχέδιο ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας συνεχίζεται και ο Μεγάλος Περίπατος επεκτείνεται, με περισσότερες διαδρομές που συνδέουν ιστορικές περιοχές, αρχαιολογικούς 
θησαυρούς και σύγχρονες αγορές. Το κέντρο της πόλης συνδυάζει για τους επισκέπτες της Αττικής το sightseeing, τις αγορές και την ψυχαγωγία. Με τη σύσταση και λειτουργία επιχειρηματικών συστάδων 
(clusters), «οριοθετούνται» θεματικές αγορές που προσφέρουν όλα όσα αναζητά ο επισκέπτης της Αττικής σε μια σύγχρονη μητρόπολη.

• Οι περιοχές που αναδεικνύονται είναι το Κολωνάκι (εμπορικά καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων, μπουτίκ γνωστών οίκων του εξωτερικού, επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, μουσεία, 
αρχιτεκτονική), η Ομόνοια (εξειδικευμένα καταστήματα γαστρονομίας & τροφίμων, ιστορικοί και πολιτιστικοί χώροι, εμβληματικά κτήρια της πόλης), η Πλάκα και το Μοναστηράκι (είδη λαϊκής τέχνης, εστίαση και 
αναψυχή, ιστορικοί και πολιτιστικοί χώροι), τα Εξάρχεια (βιβλία & μουσική, εστίαση και αναψυχή, σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, πολιτιστικοί χώροι), το Εμπορικό Τρίγωνο (δερμάτινα είδη & υπόδηση, εστίαση, 
ιστορικά κτίρια και μνημεία, πολιτιστικοί χώροι), και η Οδός Πατησίων/Κυψέλη (ένδυση & υπόδηση, εστίαση, αναψυχή, ακαδημαϊκά ιδρύματα, σημαντικοί πολιτιστικοί χώροι).

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

Η Αθήνα είναι μια πρωτεύουσα με fashion brands για όλα τα γούστα, από εκλεπτυσμένο shopping σε αριστοκρατικές γειτονιές και τα προάστια μέχρι τα πολύβουα παζάρια στο κέντρο της πόλης. 
• Οι κύριες γειτονιές οι οποίες στεγάζουν καταστήματα για shopping με εμπορικά καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων, μπουτίκ γνωστών οίκων του εξωτερικού βρίσκονται σε Ερμού, Κηφισιά, Κολωνάκι, 

Γλυφάδα, Μοναστηράκι και Πειραιά.
• Επίσης, στην Αθήνα βρίσκονται πολλά εμπορικά κέντρα, τα οποία συγκεντρώνουν πλήθος καταστημάτων και επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής: The Mall, Attica, Avenue, Golden Hall, McArthur Glen, Athens 

Metro Mall, Factory Outlet (Αεροδρόμιο & Νέο Φάληρο), Athens Heart και Athenian Capitol.
• Τέλος, οι παραδοσιακές αγορές της πρωτεύουσας με πλούσια ιστορική και γαστρονομική ιστορία είναι η Κεντρική Aγορά (Βαρβάκειος) με ιστορία τουλάχιστον 150 χρόνων, η οποία προμηθεύει τους επισκέπτες της 

µε ποικιλίες κρεατικών, θαλασσινών, ξηρών καρπών, φρούτων και λαχανικών από κάθε γωνιά της Ελλάδα, η Ευριπίδου- ο δρόμος µε τα χίλια αρώματα και τις έντονες γεύσεις, η Πλατεία Αβησσυνίας με το παζάρι 
των ξεχασμένων αντικειμένων και το Μοναστηράκι– Flea Market το οποίο είναι διάσημο για τα γραφικά καταστήματα με ιδιαίτερα αντικείμενα προς πώληση όπως αντίκες, παλιά νομίσματα, βιβλία, ρούχα, τα 
ιδιαίτερα δερμάτινα σανδάλια, είδη λαϊκής τέχνης και μεταχειρισμένους δίσκους βινυλίου.

Αγορά
(Shopping)

http://www.touristorama.com/
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Η Αθήνα προσφέρει ένα σύνολο δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, από αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές 
διαδρομές, μέχρι αγορές, χώρους διασκέδασης και εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν διαφορετικά τουριστικά προϊόντα που 
διαμορφώνουν έναν προορισμό κατάλληλο για όσους επισκέπτες αναζητούν city-break διακοπές.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Αθήνα (2)

• Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής διασκέδασης, και ιδιαίτερα της Αθηναϊκής είναι η δυναμική της παρουσία, όλες τις εποχές του χρόνου. Η Αθήνα προσφέρει πληθώρα επιλογών διασκέδασης που 
ανταποκρίνονται σε όλες τις ηλικίες και προτιμήσεις. Από παραστάσεις υψηλών προδιαγραφών και εκδηλώσεις κλασικής μουσικής και όπερας, πολυτελή δείπνα με κοκτέιλ στα εστιατόρια και τα μπαρ των 
ξενοδοχείων της Αττικής με τη μαγευτική θέα, μέχρι μικρά, όμορφα café, ατμοσφαιρικά μπιστρό και βραβευμένα μπαρ, μουσικές σκηνές και νυχτερινά κλαμπ. Τέλος, η διασκέδαση μπορεί να συνεχιστεί σε κάποια 
από τα αμέτρητα πάρτι, συναυλίες ή μουσικά φεστιβάλ που διοργανώνονται χειμώνα-καλοκαίρι στην Αττική, με διεθνούς φήμης DJs, καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλο τον κόσμο.

• Για πολλούς η βραδινή έξοδος ξεκινά με καλό φαγητό σε κάποια συνοικία της Αθήνας και συνεχίζει με ποτό σε κάποιο μπαρ ή χορό σε κάποιο μεγαλύτερο club. Πολλοί διασκεδάζουν σε πίστες όπου εμφανίζονται 
Έλληνες καλλιτέχνες, σε μαγαζιά με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική,  ενώ υπάρχουν επίσης χώροι που φιλοξενούν μουσικά events και guest καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Άλλοι προτιμούν να παρακολουθήσουν μια 
θεατρική παράσταση ή μια ταινία σε ένα από στους κινηματογράφους της πόλης και στη συνέχεια να απολαύσουν ένα καλό δείπνο σε ένα καλό εστιατόριο ή ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο με ζωντανή μουσική. 
Οι θερινοί κινηματογράφοι προσφέρουν μια εξίσου μοναδική ατμόσφαιρα, σε αυλές, κήπους και ταράτσες με θέα την Ακρόπολη και τη θάλασσα. Τα ζεστά bars γίνονται χειμερινό στέκι ενώ τους καλοκαιρινούς 
μήνες οι πλατείες γεμίζουν αντίστοιχα με τραπέζια και κόσμο για καφέ, φαγητό ή ποτό.  

• Οι λάτρες της τέχνης βρίσκουν στην Αθήνα εξίσου πολλές επιλογές, καθώς υπάρχουν art χώροι όπου διοργανώνονται εκθέσεις, βραδιές ποίησης και διάφορα άλλα δρώμενα. Η πόλη φημίζεται για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν από κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο μέχρι μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Το Ηρώδειο θέατρο το Μέγαρο Μουσικής και η Λυρική Σκηνή είναι αναμφισβήτητα οι χώροι που 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αναρίθμητους επισκέπτες- Έλληνες και ξένους- να απολαμβάνουν παραστάσεις από κορυφαίους καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα. 

• Οι πιο δημοφιλείς περιοχές για διασκέδαση στην Αθήνα είναι: Πλάκα, Γκάζι, Εξάρχεια, Ψυρρή, Σύνταγμα, Μοναστηράκι και παραλιακή.

Διασκέδαση

Η Αθήνα επιδεικνύει μια μοναδική πολιτιστική δραστηριότητα που προσελκύει πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, και επικεντρώνονται κυρίως στους φίλους 
του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής και του αθλητισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εκδηλώσεις/φεστιβάλ:
• Θέατρο: Φεστιβάλ Θεάτρου Πέτρας, Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, Φεστιβάλ Αισχύλεια
• Κινηματογράφος: Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF Athens, Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, Πανόραμα Ευρωπαϊκού 

Κινηματογράφου, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Adventure Film Festival, Μαραθώνιος Αnimation
• Μουσική: Rockwave Festival, Φεστιβάλ ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής, Jazz Festival στην Τεχνόπολη, Rockwave Music Festival, Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, Release Music Festival
• Αθλητισμός: Ημιμαραθώνιος Αθήνας, Φεστιβάλ Αναρρίχησης στη Φυλή, Αυθεντικού Μαραθώνιος Αθήνας, Athens Bike Festival, Kite Parade
Επίσης γνωστές εκδηλώσεις/ φεστιβάλ που συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών είναι: Athens Photo Festival, Athens Street Food Festival, Athens Pride Festival, Color Day Festival, Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
Φεστιβάλ Βοτανικού, Μικρό Παρίσι των Αθηνών, Micro μ Festival.

Εκδηλώσεις-
Φεστιβάλ

Πηγές: Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica, www.touristorama.com

http://www.touristorama.com/
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Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει δυναμικά στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων, με την ευκολία πρόσβασης από το 
αεροδρόμιο, τις υφιστάμενες συνεδριακές υποδομές και τη πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, να υποστηρίζουν την αυξανόμενη 
ζήτηση για το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν.

MICE | Ενδεικτικά συνεδριακά κέντρα (1)

Πηγές: Convention & Visitors Bureau (ACVB)| Athens

3. Helexpo1

• Τοποθεσία: Λεωφόρος Κηφισίας  
• Συνολικά: 4 χώροι/ 8.000 τ.μ.
• Μέγιστη χωρητικότητα (άτομα): 400 (theater) 
• Ένα μοναδικά σχεδιασμένο κτήριο με σύγχρονη αισθητική, το HELEXPO MAROUSSI 

προσφέρει ευελιξία και άνεση στους επισκέπτες του. Άνοιξε το Μάρτιο του 2000 και 
λειτουργούσε ως το Κέντρο Τύπου των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ενώ μπορεί να 
φιλοξενήσει ταυτόχρονα διαφορετικές εκθέσεις, συνέδρια, εταιρικές εκδηλώσεις κτλ.

• Αποτελεί το πρώτο Εκθεσιακό Κέντρο στην Αττική που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε 
εκθέσεις και συνέδρια και το άνοιγμά του έθεσε νέα θεμέλια στην αγορά υπηρεσιών, 
οργάνωσης, εγκαταστάσεων κ.λπ. 

5. Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών "Μέγαρο" (MAICC) 1

• Τοποθεσία: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη
• Συνολικά: 18 χώροι/ 12.250 τ.μ.
• Αποτελεί έναν εξαιρετικό, σύγχρονο χώρο συνεδρίων και εκδηλώσεων υψηλής 

αισθητικής και τεχνολογίας με ευρεία επιλογή από 18 αίθουσες συνεδριάσεων, 
άνετους λειτουργικούς εκθεσιακούς χώρους και μεγαλοπρεπή φουαγιέ 

• Η συνολική χωρητικότητά είναι 6.000 άτομα
• Κύριες συνεδριακές αίθουσες: Χρήστος Λαμπράκης (1.960 άτομα), Αλεξάνδρα 

Τριάντη (1.500 άτομα), Νίκος Σκαλκώτας (380 άτομα), Δημήτρης Μητρόπουλος (450 
άτομα) και η Αίθουσα Banquet (650 άτομα). 

• Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. σε κοντινή απόσταση από μουσεία, αξιοθέατα, 
καταστήματα και εστιατόρια, συνδέεται με το μετρό και απέχει 35 λεπτά από το 
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Επίσης διαθέτει πάρκινγκ 750 θέσεων,.

• Τοποθεσία: Τέρμα Κωνσταντίνου Καραμανλή  
• Συνολικά: 3 χώροι
• Μέγιστη χωρητικότητα (άτομα): 800 (theater) / 250 (classroom)/ 600 (banquet)/ 

1.000 (cocktail)
• Ο εξωτερικός χώρος μπορεί να φιλοξενήσει έως 2.000 άτομα.
• Το Manor House-Golf Prive προσφέρει ιδιωτικούς χώρους οι οποίοι είναι 

λειτουργικοί και προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης. 
• Χώροι με δυνατότητα φιλοξενίας έως 800 επισκεπτών στην εσωτερική αίθουσα, 

η οποία μπορεί επίσης να χωριστεί σε 3 μικρότερες αίθουσες, επιτρέποντας έτσι 
τη λειτουργία ταυτόχρονων εταιρικών συναντήσεων και εκδηλώσεων.

2. Golf Prive-Manor House

• Τοποθεσία: Κέντρο Αθήνας (Ιουλιανού 33 – 35 )
• Συνολικά: 4 χώροι / 3.000 τ.μ.
• Μέγιστη χωρητικότητα (άτομα): 200 (theater), 200 (classroom), 1500 (banquet) 

2000 (cocktail)
• Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου καταλαμβάνει 5.000 τ.μ. σε 3 ορόφους, σε 

ένα κτίριο μοναδικής αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Είναι αφιερωμένο στην 
τεχνολογία και στην εξέλιξη του αυτοκινήτου περιλαμβάνοντας περισσότερα από 
110 εκθέματα από τα τέλη του 19

ου
αιώνα έως και τα τέλη του 20

ου
αιώνα. 

• Προσφέρει εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας για τη φιλοξενία κάθε είδους 
εταιρικής/ κοινωνικής εκδήλωσης, με ευέλικτες αίθουσες.

• Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

4. Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

• Τοποθεσία: Λεωφόρος Συγγρού  
• Συνολικά: 6 χώροι / 1.000 τ.μ.
• Μέγιστη χωρητικότητα (άτομα): 700 (theater)/380 (classroom)/ 500 (banquet)/ 

600 (cocktail)
• Αποτελεί έργο έμπνευσης του παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα Mario Botta 
• Διοικείται από το Athenaeum InterContinental Athens- κάτι που πιστοποιεί την 

επιτυχία σε κάθε επαγγελματική και κοινωνική εκδήλωση.
• Διαθέτει αίθουσα συνεδρίων παγκόσμιας κλάσης καθώς και ένα επιβλητικό χώρο 

έκθεσης, ενώ η ευελιξία που προσφέρει στη διαμόρφωση και η σύγχρονη 
τεχνολογική υποδομή συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη λειτουργικότητα.

1. Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής1

1. ACVB Member: Αναγνωρισμένα Μέλη του Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Αθήνας (ACVB)  
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1. ACVB Member: Αναγνωρισμένα Μέλη του Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Αθήνας (ACVB)  

Η Αθήνα βρέθηκε στη 12η θέση πανευρωπαϊκά και στη 17η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον αριθμό συνεδρίων και στην 20η θέση 
παγκοσμίως σε σχέση με τον αριθμό συμμετεχόντων σε συνέδρια το 2019, σημειώνοντας σημαντική ανέλιξη στη σχετική λίστα της ICCA 
κατά την τελευταία 5ετία (19η θέση, 27η θέση και 29ή θέση, αντίστοιχα).

MICE | Ενδεικτικά συνεδριακά κέντρα (2)

Πηγές: Convention & Visitors Bureau | Athens, International Vongress and Convention Association, ICCA Statistics Report: Country & City Rankings 2019

8. Athens Metropolitan Expo

• Τοποθεσία: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
• Τέσσερις (4) αίθουσες, από 6.000 έως 13.000 τ.μ., με 6 έως 12 μέτρα ύψος
• Χωρητικότητα σε μία μόνο αίθουσα: από 100 έως 20.000 άτομα
• Συνολική επιφάνεια: 160.000 τ.μ.  - Μεικτός στεγασμένος χώρος: 50.000 τ.μ. 
• Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων: 5.000 – Συνολική έκταση: 100.000 τ.μ.
• Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς
• Αποτελεί τον μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο χώρο εκδηλώσεων στην Ελλάδα, με 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
και πιο λειτουργικά κέντρα για εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις στη ΝΑ Ευρώπη.

• Τοποθεσία: Ζάππειο Μέγαρο
• Συνολικά: 25 χώροι / 7.304 τ.μ.
• Μέγιστη χωρητικότητα: 2000 (theater), 1200 (classroom), 1800 (banquet)
• Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως εκθεσιακός χώρος για ελληνικά αγροτικά και 

κατασκευαστικά προϊόντα, καθώς και ως χώρος για την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών στο ελληνικό κοινό. Χρησίμευσε επίσης ως χώρος για εκθέσεις 
ζωγραφικής και γλυπτικής, μουσικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

• Οι χώροι του Ζάππειου Μεγάρου είναι κατάλληλοι για συνέδρια, κοκτέιλ πάρτι, 
καθιστικά δείπνα, εκθέσεις τέχνης, εκθέσεις προϊόντων & υπηρεσιών, 4.546 τ.μ. 
εκθεσιακών χώρων, ένα κεντρικό Aίθριο-Περιστύλιο 984 τ.μ. και δύο εσωτερικές 
ανοιχτές αυλές 957 τ.μ. παρέχουν πληθώρα επιλογών για κάθε εκδήλωση.

9. Εκθεσιακός χώρος Ζάππειου Μεγάρου1

• Τοποθεσία: Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη 
• Συνολικά: 3 αίθουσες / 1.040 τ.μ.
• Μέγιστη χωρητικότητα: 450 (theater), 250 (classroom), 250 (banquet), 450 

(cocktail)
• Στο ισόγειο του κτηρίου στεγάζεται ένα αυτόνομο και προσβάσιμο δωμάτιο 600 

τ.μ., με μέγιστη χωρητικότητα 450 ατόμων, όπου μπορεί να φιλοξενήσει 
εκδηλώσεις, συνέδρια, εργαστήρια, διαλέξεις και σεμινάρια, καθώς επίσης και 
εκθέσεις/εκδηλώσεις τέχνης.

6. Σεράφειο

• Βρίσκεται στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου στον Κεραμικό, το οποίο έχει 
μεταμορφωθεί σε χώρο πολιτισμού με πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

• Οι εγκαταστάσεις με 7 κτίρια και 2 προαύλιους χώρους, έχουν βιομηχανική 
αισθητική και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, και είναι ανοιχτές για τη διοργάνωση 
εταιρικών εκδηλώσεων, προσαρμοσμένων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

• Στα φυσικά πλεονεκτήματα, προστίθενται ο άρτιος οπτικοακουστικός εξοπλισμός 
και η άψογη εξυπηρέτηση από το έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

• Συναυλίες, φεστιβάλ, εκθέσεις, παραστάσεις, προβολές, σεμινάρια, εργαστήρια, 
συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Τεχνόπολη.

7. Τεχνόπολη Αθήνας1

10. Ίδρυμα Ευγενίδου1

• Τοποθεσία: Λεωφόρος Συγγρού
− Αμφιθέατρο: 312 τ.μ. / 420 άτομα
− Αίθουσα διαλέξεων: 120 τ.μ. / με χωρητικότητα 120 ατόμων σε αμφιθεατρική 

διάταξη, 60 άτομα σε σχολική διάταξη και 30 άτομα σε διάταξη «Π».
− Αίθουσα Συμβουλίων: 38 τ.μ./ με χωρητικότητα 40 ατόμων σε αμφιθεατρική 

διάταξη, 20 άτομα σε σχολική διάταξη και 15 άτομα σε διάταξη «Π».
− Περιστύλιο 1ου ορόφου: Χώρος 260 τ.μ. με δυνατότητα  να λειτουργήσει 

αυτόνομα, φιλοξενώντας μεμονωμένες εκδηλώσεις αλλά και συμπληρωματικά 
φιλοξενώντας την έκθεση ενός συνεδρίου / με χωρητικότητα 180-200 ατόμων σε 
banquet διάταξη και 280 ατόμων σε cocktail διάταξη

− Περιστύλιο 2ου ορόφου: Χώρος 460 τ.μ. που μπορεί να φιλοξενήσει ιδανικά, 
γεγονότα εταιρικού και κοινωνικού χαρακτήρα τα οποία συνδέονται με τις 
συνεδριακές δραστηριότητες / με χωρητικότητα 300 ατόμων σε cocktail διάταξη

− Νέο Ψηφιακό πλανητάριο: Από τα μεγαλύτερα πλανητάρια στον κόσμο, 850 τ.μ. 
με 278 ειδικά καθίσματα και μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρωτότυπη πρόταση 
για το κοινωνικό μέρος μιας συνεδριακής διοργάνωσης με προβολή 
πλανηταριακών παραστάσεων και ταινιών μεγάλης οθόνης.

− Αίθουσα τελετών-δεξιώσεων: 133 τ.μ. / με χωρητικότητα 100 ατόμων σε banquet 
διάταξη και 150 ατόμων σε cocktail διάταξη.

11. Μουσείο Βορρέ 

• Τοποθεσία: Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1
• Συνολικά: 3 χώροι / 1.500 τ.μ.
• Μέγιστη χωρητικότητα: 570 (theater), 380 (classroom), 500 (banquet), 650 (cocktail)
• Το Μουσείο Βορρέ είναι ένα πολιτιστικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1983, με σκοπό την 

προώθηση της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού, εκτείνεται σε τρία στρέμματα 
και χωρίζεται στο μουσείο σύγχρονης και λαϊκής τέχνης, με συλλογές που καλύπτουν 
τουλάχιστον 2500 χρόνια ελληνικής ιστορίας. 
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Στην Περιφέρεια Αττικής, πέρα από συνεδριακά κέντρα, προσφέρεται μια πληθώρα επιλογών για τη διοργάνωση συνεδρίων και 
κοινωνικών/ εταιρικών εκδηλώσεων σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στα προάστια της Αττικής. 

MICE | Υπηρεσίες / ξενοδοχεία

Πηγές: http://www.ellada.net/portal/el, https://www.luxuryexperience.gr  

7. Hilton Athens Hotel
• 506 δωμάτια
• 22 αίθουσες συνεδριάσεων / 2,773 τ.μ.
• Δυνατότητα φιλοξενίας έως 972 άτομα 

9. King George Palace 
• 102 δωμάτια
• 2 αίθουσες συνεδριάσεων & εκδηλώσεων / 465 τ.μ.
• 2 αίθουσες εκδηλώσεων

8. Grande Bretagne Hotel
• 321 δωμάτια
• 15 χώροι για επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια και 

πολυτελείς κοινωνικές εκδηλώσεις / 1.100 τ.μ.
• 4 Αίθουσες εκδηλώσεων για γαμήλιες εκδηλώσεις

4. Crowne Plaza Athens City Centre 
• 192 δωμάτια
• 14 υψηλής τεχνολογίας αίθουσες  για εκδηλώσεις και 

συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα του ξενοδοχείου.
• Ballroom 865 τ.μ. με χωρητικότητα 700 ατόμων 

6. Royal Olympic Hotel
• 265 δωμάτια
• 18 πρόσφατα ανακαινισμένες αίθουσες συνεδριάσεων 

& εκδηλώσεων 
• Χωρητικότητα έως 700 άτομα

5. Divani Caravel Hotel
• 427 δωμάτια
• 16 πολυμορφικές αίθουσες συνεδριάσεων και 

εγκαταστάσεις εκδηλώσεων / 4.000 τ.μ. 
• Ιδανικό για συνελεύσεις, συνέδρια, σεμινάρια & 

γαμήλιες δεξιώσεις

1. Athenaeum Intercontinental 
• 543 δωμάτια
• 35 χώροι για εταιρικές/ κοινωνικές εκδηλώσεις 
• Ballroom: το μεγαλύτερο conference room στην Αθήνα 

με χωρητικότητα έως 1.500 άτομα.

3. Athens Plaza NJV Hotel 
• 162 δωμάτια & 18 σουίτες
• Εκδηλώσεις ιδιαίτερου χαρακτήρα, parties, αλλά και 

συνέδρια υψηλών προδιαγραφών
• Χωρητικότητα έως 350 άτομα

2. Grand Hyatt Athens
• 321 δωμάτια
• 7 αίθουσες συνεδριάσεων & εκδηλώσεων /  2.000 τ.μ. 
• Ballroom: 350 τ.μ.
• Χωρητικότητα έως 1.000 άτομα
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Ξενοδοχεία | Προάστια Αττικής
• Κηφισιά Semiramis Hotel, Theoxenia Palace Hotel
• Μαρούσι Dais Conference Centre 
• Λαγονήσι Grand Resort Lagonissi
• Μάτι Cabo Verde Hotel
• Παλαιό Φάληρο Poseidon Hotel
• Παλλήνη Kellari Papachristou
• Ραφήνα Avra Hotel Rafina
• Σπάτα Holiday Inn Athens Airport
• Βούλα Blazer Suites

• Βουλιαγμένη
Astir Palace Arion Resort and Spa, Astir Palace The Westin Athens, 
The Margi Hotel, W Athens Astir Palace Beach, Amarilia Hotel 

• Γλυφάδα Congo Palace Hotel, Emmantina Hotel, Palmyra Beach Hotel 
• Πειραιάς Piraeus Theoxenia Hotel, Mistral Hotel, Savoy Hotel Piraeus 
• Ανάβυσσος Plaza Resort Hotel
• Μάτι Cabo Verde Hotel 

Ενδεικτικά ξενοδοχεία 5* | Κέντρο Αθήνας
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Οι μονάδες αγροτουρισμού της Περιφέρειας Αττικής αποτελούν προορισμούς που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση και 
μονάδες παραγωγής βιολογικών προϊόντων, προς κατανάλωση στους χώρους της μονάδας ή προς πώληση. Ενδεικτικές μονάδες με 
μεγάλη επισκεψιμότητα είναι «Το Περιβόλι της Βάρης», «The Margi farm», «Μια φορά κι έναν καιρό» και το «Αγρόκτημα Διαμάντι».

Αγροτουρισμός

Πηγές: Ανάλυση Deloitte - Remaco, Επίσημη ιστοσελίδα «Το Περιβόλι στη Βάρη», Επίσημη ιστοσελίδα «The Margi farm», Επίσημη ιστοσελίδα «Μια φορά κι έναν καιρό», Επίσημη ιστοσελίδα «Αγρόκτημα Διαμάντι»  

Το Περιβόλι της Βάρης 
• Το Περιβόλι στη Βάρη βρίσκεται στα νότια προάστια της 

Αθήνας, στο Χέρωμα Βάρης, σε μικρή απόσταση από τη 
Λεωφόρο Ευελπίδων και 20 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.

• Οι επισκέπτες μπορούν να δουν κυκλικά παρτέρια που 
αναπτύσσονται σύμφωνα με πρωτότυπες ιδέες για την 
καλλιέργεια και το χώμα, όπως το περίφημο «κοτοτρακτέρ», 
να μάθουν για τον κύκλο της ζωής στη σκουληκοφάρμα, να 
ενημερωθούν για την πράσινη ηλιακή τουαλέτα και τη 
σωστή διαχείριση νερού και αποβλήτων.

• Επίσης έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν τρόπο 
συνύπαρξης με τη φύση, και μέσα από τη περιήγηση στους 
χώρους μαζί με την έμπειρη ομάδα μπορούν να 
ανακαλύψουν τα μυστικά που κρύβει, να συμμετέχουν σε 
αγροτικές εργασίες και να βιώσουν τη συνολική εμπειρία 
(πχ. λιομάζωμα με τον παραδοσιακό τρόπο, συμμετοχή στη 
συγκομιδή του καρπού) 

• Με έμπειρους παραγωγούς & εξειδικευμένους επιστήμονες 
διοργανώνονται σεμινάρια γευσιγνωσίας, με σκοπό να 
γνωρίσουν σε βάθος τις «πολύτιμες» πρώτες ύλες και να 
μάθουν τα «μυστικά» για την ποιοτική παραγωγή τους 
όπως πχ. για το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, το κρασί, τη 
μπύρα, το ελληνικό μέλι και άλλους γαστρονομικούς 
θησαυρούς.

• Στο συγκεκριμένο χώρο διοργανώνονται επίσης εταιρικές 
συναντήσεις, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
καθώς και ποικίλες δραστηριότητες/ σεμινάρια.

• Ο χώρος διαθέτει μικρό ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, 
ιδανικό για την κατεργασία μικρών ποσοτήτων ελαιόκαρπου 
και την παραγωγή παρθένου ελαιόλαδου.

• To εστιατόριο στο Περιβόλι απορροφά τη συγκομιδή, την 
πλαισιώνει με αγνές πρώτες ύλες άλλων ντόπιων 
παραγωγών και προσφέρει στους επισκέπτες εκλεκτά πιάτα.

• Επίσης, διαθέτει πληθώρα τοπικών προϊόντων προς 
πώληση, όπως πχ. Μακαρόνια, τοπικά αυγά, φρούτα, λάδι, 
ζαρζαβατικά, αποξηραμένα φρούτα, κατσικίσιο τυρί, γάλα, 
μέλι, μαρμελάδες, σαπούνια κ.α

The Margi farm
• Στη φάρμα, η οποία βρίσκεται σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων, 

περιτριγυρισμένη από αμπελώνες και ελαιώνες, 
χρησιμοποιούνται φυσικές γεωργικές πρακτικές, σε 
συνδυασμό με φυσικές μεθόδους καλλιέργειας. Επίσης, η 
γη ποτίζεται με το δικό της αρδευτικό σύστημα. 

• Το μικροκλίμα της περιοχής ευνοεί τη φυσική παραγωγή 
προϊόντων με τη χρήση υψηλής ποιότητας πρώτων υλών με 
βιολογικά συστατικά, και έτσι αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής κουζίνας και των τοπικών 
προϊόντων.

• Το ελαιόλαδο, το ροζέ κρασί, το παραδοσιακό τσίπουρο, το 
φρέσκο μαλακό τυρί από κατσικίσιο γάλα, οι αγκινάρες, τα 
άγρια σπαράγγια, τα βότανα και τα λαχανικά καθώς και τα 
εποχικά φρούτα, τα άγρια χόρτα και τα φρέσκα αυγά είναι 
μερικά από τα δώρα της φύσης στη φάρμα. 

• Οι επισκέπτες της φάρμας μπορούν να απολαύσουν ένα 
περίπατο με ξεναγό στο βιολογικό κήπο και ανάλογα με την 
εποχή, έχουν τη δυνατότητα να μαζέψουν λαχανικά και, στη 
συνέχεια, να τα γευτούν σε παραδοσιακά ελληνικά πιάτα.

• Το boutique SLH ξενοδοχείο «The Μargi» προσφέρει επίσης 
πρωινό με εποχικά προϊόντα της φάρμας.

Μια φορά κι έναν καιρό
• Το πάρκο «Μια φορά κι έναν καιρό» αποτελεί την πιο 

πρωτότυπη πρόταση για σχολικές εκδρομές, παιδικά πάρτι 
και κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και για τη δημιουργική 
ψυχαγωγία όλης της οικογένειας, δίνοντας τους την 
ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στη φύση.

• Βρίσκεται σε μια κατάφυτη τοποθεσία στον Αυλώνα, 
χαρακτηριστικό δείγμα του «Αττικού τοπίου». Η πρόσβαση 
είναι πολύ εύκολη αφού απέχει μόλις λίγα λεπτά από την 
Εθνική οδό. Οι υποδομές και το προσωπικό του πάρκου 
εγγυώνται την ασφάλεια των παιδιών.

• Ο νερόμυλος, το αλώνι, τα πατητήρι, τα παραδοσιακά 
σπίτια και το καφενείο, το μποστάνι με αρωματικά φυτά, οι 
στάβλοι με τα ζώα αλλά και ο περιφραγμένος χώρος με τα 
ελάφια, δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να 
γνωρίσουν την αγροτική ζωή παλιά.

• Παράλληλα, με τις υποδομές κομποστοποίησης, 
ανακύκλωσης και συλλογής βρόχινου νερού, οι επισκέπτες 
έρχονται σε επαφή με οικολογικές πρακτικές, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης

• Δραστηριότητες που προσφέρονται στο πάρκο:
o Ο κύκλος του ψωμιού –όργωμα του χωραφιού με το 

αλέτρι, σπορά του σταριού, θερισμός και χρήση 
αλωνιού, διαδικασία άλεσης στον νερόμυλο, ζύμωμα 
και ψήσιμο ψωμιού στον ξυλόφουρνο

o Πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον όπως πχ. πως να 
επαναχρησιμοποιούμε τα αντικείμενα ή πως 
συλλέγουμε το βρόχινο νερό.

o Μάθημα ιστορίας μέσα από προσωπική εμπειρία, 
πρωτόγνωρη για τα παιδιά της πόλης, πχ. τα παιδιά 
μαθαίνουν πώς ήταν το παλιό χωριό με τα πέτρινα 
σπίτια, το παντοπωλείο, τις λάμπες πετρελαίου, τους 
στάβλους, το μποστάνι και τα χωράφια. 

Αγρόκτημα Διαμάντι
• Το αγρόκτημα Διαμάντι είναι από τα πρώτα οικολογικά 

αγροκτήματα στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 1985 με 
ευρεία παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων. 
Είναι το πρώτο που πήρε επίσημη πιστοποίηση για τα 
προϊόντα του.

• Στις καλλιέργειες του αγροκτήματος παράγονται εποχιακά 
κηπευτικά, λαχανικά θερμοκηπίου και φρούτα ανάλογα με 
την εποχή. 

• Η παραγωγή των βιολογικών καρπών πραγματοποιείται με 
τον παραδοσιακό τρόπο στην επιλογή των σπόρων, στη 
λίπανση και στη φυτοπροστασία. Οι σπόροι προέρχονται 
από ντόπιες ποικιλίες, ενώ η λίπανση πραγματοποιείται με 
κοπριές από τα ζώα της φάρμας. Η φυτοπροστασία, εάν 
είναι αναγκαία, πραγματοποιείται με βιολογικά 
φυτοφάρμακα.

• Κατά την επίσκεψη, ο επισκέπτης μπορεί να μάθει πως 
καλλιεργούνται τα βιολογικά προϊόντα, να έρθει σε επαφή 
με τα ζώα, να ανακαλύψει τα βότανα και τα μυρωδικά της 
ελληνικής γης και να αγοράσει προϊόντα βιολογικής 
καλλιέργειας. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να 
συμμετέχουν στην διαδικασία συγκομιδής και στη 
συντήρηση της φάρμας.
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Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού-Οικοτουρισμού, με αναγνωρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους καθώς και ένα από τα 
σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας με πλούσια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πάρνηθας.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Πηγές: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού - Περιφέρεια Αττικής,  Topo Guide – Χλωρίδα & Πανίδα ΠΕ Αττικής

• Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα. Πολλά απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως οικότοποι 
προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνδυασμό με τα γενικότερα τοπικά χαρακτηριστικά, συνθέτουν το αποκαλούμενο «Αττικό Τοπίο». 

• Συγκεκριμένα, οι θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής, με βάση την υφιστάμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία είναι:
− Εθνικό πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα (ΦΕΚ 395/Δ/3700), 
− Ορεινός Όγκος Πάρνηθας (ΦΕΚ 336/Δ/24-07-2007),
− Όρος Υμηττός (ΦΕΚ 187/Δ/16-09-2011) και 
− 24 Παραδοσιακοί Οικισμοί

• Μερικά από τα δημοφιλέστερα τοπία φυσικού κάλους είναι τα Βασιλικά κτήματα στο Τατόι, η Λίμνη του Μαραθώνα, η Λίμνη της Βουλιαγμένης, ο Λόφος του Στρέφη, ο Λόφος Αρδηττού, ο Εθνικός 
κήπος Ζάππειου, ο Υμηττός, η Πάρνηθα, ο Λυκαβηττός και το Πεδίον του Άρεως.

Τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους

Χλωρίδα
• Η χλωρίδα της ΠΕ Αττικής θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα με όρη και νήσους που καταγράφουν πάνω από 818 είδη φυτών. Αξίζει να σημειωθεί πως 31 από αυτά είναι ενδημικά 

ή απειλούμενα προς εξαφάνιση, με σπανιότερα το κόκκινο κρίνο, τα τέσσερα είδη τουλίπας και η άσπρη πεόνια.
• Σε υψόμετρο μικρότερο των 800μ., υπάρχει η λεγόμενη ζώνη της χαλέπιου πεύκης και των αείφυλλων σκληρόφυλλων θάμνων, που είναι χαρακτηριστική της τυπικής μεσογειακής βλάστησης, όπως πχ. 

πουρνάρι- Querqus coccifera, χνουδοβελανιδιά - Querqus pubescense, αριές-Querqus ilex, φιλλύκια- Phillyrea latifolia, κουμαριές- Arbutus unedo, σπάρτα- Spartium junceum κ.α. 
• Σε υγρότερες και γονιμότερες θέσεις εντοπίζονται πλατάνια, σχίνοι, φράξοι, μυρτιές, δάφνες, πικροδάφνες και μεγάλο αριθμό φρυγάνων και ποωδών φυτών και λουλουδιών. 
• Σε υψόμετρο άνω των 800μ. αναπτύσσεται η ζώνη της κεφαλληνιακής ελάτης. Συγκεκριμένο είδος στην Αττική που σχηματίζει πυκνές συστάδες και περιλαμβάνεται στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. 

Μαζί με την ελάτη φυτρώνουν ανάμεσα πουρνάρια, αριές, φυλλίκια, κουμαριές και κέδροι, ενώ στα υγρότερα εδάφη οστρυές, πλατάνια, λεύκες κ.ά. Επίσης, τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν φυτευτεί 
στην περιοχή της ελάτης αρκετά δένδρα μαύρης πεύκης, ακακίας και λίγα άτομα κέδρου του Λιβάνου και φλαμουριάς.

Πανίδα
• Η πανίδα της ΠΕ της Αττικής περιλαμβάνει πολλά είδη που προστατεύονται, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ένα από αυτά είναι το ελάφι Cervus elaphus που υπάρχει μόνο στη Ν. Ελλάδα 

και που απαγορεύεται το κυνήγι του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο πυρήνας του Δρυμού της Πάρνηθας και μια ευρύτερη περιοχή, που περιλαμβάνει τα δάση Λοιμικό, Σαλονίκι, Γκούρα, Τατόι, 
Βούντημα, Αυλώνα και μέρος του Δάσους της Φυλής, αποτελούν το μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων με συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Επίσης, στον πυρήνα του Δρυμού, σε μια έκταση 1.200μ., 
λειτουργεί εκτροφείο θηραμάτων (ελαφιών, ζαρκαδιών, αγριοκάτσικων), με σκοπό τον εμπλουτισμό των περιοχών.

• Στην πλούσια πανίδα της περιοχής περιλαμβάνονται 29 είδη θηλαστικών, όπως ελάφια, λαγοί, αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια, τσακάλια, σκίουροι, σκαντζόχοιροι κ.ά. Συγκεκριμένα η περιοχή της Αττικής 
έχει χαρακτηριστεί σημαντική για τα πουλιά. Έχουν παρατηρηθεί περίπου 135 είδη πτηνών, ενδημικών της Ελλάδας και αποδημητικών, όπως το όρνιο (Gyps fulvus), o φιδαετός (Circaetus gallicus), ο 
χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο πετρίτης (Falco peregrinus), ο μπούφος (Bubo bubo) και ο μουστακοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli).

Χλωρίδα & Πανίδα
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Σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό «Michelin Guide», στην Αττική υπάρχουν 4 εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια «Michelin», 4
εστιατόρια με βραβεία «Bib Gourmand» και 12 αναγνωρισμένα με «The Michelin Plate».

Γαστρονομικός Tουρισμός| Βραβεία Michelin

Πηγές: Τουριστικός οδηγός «Michelin» - Βραβευμένα εστιατόρια στην Αττική 

Εστιατόρια αναγνωρισμένα ως «Bib Gourmand»Εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι «Michelin» Εστιατόρια αναγνωρισμένα ως «Michelin Plate»

• Τα αστέρια της Michelin θεωρούνται πλέον σήμα κατατεθέν της 
εξαιρετικής κουζίνας από πολλούς κορυφαίους σεφ του κόσμου και 
απονέμονται στα καλύτερα εστιατόρια σε κάθε πόλη του οδηγού. 

• Οι παραλήπτες αστεριών κερδίζουν τεράστιο κύρος και έκθεση, και πολλοί 
ιδιοκτήτες εστιατορίων βλέπουν επίσης μια αύξηση των επιχειρήσεων 
μετά τη λήψη των αστεριών.

Εστιατόριο Σπονδή
• Η Σπονδή βρίσκεται στην περιοχή του ιστορικού Καλλιμάρμαρου Σταδίου 

της Αθήνας, που κτίστηκε το 1896 για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της σύγχρονης εποχής, και πολύ κοντά στην Ακρόπολη.

• Δημιουργία του Απόστολου Τραστέλη το 1996, αποτελεί σημείο 
αναφοράς για την Ελλάδα, με γαστρονομικές γεύσεις που ακροβατούν 
ανάμεσα στην κλασσική και τη μοντέρνα Γαλλική κουζίνα.

Εστιατόριο Hytra
• Το Hytra Restaurant & Bar βρίσκεται στον 6ο & 7ο όροφο της Στέγης, του 

Ιδρύματος Ωνάση, στη διεύθυνση Λ, Συγγρού.
• Το εστιατόριο Hytra έχει αναπτύξει την γαστρονομική του ταυτότητα με 

βάση την προσέγγιση και τον επαναπροσδιορισμό της πλούσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της ελληνικής γαστρονομίας, δίνοντας μια 
σύγχρονη έκφραση στην εκτέλεση και παρουσίαση των πιάτων.

Botrini’s restaurant 
• Βρίσκεται στο Χαλάνδρι σε μια μονοκατοικία, η οποία περιβάλλεται από 

έναν καταπράσινο κήπο.  
• Tο εστιατόριο είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου του σεφ και 

ιδιοκτήτη Έκτορα Μποτρίνι, να δημιουργήσει ένα προσιτό εστιατόριο που 
φέρνει τη γαστρονομία πιο κοντά στους ανθρώπους με σεβασμό στην 
εποχικότητα, την ποιότητα και την ιθαγένεια των πρώτων υλών.

Varoulko Seaside Restaurant:
• Το εστιατόριο βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της 

πόλης, την μαρίνα του Μικρολίμανου, προσφέρει μοναδική θέα και 
ατμόσφαιρα στους επισκέπτες και είναι εύκολα προσβάσιμο από το 
κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.

• Είναι μια πρόσφατη βράβευση από τα αστέρια «Michelin», η οποία 
απονέμεται από το 1997, μόνο σε εξαιρετικά εστιατόρια που προσφέρουν 
καλής ποιότητας φαγητό σε σχετικά χαμηλές τιμές.

Εστιατόριο «Nolan»

• Το Nolan στο Σύνταγμα είναι ένα εστιατόριο με διεθνή κουζίνα και ασιατικό 
προσανατολισμό, με το διάσημο σεφ του εστιατορίου, Σωτήρη Κοντιζά, να 
δημιουργεί ξεχωριστά πιάτα συνδυάζοντας ασιατικά και ελληνικά προϊόντα. 

• Το εστιατόριο χαρακτηρίζεται από το "φιλόξενο φαγητό" (comfort food) και 
την έννοια του street food, συνδυάζοντας γεύσεις από διάφορες χώρες 
όπως το Βιετνάμ, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Εστιατόριο «Οικείο»

• Ένα μικρό εστιατόριο στο Κολωνάκι, με τραπέζια σε δύο διαφορετικά 
επίπεδα. Η διακόσμηση είναι παραδοσιακή και το μέρος έχει μια ζεστή 
αίσθηση. Τα μενού προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας οικογενειακά πιάτα, 
φτιαγμένα με φρέσκα υλικά. 

Εστιατόριο «7 Food Sins»

• Το εστιατόριο «7 Food Sins» στεγάζεται σε ένα καλαίσθητο νεοκλασικό που 
χρονολογείται από το 1980, στην ειδυλλιακή περιοχή της Πλάκας, στο 
κέντρο της Αθήνας. 

• Ανανεώνουν το εδεσματολόγιό κάθε τρεις μήνες, καθώς βασίζεται 
αποκλειστικά στην εποχικότητα των προϊόντων, με το chef, Δήμο 
Σαμουράκη, να δημιουργεί εδέσματα υψηλής γαστρονομίας. 

Εστιατόριο «Αθήρι»

• Ξεκίνησε το 2004 από τον σεφ Αλέξανδρο Καρδάση στον Κορυδαλλό, ενώ 
από τον Οκτώβριο του 2007 λειτουργεί στον Κεραµεικό, στο παλιό 
νεοκλασικό σπίτι της Πλαταιών µε την καταπράσινη αυλή.

• Το εστιατόριο εργάζεται συστηματικά στην έρευνα της γαστρονομίας, των 
παραγωγών και των προϊόντων από όλη την Ελλάδα. Το μενού αλλάζει 
συχνά, ανάλογα µε την εποχικότητα και την εξερεύνηση νέων προϊόντων σε 
συνδυασμό µε τη συνεχή έμπνευση και δημιουργικότητα του σεφ.

• Το «Michelin Plate» είναι το σύμβολο για εκείνα τα εστιατόρια που δεν 
έχουν αστέρι «Michelin» ή «Bib Gourmand». 

• Πολλά εστιατόρια ξεκινούν από το «Michelin Plate» στον οδηγό και μετά 
ανεβαίνουν για να πάρουν αστέρι τα επόμενα χρόνια. 

• Μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση 
από ένα «Michelin Plate» πιάτο, περιλαμβάνουν το ταλέντο του σεφ στην 
κουζίνα, τη φιλοδοξία και τους πόρους, όπως οι καλοί προμηθευτές.

Εστιατόρια

• GB Roof Garden

• Ergon House

• Birdman

• Sushimou

• Electra Roof Garden

• Aneton

• 2 Mazi

• Cookoovaya

• Alficon

• Sense

• Vezene

• CTC
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ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (2/2)
• Premiere (15,5/20)

– Αττική-Αθήνα-Νέος Κόσμος
– Καλύτερο από ποτέ το εστιατόριο του «Athenaeum InterContinental», με θέα την 

Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Ο Μιχάλης Νουρλόγλου προτείνει ένα εξαιρετικό 
μενού και φέρνει πιάτα με δημιουργικές εκπλήξεις, όπως ο αστακός με μπανάνα 
και καρύδα.

• Tudor Hall (15,5/20)
– Αττική-Αθήνα-Κέντρο
– Στο ξενοδοχείο «King George», η κουζίνα του σεφ Αλέξανδρου Κοσκινά ακολουθεί 

το πάντρεμα ευρωπαϊκού μπαρόκ και ελληνικού κλασικισμού με γαλλικές τεχνικές 
που αναδεικνύουν τα ελληνικά υλικά.

• GB Roof Garden (15/20)
– Αττική-Αθήνα-Κέντρο
– Έχει ξεχωρίσει ως το Grand Restaurant της Αθήνας με κλασική εκσυγχρονισμένη 

πολυτέλεια, εξαιρετικό σέρβις και εκπληκτική θέα στον Παρθενώνα και την 
Πλατεία Συντάγματος.

• CTC (15/20)
– Αττική-Αθήνα-Ιλίσια
– Το εστιατόριο CTC στα Ιλίσια είναι το νεότερο degustation εστιατόριο της Αθήνας 

και προσφέρει ελληνική δημιουργική κουζίνα, αποτελώντας την πρώτη 
επιχειρηματική προσπάθεια του πολυβραβευμένου σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη.

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 11 εστιατόρια βραβευμένα με Χρυσό Σκούφο καθώς και 11 εστιατόρια που ανήκουν στην 
κατηγορία Top Notch. Σημαντική διάκριση αποτελεί και το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας που έχει απονεμηθεί συνολικά σε 8 
εστιατόρια/ταβέρνες της Περιφέρειας.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Λοιπές βραβεύσεις εστιατορίων 

Πηγές: Εστιατόρια Αττικής | Χρυσοί Σκούφοι (2020) 

• ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Κρητικός
• ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Travolta
• ΠΕ Πειραιώς: Παπαϊωάννου
• ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Maraveal
• ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: L' Abreuvoir, Nikkei Peruvian Resto 

Bar, Sense, Τηλέμαχος Athens, ΦΒΚ, Milos Estiatorio, Vezené

Top Notch βραβεία (11)

Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2020 (8)

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας λαμβάνουν εστιατόρια και ταβέρνες με 
παραδοσιακή ή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, τα οποία 
αξιολογούνται με βαθμολογία από 14/20 και πάνω:
• ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών: Artisanal
• ΠΕ Πειραιώς: Varoulko Seaside 
• ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Ark, Μαγικές Κατσαρόλες
• ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Sense, Tudor Hall, Aleria, Βασίλαινας

ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών
• Botrini's (16/20)

– Αττική-Βόρεια Προάστια-Χαλάνδρι 
– Μια διατηρητέα μονοκατοικία του 1939 αποτελεί την έδρα του Έκτορα Μποτρίνι. 

Ένας χώρος αναζήτησης γεύσεων και πρώτων υλών με μενού το οποίο 
πειραματίζεται με ελληνικές γεύσεις δίνοντάς τους διεθνές πρόσημο.

ΠΕ Πειραιώς
• Varoulko Seaside (16/20)

– Αττική-Πειραιάς & Περίχωρα-Μικρολίμανο
– Γαστρονομικό τοπόσημο για ξένους και Έλληνες στην Αθήνα, αλλά και πεδίο 

διαρκούς εξέλιξης μιας νέας θαλασσινής ελληνικής κουζίνας, το εστιατόριο του 
Λευτέρη Λαζάρου είναι σημείο αναφοράς. 

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών
• Patio (15,5/20)

– Αττική-Κεντρικά και Νότια Προάστια-Βουλιαγμένη,
– Στην εσωτερική αυλή του ξενοδοχείου «The Margi», ο Παναγιώτης Γιακαλής 

δείχνει με το μαγειρικό ταλέντο μοντέρνα προσέγγιση των ελληνικών και 
μεσογειακών ιδεών.

• Matsuhisa Athens (15,5/20)
– Αττική-Κεντρικά και Νότια Προάστια-Βουλιαγμένη
– Το εστιατόριο του Nobu στην Αθήνα προσφέρει ένα δυνατό συνδυασμό της 

παγκοσμίως διάσημης ιαπωνικής με περουβιανές αναφορές κουζίνας του με θέα 
στον κόλπο του Αστέρα.

Χρυσοί Σκούφοι 2020 (11)

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι:
• Ποιότητα των πρώτων υλών
• Μαγειρική τεχνική-επιδεξιότητα των σεφ
• Αρμονία & ισορροπία των γεύσεων
• Πρωτότυπα υλικά
• Ευφάνταστοι συνδυασμοί
• Αισθητική εμφάνιση των πιάτων
• Γενική αίσθηση που εκπέμπει το σύνολο των στοιχείων

Κλίμακα βαθμολογίας Χρυσών Σκούφων

18,5/20-20/20 Άριστα

16,5/20-18/20 Εξαιρετικά

15/20-16/20 Πολύ Καλά

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (1/2)
• Σπονδή (16/20)

– Αττική-Αθήνα-Παγκράτι
– Το εστιατόρια είναι κάτοχος Χρυσών Σκούφων από την πρώτη χρονιά. Ο κατ’ επανάληψη βραβευμένος σεφ Άγγελος Λάντος διακρίνεται για την υψηλή τεχνική που διαθέτει, 

την πρωτοτυπία του στο συνδυασμό των υλικών και τη σύγχρονη ματιά του στη γαστρονομία. 
• Hytra (15,5/20)

– Αττική-Αθήνα-Νέος Κόσμος
– Στο εστιατόριο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών με θέα στην Ακρόπολη, ο Τάσος Μαντής παρουσιάζει μια κουζίνα με επίκεντρο τα βότανα, κηπευτικά, μυρωδικά & 

ζυμώσεις σε σύγχρονο πνεύμα.
• Aleria (15/20)

– Αττική-Αθήνα-Μεταξουργείο
– Στην 13χρονη πορείας του, το κομψό ιδιοσυγκρασιακής μαξιμαλιστικής αισθητικής εστιατόριο αναπροσαρμόζει συνεχώς τη γαστρονομική του πρόταση.
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Στην Περιφέρεια της Αττικής υπάγονται 6 νησιά, τα οποία επισκέπτονται ταξιδιώτες από Ελλάδα και εξωτερικό κάθε χρόνο. Παράλληλα 
με το τουριστικό προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» , τα νησιά αυτά προσφέρουν πληθώρα παραδοσιακών γεύσεων και τοπικών προϊόντων 
που εμπλουτίζουν τη γαστρονομική τους ταυτότητα και προσελκύουν ταξιδιώτες γαστρονομικού τουρισμού.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Τοπική γαστρονομία

Πηγές: Έρευνα Deloitte - Remaco, Αίγινα| Τουριστόραμα, Σαλαμίνα (Τοπικά Προϊόντα) | Holiday shop, Γαστρονομικός Tουρισμός | Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica

Παραδοσιακά πιάτα και τοπικά προϊόντα

Αιγινήτικο Φιστίκι Κατσούλες

ΛυκορίνουςΑιγινήτικη Ρετσίνα

Μέλι Ελαιόλαδο

Μελιτζανόπιτα

Αίγινα

Αμυγδαλωτά Σπετσών

Ψάρι αλά Σπετσιώτα

Αμυγδαλωτά Ύδρας

Πικάντικα Μύδια Κιούρλιες

Τσίπιλιες

Γκόγκλιες

Μπλε Ρετσίνα

Σπέτσες – Ύδρα – Πόρος- Μέθανα  

Τηγανίτες Κούλουρης Κουγκουλούαρι

Φραγκόσυκα Κουλουριώτικο

Μουστοκούλουρα Πλατέτσι

Φρίσσα Παστή

Σαλαμίνα
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Τα Κύθηρα προσφέρουν επίσης μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών πιάτων και τοπικών προϊόντων, με τα πιο δημοφιλή από αυτά να είναι 
τα ξεροτήγανα, η βρεχτόλαδεια και το μπούντινο. Τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής, συμβάλλουν 
σημαντικά στην προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας των προορισμών και την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Τοπική γαστρονομία & προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ 

Πηγές: Ταξιδιωτικός Οδηγός για τα Κύθηρα, Κύθηρα | Γαστροτουρισμός Ελλάδα, Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίμων | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρεια Αττικής | Ελληνικό Πρωινό 

Παραδοσιακά πιάτα και τοπικά προϊόντα

Κύθηρα

Ανθογάλερα

Αχλαδάκι

Μπούντινο

Βρεχτόλαδεια

Βενετσιάνικο Παστίτσιο

Βουτυροτσίκουδο

Λαδοτύρι

ΞεροτήγαναΦατουράδα

Βότανα

Μαστός της Αφροδίτης

Ροζέδες

Αλάτι

Ελαιόλαδο

Μπαμπάκια

Πάστα μήλου
1.Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) 

ΠΕ Πειραιώς:
• Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία (ΠΟΠ)

Περιφερειακή ενότητα Νήσων Αττικής
• Φυστίκι Αίγινας (ΠΟΠ)

ΠΕ Δυτικής Αττικής
• Φυστίκι Μεγάρων (ΠΟΠ)

ΠΕ Ανατολικής Αττικής
• Σύκα Βράβρωνας Μαρκόπουλου Μεσογείων (ΠΓΕ)

Όλοι οι νομοί: 
• Φέτα (ΠΟΠ)

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ1

Ενδεικτικά ξενοδοχεία:
• Titania Hotel, Αθήνα
• Athens Center Square, Αθήνα 
• Athinais Hotel, Αθήνα 
• Electra Palace Athens, Αθήνα
• Hotel Grande Bretagne, A Luxury Collection Hotel, Αθήνα 
• O & B Athens Boutique Hotel, Αθήνα 
• lti Louis Grand Hotel Glyfada, Γλυφάδα
• Miramare Hotel, Γαλαξίδι 
• Nafsika COCO-MAT Hotel, Κηφισιά
• Poseidonion Grand Hotel, Σπέτσες

Ελληνικό Πρωινό 
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Η Περιφέρεια Αττικής, και ειδικότερα ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών, προσφέρει πλούσιες εμπειρίες στους επισκέπτες, με ποικιλία 
γαστρονομικών διαδρομών που έχουν ως στόχο τη γνωριμία τους με τη τοπική κουζίνα και την ιστορία του κρασιού.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Διαδρομές γαστρονομίας & οίνου

Πηγές: Athens Attica – Οινοτουρισμός και γαστρονομικός περίπατος, Οινοτουρισμός στην Αττική | Wines of Greece

• Μέσα από τις γαστρονομικές ξεναγήσεις-περιπάτους που προσφέρονται στην πρωτεύουσα, οι επισκέπτες 
μπορούν μέσα από ένα «ταξίδι» μερικών ωρών να ανακαλύψουν τις αυθεντικές γεύσεις των ελληνικών προϊόντων 
και την ιστορία της Αθήνας, το παρελθόν και το παρόν της.

• Στο top 5 αυτών των διαδρομών βρίσκονται τα παρακάτω: Athens Walks Tour Company, Alternative Athens, Athens 
Urban Adventures, Athens Food Tours, Greeking.me.

• Η διαδρομή ξεκινάει από το κέντρο της Αθήνας, οπού παρατίθενται γενικές πληροφορίες για τις διατροφικές 
συνήθειες των Αθηναίων. Στον περίπατο αυτό, ο ταξιδιώτης μπορεί και ανακαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς, 
μυστικούς δρόμους και γειτονιές της πόλης.

• Ακολουθούν οι επισκέψεις σε οικογενειακά παραδοσιακά παντοπωλεία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 
δοκιμάσουν τα καλύτερα τοπικά προϊόντα, όπως παρθένο ελαιόλαδο και ελιές, φέτα και εξαιρετικά κρασιά, 
ρίγανη, αλλαντικά, μέλι και γλυκά του κουταλιού, ενώ παράλληλα μαθαίνει για τη μεσογειακή διατροφή και τα 
οφέλη της στην υγεία.

• Στη συνέχεια, επισκέπτονται τα ζαχαροπλαστεία, με στόχο την απόλαυση λουκουμάδων με μέλι και κανέλα, πάνω 
σε μαρμάρινα τραπεζάκια και ακολουθεί η Βαρβάκειος Αγορά, κεντρική αγορά της πρωτεύουσας, γεμάτη από 
ντόπια κρέατα και φρέσκα ψάρια και θαλασσινά με τον ο ταξιδιώτη να απολαμβάνει μια πρωτόγνωρη, αυθεντική 
εμπειρία. Στους πάγκους της κεντρικής αγοράς βρίσκονται επίσης ξηροί καρποί, ταχίνι, σταφίδες και άλλες 
υγιεινές λιχουδιές, όπως το παραδοσιακό παστέλι και το χαλβά. Ακολουθούν τα λαχανικά και τα φρούτα, που 
απλώνονται με απίστευτα χρώματα και μυρωδιές. 

• Επόμενος προορισμός είναι η παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με σκεπαστή 
αυλή, που σερβίρει γνήσιες ελληνικές γεύσεις και συνταγές, σιγομαγειρεμένες σε γάστρες, παραδοσιακές πίτες 
(κρεμμυδόπιτα, τυρόπιτα ή σπανακόπιτα) που φτιάχνονται με χειροποίητο φύλλο και αγνά τοπικά προϊόντα, 
βασισμένα σε παλιές συνταγές.

• Στην συνέχεια, επί της οδού Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας, βρίσκονται τα ελληνικά αλλαντικά εξαιρετικής 
ποιότητας, με εκλεκτό παστουρμά και σουτζούκι, καθώς και μεγάλη ποικιλία πικάντικων και αρωματικών 
αλλαντικών. Στο ίδιο μέρος ο επισκέπτης θα συναντήσει την αγορά μπαχαρικών, ων μυρωδικών, αρωματικών 
βοτάνων, αιθέριων ελαίων, αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών, καθώς και μια πλούσια ποικιλία τσαγιών.

• Παρακάτω, στη γραφική γειτονιά της Αθήνας, στου Ψυρρή, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αλμυρές και 
γλυκές μπουγάτσες και να δουν τον τρόπο που ετοιμάζεται αυτό το περίφημο έδεσμα. 

• Τέλος, οι επισκέπτες μέσα από τη γαστρονομική διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να απολαύσουν το 
διάσημο ελληνικό σουβλάκι και το γύρο.

Γαστρονομικές διαδρομές 

• Ο αμπελώνας της Αττικής, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αμπελώνες στην Ελλάδα, που αναπτύσσεται 
περιμετρικά και ενίοτε πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Αθήνα. Στην Ανατολική Αττική, υπάρχουν και τα περισσότερα 
αμπέλια και παράγονται πολλοί οίνοι ΠΓΕ. Στη Δυτική Αττική, παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Γεράνια.

• Αμπελώνας Μεσογείων:
o Από την παλιά εποχή, ο αμπελώνας των Μεσογείων της Αττικής ήταν φημισμένος για τα κρασιά του.
o Πρόκειται για τον αρχαιότερο και μεγαλύτερο αμπελώνα της Ελλάδας και απαρτίζεται από 26 οινοπαραγωγούς. 

Η κυρίαρχη ποικιλία σταφυλιού που καλλιεργείται και ευδοκιμεί σε αυτόν, χάρη στο μικροκλίμα της περιοχής, 
είναι το Σαββατιανό, από το οποίο παράγονται κρασιά ανοιχτόχρωμα, με ελαφριά γεύση, ντελικάτα αρώματα 
και χαμηλή οξύτητα ενώ το Σαββατιανό χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή της ρετσίνας. 

o Στο Κορωπί, στην Παιανία, στα Σπάτα, στο Μαρκόπουλο, στα Καλύβια και στην Κερατέα, οι καλλιέργειες των 
αμπελιών γίνονται χωρίς φυτοφάρμακα και ραντίσματα, γι’ αυτό και παράγεται εκλεκτό κρασί. 

o Ωστόσο, στα Μεσόγεια δεν παράγεται μόνο λευκό κρασί, αλλά και κόκκινο, το οποίο διοχετεύεται σε όλη την 
Ελλάδα (σε κάβες, σούπερ μάρκετ, ταβέρνες κ.λπ.), και το εξωτερικό, κυρίως σε Γερμανία και Αμερική.

o Σήμερα, τα αττικά κρασιά, χάρη στη νέα γενιά οινολόγων, αμπελοκαλλιεργητών και γεωπόνων, έχουν πετύχει 
βέλτιστη ποιότητα και είναι πλέον ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά στην Παγκόσμια Αγορά Οίνου. Ο αμπελώνας της 
Αττικής εμπλουτίζεται πλέον με νέες ελληνικές ποικιλίες (όπως Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Αθήρι, Αγιωργίτικο κ.ά.) 
και διεθνείς (όπως Cabernet, Sauvignon, Merlot, Syrah), ενώ στα σύγχρονα οινοποιεία, παράγονται εκλεκτά 
κρασιά με μοντέρνες μεθόδους οινοποίησης και με ιδανικές συνθήκες παλαίωσης και ωρίμανσης στις κάβες.

• Μουσείο Οίνου: 
o Το Μουσείο Οίνου ταξιδεύει τον επισκέπτη στο μαγικό κόσμο του κρασιού.
o Η οικογένεια Μάρκου, ιδιοκτήτρια του οινοποιείου «Αμπελώνες Μάρκου», ταυτισμένη με την ιστορία του 

κρασιού, δημιούργησε έναν χώρο φιλοξενίας εκδηλώσεων, εκθέσεων τέχνης και πολιτισμού. Εκεί οι ταξιδιώτες 
ανακαλύπτουν παλιά αντικείμενα από την ιστορία του κρασιού και της οινοποιίας, όπως ένα σπάνιο φορητό 
πιεστήριο με ξύλινο σπαστήρα, παραδοσιακά εργαλεία βαρελοποιού, παλιές φωτογραφίες από τρύγο στα 
Μεσόγεια και διάφορα αντικείμενα γύρω από την καλλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή του οίνου.

• Επισκέψιμα οινοποιεία της Αττικής: Κτήμα Βασιλείου, Οινοποιία Παπαγιαννάκου, Οινοποιία Αναγνώστου, Κτήμα 
Κοκοτού, Οινοποιείο Ζεγγίνης, Οινοποιείο Νικολού, Αμπελώνες Μάρκου, Οινοποιία Αλλαγιάννης, Οινοποιία 
Μεγαπάνος, Κελλάρι Παπαχρήστου & Οινοποιείο Boutari.

Οινοτουρισμός
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Το Ελληνικό Κράτος μέσω της Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού έχει προβεί το 
2019 στην αναγνώριση 2 Ιαματικών Φυσικών Πόρων στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του 
τουρισμού ευεξίας.

,

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: Υπουργείο Τουρισμού – Ιαματικές Πηγές, Επίσημη Ιστοσελίδα «Λίμνη Βουλιαγμένης»

Αναγνωρισμένες από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού

Λίμνη Βουλιαγμένης
• Η Λίμνη Βουλιαγμένης, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αποτελεί τον κρυμμένο θησαυρό της Αττικής φύσης. Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας με 

υφάλμυρα νερά που ανανεώνονται συνεχώς, τόσο από τη θάλασσα όσο και από τις υπόγειες ιαματικές πηγές και προσφέρουν μια φυσική και μοναδική εμπειρία Thermal spa.
• Ο επιβλητικός βράχος, τα ιαματικά νερά, οι δαιδαλώδεις υποβρύχιες σήραγγες, η καταπράσινη βλάστηση δημιουργούν ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο. Η σημερινή της μορφή διαμορφώθηκε μετά από πτώση 

της οροφής του σπηλαίου η οποία διαβρώθηκε από την υψηλή θερμοκρασία του νερού που έτρεχε στο εσωτερικό του. 
• Ο υδάτινος παράδεισος της Λίμνης Βουλιαγμένης φιλοξενεί πληθώρα μοναδικών οργανισμών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα είδος θαλάσσιας ανεμώνης το Paranemonia Vouliagmeniensis αλλά και είδη σπόγγων και 

μαλακίων που μαρτυρούν την απόλυτη ισορροπία του οικοσυστήματος της λίμνης. Στον έμβιο κόσμο της συγκαταλέγονται και τα γνωστά ψαράκια Garra Rufa που προσφέρουν απολέπιση της επιδερμίδας.
• Η Λίμνη είναι ενταγμένη στον Εθνικό κατάλογο NATURA 2000 αλλά και ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ συγκαταλέγεται στις αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές της Ελλάδας 

από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων.
• Οι ιαματικές ιδιότητες των φυσικών πηγών που τροφοδοτούν τη Λίμνη οφείλονται στην πλούσια περιεκτικότητα του νερού σε άλατα και μέταλλα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του νερού 

συμβάλλουν στην ανακούφιση από παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και στη μετατραυματική αποκατάσταση ενώ επιδρούν ευεργετικά στα άτομα με γυναικολογικές και δερματολογικές παθήσεις.
• Το νερό αναβλύζει από ιαματικές πηγές βάθους 50 έως 100μ. και η θερμοκρασία του κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 22-29° καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
• Τα ψαράκια Fish Spa υπόσχονται στους επισκέπτες της μια ξεχωριστή εμπειρία απολέπισης, ενώ προσφέρουν ταυτόχρονα ένα χαλαρωτικό μασάζ σε κάθε κολυμβητή.

Ιαματική πηγή της Αιξωνής
• Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ Β’ 4744/29.12.2017) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο της Γλυφάδας, 

που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό, έχουν ιαματικές ιδιότητες και συνίστανται ιδιαίτερα για ρευματικές παθήσεις, χρόνιους ρευματισμούς, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες και παθήσεις νευρικού συστήματος, με τη 
θερμοκρασία του νερού να αγγίζει τους 34οC.

• Η Γλυφάδα με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο πρώτος δήμος της Αττικής με αναγνωρισμένη θερμή, ιαματική πηγή, με πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή και αναπτυξιακή προοπτική.
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Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ~1.200 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το 33,8% είναι γήπεδα basket, το 19,3% 
γήπεδα tennis και το 14,4% γυμναστήρια. Η Νομαρχία Αθηνών* συγκεντρώνει το 62,3% των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, και 
ακολουθούν η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής*, Πειραιώς και Δυτικής Αττικής*, με 22,9%, 10,2% και 4,6% αντίστοιχα.

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάλυση Deloitte

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις Νομαρχία
Δυτικής Αττικής *

Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής*

Νομαρχία
Πειραιώς *

Νομαρχία
Αθηνών * Σύνολο % 

συνόλου

Γυμναστήρια 10 35 23 107 175 14.4%
Στάδια 1 7 - 2 10 0.8%
Γήπεδα 5χ5 8 22 15 54 99 8.1%
Γήπεδα (9χ9, 8x8) - 2 - 1 3 0.2%
Γήπεδα handball 1 1 1 8 11 0.9%
Γήπεδα volley 1 11 2 41 55 4.5%
Γήπεδα basket 9 84 46 272 411 33.8%
Γήπεδα beach volley - - 1 - 1 0.1%
Γήπεδα ποδοσφαίρου 15 41 17 60 133 10.9%
Γήπεδα tennis 8 63 13 151 235 19.3%
Γήπεδα squash - - - 2 2 0.2%
Γήπεδα hokey - - - 1 1 0.1%
Ανοιχτά κολυμβητήρια 2 4 1 18 25 2.1%
Κλειστά κολυμβητήρια - - 3 13 16 1.3%
Στίβος - 6 1 18 25 2.1%
Κλειστό πάλης 1 - - 1 2 0.2%
Αίθουσα ξιφασκίας - - - 1 1 0.1%
Αίθουσα βαρέων αθλημάτων - - 1 - 1 0.1%
Σκοπευτήρια - 2 - 2 4 0.3%
Χώρος για skateboard & πατινάζ - - - 2 2 0.2%
Golf - - - 1 1 0.1%
Διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις - - - 3 3 0.2%

Σύνολο 56 278 124 758 1,216 

% συνόλου 4.6% 22.9% 10.2% 62.3%

Sports & Activities | Δημοτικές εγκαταστάσεις & υποδομές

Σημείωση:
• Η Νομαρχία Αθηνών περιλαμβάνει τις Περιφερειακές 

Ενότητες: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, 
Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών.

• Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει την 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

• Η Νομαρχία Πειραιώς περιλαμβάνει τις Περιφερειακές 
Ενότητες: Πειραιώς και Νήσων.

• Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής.
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Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας, περιλαμβάνει ένα σύνολο εγκαταστάσεων με κλειστά/ανοιχτά προπονητήρια, κολυμβητήρια και 
ξενώνες. Σε αυτό έχουν συγχωνευτεί το Εθνικό Αθλητικό Γυμναστηριο Πειραιά, το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά και το Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας. Επίσης, στις εθνικές εγκαταστάσεις ανήκουν το Κέντρο Ιππασίας και το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα.

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου | Επίσημη ιστοσελίδα «Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας», Επίσημη ιστοσελίδα Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά

Sports & Activities | Εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις

• Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά εγκαινιάσθηκε και 
παραδόθηκε για χρήση στο κοινό τον Ιούλιο του 1961.

• Κλειστά προπονητήρια: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-Άρση Βαρών, 
καλαθοσφαίριση, πάλη-ξιφασκία, αίθουσα αντισφαίρισης, τζούντο, στίβος, 
ενόργανη/ρυθμική γυμναστική, αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης

• Ανοιχτά προπονητήρια: Γήπεδα ποδοσφαίρου με χόρτο, υπαίθριο 
προπονητήριο στίβου, προπονητήριο ρίψεων, γήπεδα καλαθοσφαίρισης, 
γήπεδο αντισφαίρισης, γήπεδο hokey

• Το συγκρότημα των κολυμβητηρίων κατασκευάσθηκε το 1984 και 
περιλαμβάνει 3 ανοικτές δεξαμενές κολύμβησης ολυμπιακών διαστάσεων 
50Χ25 μ. οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κολύμβηση και 
υδατοσφαίριση, 1 κλειστό καταδυτήριο ολυμπιακών προδιαγραφών και 1 
κλειστή αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης- γυμναστήριο, καθώς και 3 
συγκροτήματα αποδυτηρίων.

• Στο συγκρότημα υπάρχουν επίσης 112 ξενώνες, με εμβαδόν 18 τ.μ., και 
παραχωρούνται σε αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου που 
στελεχώνουν τις Εθνικές Ομάδες και προπονούνται στις εγκαταστάσεις του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά.

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
Νεότητας Αγίου Κοσμά

• Το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο Αττικής ολοκληρώθηκε το 2003, 
φιλοξένησε το 2004 τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Ιππασίας.

• Εκτείνεται σε 940.000 τ.μ. με αίθουσες εργασίας, μόνιμες κερκίδες, πάρκινγκ, 
αγωνιστικούς χώρους και περιλαμβάνει:
– Βασικό ιπποδρόμιο αγώνων Υπερπήδησης Εμποδίων με χλοοτάπητα (90x120μ.)
– Βασικό ιπποδρόμιο αγώνων Ιππικής Δεξιοτεχνίας με άμμο (80x40μ.)
– Ιπποδρόμιο με χλοοτάπητα για τελική προπόνηση Υπερπήδησης Εμποδίων 

(80x40μ.) 
– Ιπποδρόμιο με άμμο για τελική προπόνηση Ιππικής Δεξιοτεχνίας (60x20μ.)
– Κλειστό ιπποδρόμιο προπόνησης με άμμο (70x30μ.)
– Γενικό ιπποδρόμιο προπόνησης με χλοοτάπητα (90x90μ.)
– 2 γενικά ιπποδρόμια προπόνησης με άμμο (90x45μ.)
– 3 ιπποδρόμια προπόνησης Ιππικής Δεξιοτεχνίας με άμμο (60x20μ.)
– Επίσης, διαθέτει διαδρομή Υπερπήδησης Φυσικών Εμποδίων, μήκους 5.710μ., 

με 35 εμπόδια, χώρο προπόνησης Ιππικού Τριάθλου, συγκρότημα στάβλων με 
δυνατότητα φιλοξενίας 280 αλόγων ενώ χρησιμοποιεί από κοινού με το 
Ιπποδρόμιο Αθηνών μία πλήρως εξοπλισμένη κτηνιατρική κλινική.

Κέντρο Ιππασίας

Στις Εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Αττικής ανήκει επίσης το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα, με πεδία βολής στα 10μ.-25μ.-50μ., για το οποίο 
ωστόσο δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τα πλαίσια της μελέτης μας.   

Σύμφωνα με παρ. 2α, άρθρο 57, 
ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22.08.2011), 
καταργήθηκαν και συγχωνεύτηκαν με 
το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας 
Αγίου Κοσμά:
• Το Εθνικό Αθλητικό Κλειστό 

Γυμναστηριο Πειραιά-Πέτρος 
Καπαγέρωφ

• Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας 
Πειραιά 

• Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
Γλυφάδας-
Ματθαίος Λιουγκας
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Σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Γήπεδο Golf της Γλυφάδας, το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, το Στάδιο 
Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο και το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) έχουν φιλοξενήσει στους χώρους τους εθνικές και 
διεθνείς οργανώσεις και αθλητικούς αγώνες τα τελευταία χρόνια.

Πηγές: Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica

Sports & Activities | Λοιπές σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Ένα από τα νέα γήπεδα ποδοσφαίρου, το Γεώργιος 
Καραϊσκάκης στο Νέο Φάληρο, αποτελεί μια σύγχρονη 
αρχιτεκτονική πρόταση που εξυπηρετεί τις ανάγκες 
ποδοσφαιρικών ομάδων του Πειραιά και της Εθνικής 
Ελλάδας. 

• Το 1895, μετά από παραχώρηση του οικοπέδου από την 
εταιρεία σιδηροδρόμων, κατασκευάστηκε 
ποδηλατοδρόμιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας (1896), ενώ προπολεμικά χρησιμοποιήθηκε σαν 
γήπεδο ποδοσφαίρου από τις ομάδες του Πειραιά. 

• Το 1964 ανακατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες 
της εποχής και φιλοξένησε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, 
όπως τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες (1969) και τον 
τελικό των Κυπελλούχων ομάδων Ευρώπης. 

• Το 2004, το παλιό στάδιο γκρεμίστηκε ώστε να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Αθήνας ενώ στη συνέχεια σε χρόνο ρεκόρ 14 μηνών 
χτίστηκε το νέο Καραϊσκάκη- ένα υπερσύγχρονο, καθαρά 
ποδοσφαιρικό γήπεδο με αγωνιστικό χώρο διαστάσεων 
120μ. × 80μ., χωρητικότητας 32.115 θέσεων.

• Το πάρκινγκ του γηπέδου μπορεί να φιλοξενήσει 
περισσότερα από 1.500 οχήματα.

• Η συνολική εγκατάσταση, εμβαδού 6.500 τ.μ., μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για εμπορική χρήση, καθώς περιμετρικά 
του γηπέδου, υπάρχει η «εμπορική στοά», η οποία 
φιλοξενεί και την επίσημη μπουτίκ του Ολυμπιακού, το 
«Red Store» και το Μουσείο του Ολυμπιακού.

Στάδιο Καραϊσκάκη
Νέο Φάληρο, Νότια Προάστια

• Πρόκειται για ένα γήπεδο με 18 οπές με την υπογραφή 
του Donald Harradine. 

• Οι πρώτοι αγώνες ξεκίνησαν το 1966 και από τότε 
φιλοξένησε, εκτός από την καθημερινή άθληση 
επαγγελματιών και ερασιτεχνών, μεγάλα αθλητικά 
γεγονότα, όπως το Παγκόσμιο κύπελλο (1979), τους 
Μεσογειακούς αγώνες (1991), τους αγώνες του 
European Seniors Tour (1999 έως 2001) και το 
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ομίλων (2004).

• Το γήπεδο στη Γλυφάδα βρίσκεται σε μια έκταση 
διαμορφωμένη με λόφους και λίμνη. 

• Oι εγκαταστάσεις του golf Γλυφάδας βρίσκονται σε μια 
διαμορφωμένη έκταση ~530 στρεμμάτων:
– Το κεντρικό Γήπεδο golf 18 οπών
– Γήπεδα προπονήσεων
– Ακαδημία golf για νέους αθλητές
– Κατάστημα αγοράς και ενοικίασης εξοπλισμού (Pro-

Shop)
– 2 γήπεδα Τένις
– Εστιατόριο-Bar
– Χώρους Δεξιώσεων
– Club με διακεκριμένες υπηρεσίες για συνέδρια, 

ημερίδες, κοινωνικές & πολιτιστικές εκδηλώσεις με 
χωρητικότητα 2.000 ατόμων

– Αποδυτήρια
– Πάρκινγκ & βοηθητικές εγκαταστάσεις
– Εκκλησία Αγίου Δημητρίου

Γήπεδο Golf Γλυφάδας

• Το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, 
χτίστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 
της Αθήνας (2004) και φιλοξένησε το αγώνισμα 
του tae kwon do, καθώς και την προκριματική 
φάση του handball .

• Είναι ένα σύγχρονο γυμναστήριο που μπορεί να 
φιλοξενήσει μέχρι και 4.000 άτομα, με το χώρο 
στις κερκίδες να είναι μεταβλητός, ανάλογα με 
την εκδήλωση που φιλοξενεί., παρέχοντας 
ελεύθερη επιφάνεια 3.700 τ.μ. 

Ολυμπιακό Κλειστό 
Γυμναστήριο Φαλήρου

• Τη σημερινή του μορφή υπέγραψε ο Ισπανός αρχιτέκτονας 
Santiago Calatrava, προκειμένου να φιλοξενήσει την 28η

Ολυμπιάδα της Αθήνας.
• Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, πήρε το όνομα του 

Σπύρου Λούη, στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
το 1896. 

• Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν το 1978 και κράτησαν 4 χρόνια, 
ενώ το 1982 φιλοξένησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 

• Τα επόμενα χρόνια στο χώρο των 1000στρ. προστέθηκαν το 
Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο (1991), το Ολυμπιακό κέντρο Υγρού 
Στίβου (1991), το Ολυμπιακό κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών 
(1995), το Ολυμπιακό κέντρο Αντισφαίρισης (2004) και άλλες 
αθλητικές εγκαταστάσεις

• Το Ολυμπιακό Στάδιο διαθέτει γήπεδο ποδοσφαίρου με 
χωρητικότητα 71.030 θεατών  και στίβο 400μ. με 8 διαδρομές και 
διαδρομές steeple και δρόμο 100μ. με 9 διαδρομές

• Το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο με κεντρική είσοδο επί της 
Λεωφόρου Σπύρου Λούη έχει περιφραγμένο πάρκινγκ 250 
θέσεων, με κάλυψη 4.000 τ.μ. και χωρητικότητα 5.000 θέσεων.

• Το Ολυμπιακό κέντρο Υγρού Στίβου διαθέτει δύο σύγχρονα 
κολυμβητήρια, ένα ανοικτό και ένα κλειστό σε ένα χώρο που 
εκτείνεται σε 70 στρ.

• Το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών περιλαμβάνει 
κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης,  το οποίο κατασκευάστηκε σε 
έξι επίπεδα με αγωνιστικό χώρο διαστάσεων 25,5 x44,5μ και 
χωρητικότητα σταδίου 18.500 θεατές.

• Το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης διαθέτει το Κεντρικό 
Γήπεδο με χωρητικότητα 8.000 θέσεων και το Γήπεδο 1 με 
χωρητικότητα 4.000 θέσεων.

Ολυμπιακό Αθλητικό 
Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ)
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Στην ΠΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, συγκεντρώνονται οι αθλητικές δραστηριότητες αναφορικά με τα αναρριχητικά πεδία, ενώ τα 
περισσότερα μονοπάτια για πεζοπορία και ορειβατικά καταφύγια βρίσκονται στο Βόρειο Τομέα Αθηνών. Καταδυτικά κέντρα εκμάθησης 
και ενοικίασης εξοπλισμού υπάρχουν μόνο στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής, στις περιοχές Ανάβυσσος, Λαγονήσι, Βάρη.

Sports & Activities | Αναρριχητικά πεδία, πεζοπορία & χειμερινός αθλητισμός

Πηγές: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού - Περιφέρεια Αττικής  

• ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών
– Θρακομακεδόνες-Χούνη-καταφύγιο Μπάφι
– Θρακομακεδόνες-Χούνη-καταφύγιο Φλαμπούρι
– Θρακομακεδόνες-Χούνη-Αγ. Τριάδα
– Θρακομακεδόνες-Κορομηλιά-καταφύγιο Φλαμπούρι
– Θέση Μέλια-Κεραμίδι-κορυφή Κυρά-Αγ. Τριάδα
– Αγ. Τριάδα-καταφύγιο Μπάφι -Λυκοποριά- Μόλα
– Αγ. Τριάδα-διασταύρωση Mont Parnes-Ναυτικό-Σκίπιζα
– Πηγή Παλιοχώρι- Σκίπιζα-Περιφερειακό Μονοπάτι
– Σκίπιζα-διάσελο Πάνα- Μαυρόρεμα-Λοιμικό
– Σκίπιζα-Πλατύ βουνό-Πηγή Γκούρα-Ντράσιζα-Λοιμικό
– Αγία Παρασκευή-Σπήλαιο Πανός
– Μόλα-Λοιμικό
– Αγία Παρασκευή- Τερψιθέα
– Κορακοβούνι-Αγία Ελεούσα
– Πράσινο Μονοπάτι
– Παπάγου-Παιανία
– Παπάγου-Πύργος Ανθούσας
• ΠΕ Ανατολικής Αττικής
– Σφενδάλη- Παλιομήλεσι- Μόλα,
– Σφενδάλη- Παλιομήλεσι- Σαλονίκι- Λοιμικό
– Βρυσάκι- Πύργος Ανθούσας
– Πύργος-Σπηλιά της Νυχτερίδας
– ΟΤΕ-Σπηλιά του Λιονταριού
– Πύργος Ανθούσας-Ι.Μ. Αστερίου
– Πύργος Ανθούσας- Καλοπούλα
• ΠΕ Δυτικής Αττικής
– Χασιά-πηγή Ταμίλθι-Αγ. Παρασκευή-Ρουμάνι-Διάσελο Πάνα-Σκίπιζα
– Χασιά-πηγή Ταμίλθι-Σπήλαιο Πανός-Αγ. Παρασκευή-πηγή Γκούρα.
• Νότιος Τομέας Αθηνών
– Τερψιθέα-διάσελο Σταυρού-Κορωπί
– Σφηττία Οδός
• ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
– Μονή Καισαριανής-πηγή Καλοπούλα-Γλυκά Νερά

Πεζοπορία / trekking

• ΠΕ Ανατολικής Αττικής
– Στα νότια παράλια της Αττικής (Ανάβυσσος, Λαγονήσι, Βάρη) έχουν 

ανοίξει καταδυτικές σχολές εκμάθησης αλλά και ενοικίασης 
καταδυτικού εξοπλισμού, οι οποίες προσφέρουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εκδρομές κατάδυσης. 

– Μερικοί καταδυτικοί προορισμοί είναι οι νήσοι Πάτροκλος, 
Ποθητός, Ποθητάκι, Αρσίδα, Μαρκέλου, Μακρόνησος κ.α.

Καταδύσεις

Ορειβατικά καταφύγια 

Τα ορειβατικά καταφύγια που καταγράφονται στην Περιφέρεια 
Αττικής είναι:
• ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών
– Καταφύγιο «Μπάφι», το καταφύγιο βρίσκεται στο όρος Πάρνηθα σε 

υψόμετρο 1.161μ. και σε απόσταση 2,5χλμ. από το καζίνο της 
Πάρνηθας Mont Parnes. Το καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει έως 
70 άτομα.

– Καταφύγιο «Φλαμπούρι», το καταφύγιο βρίσκεται στο όρος 
Πάρνηθα σε υψόμετρο 1.158μ. και σε απόσταση 35χλμ. από την 
Αθήνα. Το καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει έως 40 άτομα

– Καταφύγιο «Κωνσταντίνος Αυγουστίνος», το καταφύγιο βρίσκεται 
στην Πάρνηθα στην τοποθεσία Κατσιμίδι σε υψόμετρο 708μ. και 
ανήκει στο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών από το 1990. Το καταφύγιο 
μπορεί να φιλοξενήσει έως 20 άτομα.

Αναρριχητικά πεδία

• ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών
– Αναρριχητικό πεδίο Σπηλιά Νταβέλη, στην ΝΔ του όρους Πεντέλη σε υψόμετρο 700μ. στην 

είσοδο του σπηλαίου. Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών είναι V-IX.
• ΠΕ Ανατολικής Αττικής
– Αναρριχητικό πεδίο Κακιά Θάλασσα, στην Κερατέα Αττικής, με ΒΔ προσανατολισμό και με 

βαθμό δυσκολίας των διαδρομών VI-IX.
– Αναρριχητικό πεδίο Αγ. Μαρίνα, στην Αγ. Μαρίνα λίγο μετά τη Βάρκιζα. Ο βαθμός 

δυσκολίας των διαδρομών είναι 5c-7b.
– Αναρριχητικό πεδίο Βραχόκηπος στο Κορωπί σε ρήγμα βράχου. Το σκαρφάλωμα κινείται 

κυρίως σε αρνητικά και κάθετα τμήματα. Λόγω της συγκεκριμένης μορφολογίας, οι 
διαδρομές είναι υψηλής δυσκολίας και ο βαθμός δυσκολίας κυμαίνεται από 6a-7c.

– Αναρριχητικό πεδίο Μαυροσουβάλας, ΒΑ της Αθήνας σε απόσταση 3χλμ. από τον οικισμό 
της  Μαυροσουβάλας του Δήμου Ωρωπού. Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών είναι 5b-
8c. 

• ΠΕ Δυτικής Αττικής
– Αναρριχητικό πάρκο Πλάτωσι, κοντά στην Αθήνα για αθλητική αναρρίχηση. Ο βαθμός 

δυσκολίας των διαδρομών είναι 6b-8a.
– Αναρριχητικό πεδίο Βαρυμπόμπης, 20χλμ. από το κέντρο της Αθήνας στους πρόποδες της 

Πάρνηθας. Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών είναι 2-7+.
– Αναρριχητικό πεδίο Χούνη, βόρεια της Αθήνας στις παρυφές της Πάρνηθας, συνορεύει με 

τον οικισμό των Θρακομακεδόνων. Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών είναι VI-IX
– Αναρριχητικό πεδίο Πηγή Αβράμη στη Δυτική Πάρνηθα. Ο βαθμός δυσκολίας είναι V-IX.
– Αναρριχητικό πεδίο Αλογόπετρα, στη Δυτική Πάρνηθα, διαθέτει 38 διαδρομές με βαθμό 

δυσκολίας 4c-7a/7a+.
– Αναρριχητικό πεδίο Αχαρνείς, βρίσκεται πάνω από την νότια πλευρά του οικισμού Φυλής. 

Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών είναι 4a-7b.
• ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
– Αναρριχητικό πεδίο Προφήτης Ηλίας, στο βουνό του Υμηττού και ενδείκνυται για 

παραδοσιακή αναρρίχηση. Το πεδίο έχει βόρειο προσανατολισμό και ο βαθμός δυσκολίας 
των διαδρομών κυμαίνεται από IV-VIII,

– Αναρριχητικό πεδίο Καράβι Πλώρη, στη δυτική πλευρά του Υμηττού, πάνω από τον δήμο 
Βύρωνα. Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών είναι V-VII,

– Αναρριχητικό πεδίο Κόκκινο πεδίο, 100μ. χαμηλότερα από το πεδίο Καράβι Πλώρη. 
Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών είναι V-VII.
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Επιπλέον, υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες προσφέρονται σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, με στόχο την προώθηση του 
Sports & Activities.

Sports & Activities | Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες & εκδηλώσεις

Πηγές: Τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής | AthensAttica

Τα 3 ιδανικότερα οργανωμένα σημεία για wind surfing με σχολές, surf shops και ναυαγοσώστες είναι τα νησάκια στη Λούτσα, ο Σχοινιάς και η Ανάβυσσος, τα οποία 
βρίσκονται στην Αν. Αττική. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να εξασκηθεί κανείς στο συγκεκριμένο άθλημα, και σε αρκετές ακόμη παραλίες της Αν. Αττικής, όπως 
στη Βουλιαγμένη, στη Βάρκιζα, στη Ραφήνα, στο Λαύριο, στο Χαλκούτσι, στον Κάλαμο και στον Ωρωπό.
Μαθήματα SUP διεξάγονται από όλες πιστοποιημένες σχολές surf και θαλάσσιων αθλημάτων, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια παράλια της αττικής 
ακτογραμμής, όπως στην ακτή του Αλίμου, στο Παλαιό Φάληρο, στον Άγιο Κοσμά, στη Γλυφάδα, στην Αρτέμιδα, στη Ραφήνα, στο Λαύριο, στη Λούτσα, στο Πόρτο 
Ράφτη, στο Μαραθώνα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη, στον Σχοινιά, στο Αλεποχώρι, στην Αγ. Μαρίνα, στην Ανάβυσσο, στο Καβούρι, στο Λαγονήσι, στη Βραυρώνα 
και στα Μέγαρα.
• Ο βυθός κοντά στις ακτές των Κυθήρων είναι μοναδικός και γεμάτος εκπλήξεις με ναυάγια, κανόνια παλιών πλοίων, τμήματα αεροπλάνων του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου αλλά και θαλάσσια σπήλαια. Παράλληλα ο βυθός είναι γεμάτος με πανέμορφα κοράλλια, βραχώδεις σχηματισμούς και υποβρύχιες θαλασσοσπηλιές,
θαλάσσιες χελώνες και φώκιες, μικρά και μεγάλα ψάρια, χταπόδια, αστακούς και σουπιές. 

• Οι περιοχές της Αγίας Πελαγίας και της Παλαιόπολης είναι ιδανικές για windsurfing.
• Τα Κύθηρα διαθέτουν πλήθος χωμάτινων δρόμων σε πανέμορφα φυσικά τοπία που προσφέρονται για βόλτες με ποδήλατο τύπου mountain, όπως στο δάσος 

Γερακαρίου, στη Βρουλέα Καλάμου και στα δυτικά Κύθηρα από το Μελιδόνι μέχρι τα Μυρτίδια.
Στις ακτές της Αττικής υπάρχουν πολλοί Ναυτικοί Όμιλοι που κανείς μπορεί να εκπαιδευτεί στην ιστιοπλοΐα, καθώς και σε νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως στην 
Αίγινα, τη Σαλαμίνα, τις Σπέτσες και τον Πόρο. Από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες, αποτελούν η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης και ο αγωνιστικός 
ναυταθλητισμός. Κάθε χρόνο διοργανώνονται πολλοί σχετικοί αγώνες από τους Ναυτικούς Ομίλους της Περιφέρεια Αττικής.
• Στα Βόρεια Προάστια υπάρχουν περίπου 23 όμιλοι ιππασίας, οι πιο πολλοί στην περιοχή του Τατοΐου, στη Βαρυμπόμπη, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην 

Πάρνηθα, στην Εκάλη, στην Κηφισιά, στη Σταμάτα, στα Μελίσσια κ.α.
• Στα Νότια και Ανατολικά Προάστια των Αθηνών υπάρχουν αρκετοί Ιππικοί Όμιλοι, που είναι διάσπαρτοι στις περιοχές της Παιανίας, του Μαρκόπουλου, του 

Κορωπίου, της Αναβύσσου, της Βάρης. Υπάρχουν, τέλος, ιππικοί όμιλοι στο Μαραθώνα καθώς και στον Ασπρόπυργο.
Στην Αττική, τα μαθήματα και οι πτήσεις με parapente γίνονται στον Κιθαιρώνα (το βουνό στα σύνορα Αττικής-Βοιωτίας), στο Καντήλι Μεγάρων και στην Ανάβυσσο.

• Στα Βόρεια Προάστια, αρκετοί δήμοι, όπως οι Δήμοι Χαλανδρίου, Βριλησσίων και Κηφισιάς έχουν δημιουργήσει το δικό τους μικρό δίκτυο ποδηλατοδρόμων. 
• Στα Νότια Προάστια, ο παραλιακός δρόμος του Παλαιού Φαλήρου είναι ιδανικός για ποδηλατάδα. 
• Στα Δυτικά Προάστια, ο Δήμος Αιγάλεω διοργανώνει κατά καιρούς ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ποδηλατάδες με αρχαιολογικό ενδιαφέρον και ξεναγήσεις

Αθλητικές εγκαταστάσεις & δραστηριότητες1

1. Ενδεικτική και όχι πλήρης χαρτογράφηση αθλητικών εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
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• Κάθε χρόνο η Αθήνα μπαίνει στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς από κάθε γωνιά του πλανήτη συρρέουν δρομείς όλων των ηλικιών που θέλουν να 
λάβουν μέρος στον ετήσιο αυθεντικό Μαραθώνιο, με εκκίνηση από τον Τύμβο του Μαραθώνα και τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. 

• Εκτός από τους κλασικούς μαραθωνοδρόμους, πολλοί αθλητές δηλώνουν συμμετοχή και στους 2 λαϊκούς δρόμους των 5 & 10 χλμ. στο κέντρο της Αθήνας.
• Η διοργάνωση «Kfisiia Run». περιλαμβάνει Αγώνες Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος σε Δημόσια Οδό 10.000μ. και 5.000μ., καθώς και Αγώνα Δρόμου 1.000μ. 

για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και ΑμΕΑ.
• Το Spetsathlon αφορά το μεγαλύτερο Τρίαθλο της χώρας που πραγματοποιείται στις Σπέτσες, με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Ο Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών στις Σπέτσες, αποτελεί πλέον θεσμό με τις ιστιοδρομίες κλασσικών σκαφών, καϊκιών και λατινιών να 

προσφέρουν συγκινήσεις και ανταγωνισμό, τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στο πλήθος των τουριστών που συρρέουν για το μοναδικό αυτό θέαμα στο νησί.
• Το Tweed Run στις Σπέτσες είναι μια χαλαρή βόλτα με κλασικά ποδήλατα και αέρα εποχής, που συνοδεύεται από φινετσάτες παρουσίες και στάσεις για τσάι και πικνίκ.
• Το POROSEA είναι μια σπουδαία αθλητική εκδήλωση multisport (Τριάθλου, aquathlon, κολύμβησης και δρομικά) που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πόρου, το Saronic 

Triathlon Club και η εταιρεία whynot.

Αθλητικές εκδηλώσεις1
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 53Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης

Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που ενός τουρίστα στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.
Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση του πλήθους των επισκέψεων στην Περιφέρεια την περίοδο 2016-2019 και η κατανομή των 
επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης. Η Περιφέρεια κατατάσσεται στη 3η θέση μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών την περίοδο 2016-
2019 με βάση των αριθμό των επισκεπτών. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε και 30,4% την ίδια περίοδο ενώ η κατανομή των 
επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση στους επισκέπτες από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο.
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών , ανά χώρα προέλευσης , 2016-2019  

• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 4,5 εκατομμύρια το 2016 σε 5,9 εκατομμύρια επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του +30,4%.
• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική καθ’ όλα τα έτη, με σημαντική μείωση για την περίοδο 2018-19 (+4,3% έναντι 10,6%) σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Πάρα ταύτα εμφανίζεται 

ξεκάθαρη ανοδική τάση στον αριθμό των επισκέψεων.
• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ (14,1% για το έτος 2019 και 13,0% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2016-2019) ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο 

Βασίλειο (8,7% για το 2019 και 9,2% κατά μέσο όρο) και η Κύπρος (8,7% για το 2019 και 7,6% κατά μέσο όρο).
• Οι παραπάνω τρείς χώρες συγκεντρώνουν πλησίον του 30,0% των επισκέψεων στην Περιφέρεια Αττικής τόσο για το 2019 όσο και για το σύνολο της περιόδου εξέτασης (29,4% κατά μέσο όρο) ενώ συνεισφορά 

άνω του 5,0% έχουν η Κύπρος, η Γερμανία , η Γαλλία και η Ιταλία. 
• Τέλος η κατηγορία Λοιπές χώρες συγκεντρώνουν ποσοστό πλησίον του 45,0% των επισκεπτών καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης.
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Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(ΗΠΑ, ΗΒ και Κύπρο). Οι ΗΠΑ εμφανίζουν την υψηλότερη δυναμική μεταξύ των βασικών αγορών, καθώς εμφανίζουν υψηλό ποσοστό 
αύξησης το διάστημα 2016-2019 (50,9%). Επιπλέον, καταγράφεται ότι το 49,6% των επισκεπτών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα επισκέφτηκε 
την Περιφέρεια Αττικής.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Μεταβολή απόλυτου αριθμού επισκέψεων, 2016-2019

Αυστραλία ΗΠΑ Γερμανία Κύπρος Λοιπές Γαλλία Τουρκία Ιταλία Ην. Βασίλειο

• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα τρείς στους δέκα επισκέπτες στην Περιφέρεια Αττικής προέρχονται από τις ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο ή την Κύπρο, ενώ με την συμπερίληψη της 
Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας το ποσοστό κατά μέσο όρο φτάνει το 47,7%.

• Όσον αφορά τη δυναμικότητα στην διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Αττικής, στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η Αυστραλία (+104,1%) με τον διπλασιασμό των επισκεπτών από 
104,5 χιλιάδες το 2016 στις 213,3 χιλιάδες το 2019.

• Ακολουθούν οι ΗΠΑ (+50,9%) από 554 χιλιάδες το 2016 στις 836 χιλιάδες το 2019 ενώ ακολουθεί η Γερμανία (+44,4%) και η Κύπρος (+43,7%).
• Αρνητική μεταβολή εμφανίζει μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο (-4,2%) με τον αριθμό των επισκεπτών να μειώνεται από 536 χιλιάδες το 2016 στις 514 χιλιάδες το 2019.
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• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική 
εμφανίζει η Κύπρος (+64,7% από 2,3 εκατ. διανυκτερεύσεις το 
2016 στις 3,8 εκατ. το 2019) και ακολουθεί η Γερμανία (+51,8%), 
η Τουρκία (+43,5%) και οι ΗΠΑ (+43,4%).

• Μικρή μείωση εμφανίζει μόνο ο αριθμός διανυκτερεύσεων των 
επισκεπτών από την Ιταλία (-6,3%) από 1,2 εκατ. διανυκτερεύσεις 
το 2016 στις 1,16 εκατ. το 2019.

• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των 
επισκέψεων στην Περιφέρεια Αττικής τα συμπεράσματα τα οποία 
προκύπτουν είναι αναλογικά με εκείνα του αριθμού των 
επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες 
από τις ΗΠΑ συγκεντρώνουν το 12,5% του συνόλου των 
διανυκτερεύσεων και το 12,9% για το έτος 2019. Ακολουθεί το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος ενώ οι τρείς αυτές χώρες 
συγκεντρώνουν το 33,4% των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης και άρα μια στις τρείς διανυκτερεύσεις αφορά 
επισκέπτη από μια από αυτές τις χώρες.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών.

12,3% 11,2% 13,6% 12,9%

13,7%
9,4% 9,2% 11,5%

9,4%
11,6% 7,8%

11,3%

6,3% 8,2% 8,0%
7,0%

5,7% 5,0% 6,4%
5,6%

5,0% 3,9% 5,4% 3,4%
2,6%

4,2% 3,4% 2,5%
2,3%

1,5% 2,3% 2,4%

42,7% 45,0% 44,1% 43,5%

2016 2017 2018 2019

Λοιπές

Τουρκία

Αυστραλία

Ιταλία

Γαλλία

Γερμανία

Κύπρος

Ην. Βασίλειο

ΗΠΑ 

Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 5,7 διανυκτερεύσεις για το έτος 
2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Αττικής από 5,5 διανυκτερεύσεις 
το 2016 (θετική μεταβολή +5,4%) ενώ η ανοδική πορεία του μεγέθους συνοδεύεται από την 
σημαντική άνοδο του αριθμού επισκέψεων καθ’ όλα αυτά τα έτη. Ως γενικό συμπέρασμα για 
την συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής Οικονομίας στην Αττική φαίνεται να προκύπτει 
ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών ενώ παραμένει σταθερός/ αυξάνεται ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων/ της διάρκειας παραμονής αυτών.

• Η αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (σε μια πορεία που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 
στάσιμη) αφορά την πλειοψηφία των χωρών εξέτασης με τις πλέον θετικές μεταβολές για την 
Τουρκία (+31,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+20,9%, από 6,3 διανυκτερεύσεις το 2016 στις 7,6 
διανυκτερεύσεις το 2019) και την Κύπρο (+14,6%, από 7,4 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,5 
διανυκτερεύσεις το 2019).

• Σημαντική μείωση εμφάνισαν οι επισκέπτες από την Αυστραλία ενώ ασθενή μείωση οι επιβάτες 
από τις ΗΠΑ (από 5,5 διανυκτερεύσεις το 2016 στις 5,2 διανυκτερεύσεις το 2019).

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια συνολικά και ανά χώρα 
προέλευσης. Έχει σημειωθεί ήπια άνοδος στη Μέση Διάρκεια Παραμονής κατά 5,4% την περίοδο 2016-2019, διαμορφώνοντας το 
δείκτη στις 5,7 διανυκτερεύσεις και κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 8η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
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Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, 2016-2019

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Το σύνολο των εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Αττικής 
εμφανίζει ξεκάθαρη ανοδική τάση την περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση με 
+49,5%.

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη εμφανίζει θετική τάση, από 381,72€ το 2016 σε 
437,56€ το 2019 κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την αύξηση των δαπανών ανά 
διανυκτέρευση (από 70,0€ το 2016 σε 76,2€ το 2019). Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη 
αυξήθηκε κατά 14,6%, ποσοστό μικρότερο από άλλους δημοφιλείς προορισμούς όπως η 
Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την αύξηση της μέσης διάρκειας 
παραμονής, ότι οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Αττικής διαμένουν μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα ενώ ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αύξηση 
του αριθμού των επισκέψεων αιτιολογούν την συνολική αύξηση των εισπράξεων από 1,7 δισ. 
€ το 2016 σε 2,6 δισ. € το 2018 .

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εσόδων προέρχεται από τις ΗΠΑ (15,3% για το έτος 2019) και ακολουθεί το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος, συγκεντρώνοντας το ένα τρίτο των εισπράξεων της 
Περιφέρειας.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανοδική τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια Αττικής και η κατανομή τους ανά χώρα 
προέλευσης. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 3η θέση στις δαπάνες των επισκεπτών το διάστημα 2016-2019 καταγράφοντας ανοδική 
πορεία κατά την ίδια περίοδο. Το 2019, το 14,7% της τουριστικής δαπάνης στη χώρα πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της 
συνολικής μεταβολής της περιόδου 2016-2019 το σύνολο των χωρών εμφανίζει 
θετική μεταβολή.

• Η Κύπρος και η Γερμανία εμφανίζουν την υψηλότερη αύξηση, συγκεκριμένα η 
Κύπρος από 121 εκατ. € το 2016 στα 228 εκατ. € το 2019.

• Οι ΗΠΑ εμφανίζουν αύξηση κατά +44,5%, από 274 εκατ. € το 2016 στα 397 εκατ. € 
το 2019.

• Η Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,8% την περίοδο εξέτασης, 
από 70,01€ το 2016 στα 76,17€ το 2019, υστερώντας σε ρυθμό αύξησης σε σχέση 
το μέσο όρο της χώρας. Σημαντική αύξηση προήλθε από την Κύπρο (από 51,8€ το 
2016 στα 59,2€ το 2019) ενώ η δαπάνη των ΗΠΑ έμεινε σχετικά στάσιμη (από 
90,0€ το 2016 στα 90,7€ το 2019). 

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια Αττικής ανά χώρα προέλευσης. Το 2019 η Περιφέρεια 
Αττικής ήταν στην 4η θέση μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ το 2018 είχε βρεθεί στη 2η

θέση και το 2016 στην 3η θέση. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Ιταλών και των Γερμανών εμφάνισε την υψηλότερη θετική 
μεταβολή.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Αττικής

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις | Αριθμός και εποχικότητα

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν σημαντική θετική πορεία, με την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 
2019 να αγγίζει το 114,0% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 3 εκατομμύρια αφίξεις κατ’ έτος σε 6,4 εκατομμύρια αφίξεις το 2019. 

• Οι ετήσιες μεταβολές είναι στην πλειοψηφία τους θετικές (εκτός δύο) με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να ξεπερνάει το 14% και τον αντίστοιχο μέσο των δύο αρνητικών μεταβολών να 
αγγίζει μόλις το -7,6% επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα της διαχρονικής εξέλιξης των διεθνών αφίξεων.

• Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις πραγματοποιούνται στα αεροδρόμια Αθηνών και Κυθήρων (με μηδαμινή συνεισφορά) για αυτό και η ανάλυση ανά αεροδρόμιο θα περιοριστεί στο αεροδρόμιο 
Αθηνών.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής. 
H Περιφέρεια παρουσιάζει τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων στο σύνολο των Περιφερειών με ποσοστό 29,7%, ενώ η θετική μεταβολή 
στον αριθμό των αφίξεων την περίοδο 2010-2019 ανήλθε στο 114%. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια 
της Περιφέρειας (το οποίο αποτελεί ουσιαστικά αποτύπωση 
του αεροδρομίου Αθηνών) εμφανίζουν μικρή εποχικότητα με 
υψηλότερη συγκέντρωση τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά 
σημαντική συγκέντρωση και στους υπόλοιπους μήνες του 
έτους.

• Την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος του έτους 2019 
συγκέντρωσε το 49,6% των συνολικών διεθνών αφίξεων και 
άρα μία στις δύο αφίξεις ετησίως πραγματοποιούνται στο ένα 
τρίτο της διάρκειας του έτους 

• Η περίοδος Μάιος – Οκτώβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε 
το 67,6% των συνολικών διεθνών αφίξεων ενώ ο συντελεστής 
Gini μαρτυρά ύπαρξη ασθενούς εποχικότητας, καθώς ο 
συντελεστής Gini βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο, με μόνο τα 
αεροδρόμια της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρωτικά, να 
εμφανίζουν χαμηλότερο δείκτη.

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 49,5%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 67,6%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 22,9 %

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Αττικής
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των διεθνών αεροπορικών αφίξεων και η υψηλή συγκέντρωσής τους κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Το αεροδρόμιο της Αθήνας παρουσιάζει ήπια συγκέντρωση τους καλοκαιρινούς μήνες και ασθενή εποχικότητα συγκριτικά με τα
υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Παρόλα αυτά, περίπου οι μισές πτήσεις για το 2019 πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Ιούνιο έως 
Σεπτέμβριο.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο Αθηνών παρουσιάζει αυξητική 
τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο ενώ από 
την διαγραμματική αποτύπωση προκύπτει ότι η 
διαφοροποίηση μεταξύ των ετών εξέτασης 
αφορά την σχεδόν ομοιόμορφη αύξηση μεταξύ 
των μηνών στο χρονικό διάστημα εξέτασης.

• Η συγκέντρωση στους Καλοκαιρινούς μήνες 
διατηρείται καθ’ όλο το διάστημα εξέτασης σε 
μία στις δύο αφίξεις κατ’ έτος ενώ για την 
περίοδο Μάιος έως Οκτώβριος αγγίζει τους 
επτά στους δέκα επισκέπτες.

• Η διαχρονική αποτύπωση του συντελεστή Gini 
και η τιμή του είναι ενδεικτική της διατήρησης 
της εποχικότητας (στο συγκεκριμένο χαμηλό 
επίπεδο) καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 49,43% 52,04% 50,56% 51,81% 50,29% 49,50% 50,90%

CR6 68,03% 68,97% 69,77% 69,70% 68,71% 67,54% 69,08%

Gini 23,12% 25,37% 24,57% 24,94% 23,63% 22,90% 24,28%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Αθήνα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019. Η εποχικότητα 
εμφανίζει αυξητική τάση κατά την περίοδο 2010-2018 και οριακή μείωση το 2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της 
Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν σημαντική 
αυξητική τάση (+40,4% την περίοδο 2010-2019), 
πλησίον των 4 εκατομμυρίων το 2019 από 2,8 
εκατομμύρια το 2010.

• Η σημαντική αυτή τάση συνοδεύεται από 
εξαιρετικά ασθενή εποχικότητα με αύξηση του 
αριθμού των αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό σε σχέση 
με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις όπως 
παρουσιάστηκαν στη προηγούμενη σελίδα.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 38,14% 41,33% 42,59% 41,96% 44,60% 44,39% 42,49%

CR6 54,85% 58,77% 61,42% 59,78% 62,80% 62,39% 60,39%

Gini 7,42% 11,54% 14,75% 12,00% 16,13% 15,15% 12,90%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια της Αττικής
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο 
Αθηνών. Η σημαντική αύξηση των αφίξεων εσωτερικού συνοδεύεται από πολύ περιορισμένη εποχικότητα.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων εμφανίζει ασθενή αύξηση την περίοδο 2015-2018 (+3%), ενώ στο σύνολο της περιόδου 2013-2019 εμφανίζει μείωση κατά -16,2% (από 18,1 εκατομμύρια 
αποβιβάσεις το 2013 σε 15,2 εκατομμύρια το 2019),

• Τα μεγαλύτερα λιμάνια όσον αφορά τον αριθμό των αποβιβάσεων είναι του Πειραιά (26,6% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης), του Περάματος (24,3%) και των Παλουκιών Σαλαμίνας 
(24,8%) τα οποία συγκεντρώνουν σχεδόν τρείς στις τέσσερις αποβιβάσεις σε λιμάνια της Περιφέρειας.

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής
Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Η Περιφέρεια συγκεντρώνει 
το διάστημα 2013-2019 τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων στην χώρα, ενώ το 2019 το 42,5% του συνόλου των ακτοπλοϊκών αφίξεων στη 
χώρα πραγματοποιήθηκε σε λιμένες της Αττικής. Ωστόσο, οι αφίξεις στα λιμάνια της Περιφέρειας κατέγραψαν περιορισμένη αύξηση 
(+3%) συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες το διάστημα 2015-2019 και μείωση το διάστημα 2013-2019 (-16,2%).

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο 
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Εποχικότητα αφίξεων

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Πειραιάς & Περάματος ανά τρίμηνο του 2019 • Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Ραφήνας, με 
την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 45,2 ποσοστιαίες 
μονάδες. Ανάλογη εικόνα και στο λιμάνι Πειραιά με αντίστοιχη απόκλιση να 
ανέρχεται στις 37,9 ποσοστιαίες μονάδες.

• Σχεδόν ένας στους δύο αποβιβασθέντες (ποσοστό 51,41% για το έτος 2019 και 50,7% 
για την περίοδο 2013-2019) αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια Πειραιά και 
Περάματος.

• Η εποχικότητα ως προς τον αριθμό των ακτοπλοϊκών αφίξεων διατηρείται καθ’ όλη 
την περίοδο εξέτασης.

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής Ι Εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Το λιμάνι της Ραφήνας 
εμφανίζει την εντονότερη εποχικότητα ενώ ακολουθεί με αντίστοιχα μεγέθη το λιμάνι του Πειραιά. Τα παραπάνω λιμάνια εμφανίζουν
υψηλότερη εποχικότητα από τα επόμενα λιμάνια της Περιφέρειας όπως της Σαλαμίνας και του Περάματος. 

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_qm_el], Thousand passengers, Inwards 
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα παρουσιάζουν μία σταθερά ανοδική 
πορεία (με μόνη εξαίρεση μια ασθενή αρνητική 
μεταβολή το έτος 2012 και μια το 2016) η οποία, 
σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 
+33,4%.

• Μειωμένη εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου 
των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, αφού το 
μέγεθος μειώθηκε από 20,2% το 2010 σε 19,5% το 
2018, και άρα παρά την θετική μεταβολή των 
αφίξεων η Περιφέρεια σημείωσε μικρότερη πρόοδο 
σε σχέση με το μέσο όρο των  περιφερειών της 
χώρας.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών, 
αυξάνοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 60,8% το 2010 σε 72,2% το 2018, 
περίοδο κατά την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών 
αυξήθηκαν από 1,95 εκατ. σε 3,08 εκατ. ενώ το ίδιο 
χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν 
από 1,25 εκατ. σε 1,18 εκατ.
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60,8%              63,3%         60,9%      62,5%          67,7%         68,7%   68,0%      70,8%             72,2%

Ελλάδα

Αττικής

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)

Αφίξεις 
αλλοδαπών

Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των αφίξεων σε καταλύματα. Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 2018 το 19,5% των 
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα στη χώρα βρισκόμενη στη 2η θέση μετά την Κρήτη και σημείωσε αύξηση κατά 33,4% το διάστημα 
2010-2018. Επιπλέον, οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 58,3%, με χαμηλότερο ρυθμό αύξησης από το μέσο όρο της Ελλάδας.
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• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην Νομαρχία 
Αθηνών*, με 76,5% και άρα τα τρία στα τέσσερα ξενοδοχεία της 
Περιφέρειας. Ακολουθούν οι Νομαρχίες Ανατολικής Αττικής*

(13,1%), Πειραιώς* (8,9%) και Δυτικής Αττικής* (1,5%).
• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-2018) 

εμφανίζει η Νομαρχία Αθηνών* με την αύξηση των αφίξεων από 2,5 
εκατ. το 2010 σε 3,3 εκατ. το 2018 λόγω της αύξησης των 
αλλοδαπών επισκεπτών (+51,4%) ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις 
ημεδαπών σημείωσαν μείωση κατά -4,8%.

• Ακολουθεί η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής* με αύξηση των αφίξεων 
αλλοδαπών κατά +75,6% και μείωση των ημεδαπών κατά -18,7%.

• Η Νομαρχία Πειραιώς* σημείωσε αύξηση των αλλοδαπών 
τουριστών κατά 109,3% από 97 χιλιάδες το 2018 σε 204 χιλιάδες το 
2018 και στάσιμο αριθμό αφίξεων ημεδαπών τουριστών (μόλις -
0,2% μεταβολή, πλησίον των 175 χιλιάδων επισκεπτών κατ’ έτος).

• Για την Νομαρχία Δυτικής Αττικής* πραγματοποιήθηκε αύξηση των 
αφίξεων αλλοδαπών τουριστών κατά +173,1% (από 15,6 χιλιάδες 
το 2010 σε 42,8 χιλιάδες το 2018) αλλά και αύξηση των ημεδαπών 
τουριστών κατά +36,6%.

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Κατανομή ανά Νομαρχία
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Νομαρχία*. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό αφίξεων συγκεντρώνει η Νομαρχία Αθηνών (76,5%) με έντονη θετική μεταβολή το διάστημα 2010-2018 (78,2%). 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού αφίξεων σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018

Σημείωση:
• Η Νομαρχία Αθηνών περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών.
• Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
• Η Νομαρχία Πειραιώς περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Πειραιώς και Νήσων.
• Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 67Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

39,2%
36,7%

39,1% 37,5%
32,3% 31,3% 32,0%

29,2% 27,8%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Αφίξεις αλλοδαπών Αφίξεις ημεδαπών

Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018 

Ημεδαποί επί του συνόλου

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Κατανομή ανά Νομαρχία και τύπο επισκέπτη

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~72,2% των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν η Νομαρχία Πειραιώς* (70,8% των αφίξεων αφορούν ημεδαπούς τουρίστες) ενώ οι υπόλοιπες Νομαρχίες βρίσκονται πλησίον ποσοστιαία 

από 31,0% για την Νομαρχία Δυτικής Αττικής* έως 23,1% για την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής*, με την πλειοψηφία των αφίξεων σε καταλύματα να αφορά σε αλλοδαπούς τουρίστες.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Νομαρχία* και τύπο 
επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Περίπου 3 στις 4 αφίξεις στην Περιφέρεια προέρχονται από αλλοδαπούς τουρίστες. Οι τέσσερις 
Νομαρχίες παρουσιάζουν αύξηση στις αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών με εντονότερη μεταβολή στη Δυτική Αττική.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Κατανομή αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών
τουριστών σε ξενοδοχεία, 2018
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*Σημείωση: 
• Η Νομαρχία Αθηνών περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου 

Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών.
• Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
• Η Νομαρχία Πειραιώς περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων.
• Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 
2018, αγγίζει το 35,6% το οποίο υπολείπεται της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%).

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην Νομαρχία Αθηνών1 (74,4%) ενώ ακολουθεί η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, 
Πειραιώς* και Δυτικής Αττικής*.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. Η 
Περιφέρεια κατατάσσεται στη 5η θέση την περίοδο 2010-2017 και στην 4η το 2018 με ποσοστό 10,1% στις συνολικές διανυκτερεύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 35,6% την περίοδο 2010-2018, ποσοστό  
χαμηλότερο από αυτό του συνόλου της χώρας.  
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Κατανομή διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις Νομαρχίες*, 2018
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)

Σημείωση:
• Η Νομαρχία Αθηνών περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών.
• Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
• Η Νομαρχία Πειραιώς περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Πειραιώς και Νήσων.
• Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
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Κατανομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών 
τουριστών σε ξενοδοχεία, 2018
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~74,7% περίπου των τουριστών, οι οποίοι διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας.
• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζει η Νομαρχία Πειραιώς* (46,7%) και ακολουθούν η Νομαρχία Αθηνών*, Ανατολικής Αττικής* και με το 

μικρότερο ποσοστό η Νομαρχία Δυτικής Αττικής*.

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά 
Νομαρχία* και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών στην Περιφέρεια 
αυξήθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 2018 το 74,7%. Το 2018, το 9% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και το 17% των 
ημεδαπών στη χώρα πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Ημεδαποί επί του συνόλου

*Σημείωση: 
• Η Νομαρχία Αθηνών περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου 

Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών.
• Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
• Η Νομαρχία Πειραιώς περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων.
• Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Αττικής 
παρουσιάζει ασθενή εποχικότητα με υψηλότερα ποσοστά 
πληρότητας την περίοδο Ιούνιος έως Σεπτέμβριος του 
κάθε έτους (60,8% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης).

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων για τις άλλες εξεταζόμενες υποπεριόδους 
είναι σημαντικά μειωμένα (κατά 20 ποσοστιαίες 
μονάδες) σε σχέση με την περίοδο Ιούνιος έως 
Σεπτέμβριος, πάρα ταύτα διατηρούνται σε σημαντικά 
υψηλά επίπεδα (40,0% πληρότητα).

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 59,3% 58,4% 62,2% 63,5% 60,8%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος -
Μάιος 41,5% 40,3% 42,9% 44,7% 42,4%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος -
Δεκέμβριος 37,4% 40,7% 40,9% 41,0% 40,0%

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα και η διαχρονική εξέλιξη της πληρότητας σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της 
Περιφέρειας. Παρατηρείται ασθενής εποχικότητα αλλά με αυξητική τάση για το διάστημα 2015-2018. Το 2018, η Περιφέρεια ήταν στην 
4η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων και των λοιπών καταλυμάτων.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Αφίξεις & διανυκτερεύσεις σε ενοικ. δωμάτια

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία σημαντική ανοδική πορεία ( καθ’ όλη 
την περίοδο εξέτασης) η οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +52,1%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, αφού το μέγεθος μειώθηκε 
από 4,73% το 2014 σε 4,17% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη πρόοδο σε σχέση με 
τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών (παρότι οι 
αφίξεις ημεδαπών αφορούν το υψηλότερο μερίδιο) αυξάνοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 34,5% το 2014 σε 44,6% το 2019, περίοδο κατά την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σχεδόν 
διπλασιάστηκαν από 63 χιλιάδες σε 124 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών 
εμφάνισαν συγκριτικά μικρή αύξηση από 120 χιλιάδες σε 154 χιλιάδες.

Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η Περιφέρεια 
κατατάσσεται το 2019 στην 8η θέση σε πλήθος αφίξεων  (4,2% του συνόλου της χώρας) και στη 10η θέση σε αριθμό διανυκτερεύσεων 
(2,2% του συνόλου της χώρας) μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει υψηλό ποσοστό μεταβολής των αφίξεων 
που ανέρχεται στο 93,2%. Όσον αφορά τις αφίξεις αλλοδαπών βρίσκεται στην 9η θέση μεταξύ των Περιφερειών το 2019.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία σημαντική ανοδική πορεία 
( καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης) η οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +26,9%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, αφού το 
μέγεθος αυξήθηκε από 2,8% το 2014 σε 2,2% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη 
πρόοδο σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις των 
ημεδαπών, αυξάνοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 44,6% το 2014 σε 50,5% το 
2019, περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 252 χιλιάδες σε 362 
χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν συγκριτικά μικρή αύξηση από 
312 χιλιάδες σε 354 χιλιάδες.
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ετήσια Δελτία τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα). Σημειώνεται ότι ως πηγή δεδομένων τα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου εξέτασης
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ
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Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
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Ποσοστό αφίξεων στην Περιφέρεια προς τις συνολικές αφίξεις στη χώρα  
(ημεδαποί / αλλοδαποί) 

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

• Η Περιφέρεια Αττικής δεν εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις στους διαμένοντες σε
μονάδες κάμπινγκ την περίοδο 2015 – 2019.

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, με ποσοστό
που το 2019 ξεπέρασε το 60% του συνόλου των αφίξεων στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ
ακολουθεί η Ανατολική Αττική.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μένουν σε κάμπινγκ κυμαίνεται
στο 86,5% κατά τη διετία 2018 – 2019, με το ποσοστό στον Δυτικό Τομέα να αγγίζει
σχεδόν το 100% σε όλη την περίοδο εξέτασης και το ποσοστό στον Βόρειο Τομέα να
φτάνει στο 99% το 2019 έναντι του 93% το 2015.

• Όπως είναι αναμενόμενο τα ποσοστά των ημεδαπών που επιλέγουν στη διαμονή στην
Αττική σε ένα κάμπινγκ είναι πολύ περιορισμένο και ανέρχεται στο 1% ενώ το ποσοστό
των αλλοδαπών έχει μειωθεί κατά την πενταετία 2015 – 2019 από το 5,3% στο 3,8%.
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Ποσοστό αφίξεων εξωτερικού ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 11η θέση μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών σε αφίξεις σε 
μονάδες κάμπινγκ με ποσοστό μόλις 2,9% το 2019, σημειώνοντας χαμηλό ποσοστό αύξησης (8,3%) το διάστημα 2015-2019.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Τουρισμός κρουαζιέρας
Η Περιφέρεια βρίσκεται διαχρονικά στη 2η θέση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και επιβατών μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών. Το 
2019, το 16% των κρουαζιερόπλοιων ελλιμενίστηκαν στα λιμάνια της Αττικής μεταφέροντας το 19,8% των επιβατών. Η Αττική, όπως και 
οι περισσότερες Περιφέρειες, παρουσιάζει σημαντική μείωση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που για το διάστημα 2013-2019 ανήλθε 
σε 17%.

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Αττικής παρουσιάζουν 
μία σημαντική στασιμότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης από το έτος 2014 και 
έπειτα, μένοντας πλησίον του 1 εκατομμυρίου επισκεπτών λόγω της 
επισκεψιμότητας του λιμένα Πειραιά από κρουαζιερόπλοια.

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από -15,0% για το έτος 2014 έως και 
+30,0% για το έτος 2019 με ελάχιστο τις 960 χιλιάδες επισκέπτες ενώ συνολικά 
το μέγεθος κινείται πλησίον του 1 εκατομμυρίου και για αυτό μπορεί να 
θεωρηθεί σχετικά στάσιμο.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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σε σχέση με το έτος 2013
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Κρουαζιέρα αποτελέσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των επιβατών και των κρουαζιερόπλοιών ανά λιμένα. Το λιμάνι του Πειραιά συγκεντρώνει 
σχεδόν το σύνολο των κρουαζιερόπλοιων της Περιφέρειας και το 16% της κίνησης κρουαζιερόπλοιων στη χώρα το 2019.

• Για το σύνολο των ετών εξέτασης σχεδόν το σύνολο της δραστηριότητας κρουαζιέρας αφορά τον Λιμένα Πειραιά , με 99,5% του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων το 2019 και 
σχεδόν το 100% των επιβατών κρουαζιέρας.

• Ο λιμένας Λαυρίου δεν εμφανίζει δραστηριότητα τα έτη 2018 και 2019 ενώ το μέγιστο των επιβατών κατ’ έτος έφτανε μόλις τις 45 χιλιάδες επιβάτες. 

• Ο λιμένας Κυθήρων εμφανίζει αριθμό επισκεπτών κατά μέσο όρο 1300 επιβάτες κατ’ έτος.

• Συνολικά ο Τουρισμός Κρουαζιέρας φαίνεται να αφορά ουσιαστικά μόνο το λιμένα Πειραιά.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκόπηση των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας, η σύγκρισή τους με το σύνολο της χώρας και η  
κατανομή τους ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια Αττικής είναι η 6η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων με 675 μονάδες 
για το έτος 2019, ήτοι 6,8% του συνόλου.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

• Η Περιφέρεια είναι στην έβδομη θέση στην κατηγορία μονάδων 3*,  έκτη στις 
κατηγορίες 4* και 2*, πέμπτη στην κατηγορία 5* και τέταρτη στην κατηγορία  1*. 
Επιπλέον συγκεντρώνει το 6,2% των μονάδων 5* της χώρας.

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Αττικής εντάσσονται στην 
κατηγορία δύο και τριών αστέρων (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 59,0% των 
ξενοδοχείων) ενώ το 24,4% των ξενοδοχειακών μονάδων είναι τεσσάρων 
(18,8%) και πέντε αστέρων(5,6%).

• Έξι στα δέκα ξενοδοχεία στην Αττική είναι ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων, 
ενώ τρία στα τέσσερα ξενοδοχεία είναι από ενός έως τριών αστέρων.

• Ένα στα τέσσερα ξενοδοχεία είναι μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων.
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Νομαρχία
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Νομαρχία* και κατηγορία αστέρων. Η Νομαρχία Αθηνών 
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων (80,1%) ενώ διαθέτει και τις περισσότερες μονάδες 5*, ενώ η Νομαρχία 
Δυτικής Αττικής τις περισσότερες μονάδες 4*.

• Στην Νομαρχία Αθηνών&

συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  των 
ξενοδοχειακών μονάδων της 
Περιφέρειας Αττικής  (541 
ξενοδοχειακές μονάδες, 80,1%) και 
άρα οκτώ στις δέκα ξενοδοχειακές 
μονάδες της Περιφέρειας Αττικής 
βρίσκεται στην Νομαρχία Αθηνών*.

• Ακολουθεί η Νομαρχία Αν. Αττικής*

(11,6%), η Νομαρχία Πειραιώς*

(6,4%) και η Νομαρχία Δυτ. Αττικής*

με λιγότερο από το 1,9% των 
μονάδων (μόλις 13 μονάδες).

• Μεγαλύτερο ποσοστό μονάδων 4* 
και 5* εμφανίζει η Νομαρχία Αν. 
Αττικής1 (36% των μονάδων, 28 
μονάδες σε σύνολο 78) ενώ το 
μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στην 
Νομαρχία Πειραιώς* (3 μονάδες σε 
σύνολο 43).
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Σημείωση:
• Η Νομαρχία Αθηνών περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών.
• Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
• Η Νομαρχία Πειραιώς περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Πειραιώς και Νήσων.
• Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
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• Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει συνολικά 33.127 δωμάτια και 62.899 κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 7,6% & 7,3% 
αντίστοιχα της συνολικής δυναμικότητας  των  ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνονται 
ξενοδοχειακές μονάδες μεγαλύτερης του μέσου όρου της χώρας, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 49 δωμάτια, έναντι 
43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
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Αριθμός και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής με αυτές στο σύνολο της χώρας όσον 
αφορά τον αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 5η θέση τόσο σε 
δωμάτια όσο και σε κλίνες ενώ όσον αφορά στο μέσο μέγεθος των μονάδων είναι στη 4η θέση.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας Αττικής διαφοροποιείται, όπως είναι 
αναμενόμενο, ανάλογα με την κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να υπερτερούν σε 
μέγεθος, με βάση, τόσο τον μέσο αριθμό των δωματίων (174), όσο και τον μέσο αριθμό 
των κλινών (333) που διαθέτουν.

• Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται πάνω από τον Μ.Ο. του συνόλου της χώρας τόσο στην 
μέση δυναμικότητα δωματίων ανά ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στην μέση δυναμικότητα 
κλινών.

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος δυναμικότητας ξενοδοχείων σε δωμάτια για το σύνολο της 
χώρας είναι 43 δωμάτια σε σχέση με 49 δωμάτια για το σύνολο της Περιφέρειας.

• Αντίστοιχα ο μέσος όρος κλινών ανά ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Αττικής είναι 93 Κλίνες σε 
σχέση με 86 για το σύνολο της χώρας .

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της 
χώρας ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια διαθέτει υψηλότερη μέση δυναμικότητα σε σχέση με αυτή της χώρας και υψηλή 
διακύμανση μεταξύ των κατηγοριών, με τις μονάδες 5* να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

1*

2*

3*

4*

5*

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

112 2.181 4.385

241 7.327 13.518

157 7.063 13.118

127 9.962 19.238

38 6.594 12.640

675 33.127 62.899Σύνολο

Περιφέρεια 
Αττικής

19 30
45

78

174

19 27 37

72

147

49
43

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1* 2* 3* 4* 5*

Μέση Δυναμικότητα Ξενοδοχείων (Δωμάτια)

39 56
84

151

333

37 50 72

144

305

93
86

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1* 2* 3* 4* 5*

Μέση Δυναμικότητα Ξενοδοχείων (Κλίνες)

Αττικής

Ελλάδα

Μ.Ο. Αττικής

Μ.Ο. Ελλάδας



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 79Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

• Στην Νομαρχία Αθηνών* συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων & διαμερισμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής (685 τουριστικές μονάδες, 
88,5%).

• Ακολουθεί Νομαρχία Πειραιώς* με 61 μονάδες, 
Ανατολικής Αττικής* με 24 (έχοντας και την 
υψηλότερη δυναμικότητα, 8 δωμάτια ανά μονάδα 
και 19 κλίνες).

• Μόλις πέντε μονάδες εμφανίζει η Νομαρχία 
Δυτικής Αττικής* (και για αυτό η αποτύπωση 
γίνεται για λόγους πληρότητας)

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 Κλειδιά) 
κατατάσσεται το 33,8% των τουριστικών  μονάδων 
της Περιφέρειας.

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο της 
Αττικής είναι 8 δωμάτια και 17 κλίνες ανά μονάδα.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Νομαρχία* και ανά κατηγορία κλειδιών. Η 
Περιφέρεια βρίσκεται στην 11η θέση με βάση την προσφορά μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων (2,8% των 
μονάδων της χώρας). Παρόλα αυτά, διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό δωματίων 4Κ και είναι δεύτερη στη διαθεσιμότητα μονάδων 4Κ. 
Η μεγαλύτερη δυναμικότητα συγκεντρώνεται στην Νομαρχία Αθηνών*. 

685 61 24 5

5.288

367 193 29

11.912

756 461 75

17

12

19
15

8 δωμάτια

17 κλίνες

Αθηνών Πειραιώς Ανατολικής Αττικής Δυτικής Αττικής

Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) Αττικής 2019

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες Μ.Ο. Δωμάτια Μ.Ο. Κλίνες Μ.Ο. Αττικής Μ.Ο. Αττικής

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες 90,2%

90,0%

88,4%

5,7%

6,2%

7,9%

3,5%

3,3%

3,1%

0,6%

0,5%

0,6%

Αθηνών Πειραιώς Ανατολικής Αττ. Δυτικής Αττικής

21,2%

44,8%

16,9%

17,1%

50,8%

41,0%

4,9%

3,3%

12,5%

20,8%

50,0%

16,7%

20,0%

20,0%

40,0%

20,0%

Σημείωση:
• Η Νομαρχία Αθηνών περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών.
• Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 

Αττικής.
• Η Νομαρχία Πειραιώς περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Πειραιώς και 

Νήσων.
• Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Αττικής.
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Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

• Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει 9 μονάδες κάμπινγκ, εκ των οποίων οι περισσότερες 
βρίσκονται στην Ανατολική Αττική (6 μονάδες). Μία μονάδα βρίσκεται στον Βόρειο Τομέα και 
στον Δυτικό Τομέα ενώ υπάρχει μία μονάδα στα νησιά της Αττικής (Δημοτικό κάμπινγκ 
Κυθήρων).

• Από το σύνολο των 9 μονάδων το 55,5% αφορά σε κάμπινγκ 2*. Το ποσοστό, συγκριτικά με το 
σύνολο των κάμπινγκ 2*, ανέρχεται μόλις στο 2,4%. Αντίθετα, ενώ στην Περιφέρεια Αττικής 
υπάρχει μόνο μία μονάδα κάμπινγκ 1*, αυτή αποτελεί και το 6,3% του συνόλου των μονάδων 
σε όλη την επικράτεια (στη χώρα υπάρχουν 16 μονάδες με ένα αστέρι).

• Όσο αφορά των αριθμό των θέσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας παρουσιάζεται στα κάμπινγκ 4*  και 1* με 5,2% και 3,6%,  ενώ τα κάμπινγκ 1* 
εμφανίζουν μείωση του ποσοστού σε σχέση με το 2016 που είχαν διαμορφωθεί στο 4,9% και 
των τεσσάρων αστέρων αύξηση, καθώς το 2016 είχαν διαμορφωθεί στο 4,6%.

• Η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει κανένα κάμπινγκ 5* ενώ διαθέτει 6 οικίσκους που 
βρίσκονται στην Ανατολική Αττική
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Δυναμικότητα κάμπινγκ σε μονάδες & θέσεις, 2019

Θέσεις Οικίσκοι Μονάδες
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (μονάδες) - σύγκριση με χώρα, 2019

Αττική 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Αττική/Χώρα 2019 % Αττική/Χώρα 2016
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (θέσεις) - σύγκριση με χώρα, 2019

Αττική 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Αττική/Χώρα 2019 % Αττική/Χώρα 2016

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ (οικίσκοι και θέσεις) στην Περιφέρεια Αττικής και η σύγκρισή της με 
το σύνολο στης χώρας για την περίοδο 2016-2019. Η Περιφέρεια διαθέτει το 3% της δυναμικότητας της χώρας σε μονάδες κάμπινγκ 
που την κατατάσσει στην 11η θέση. Στην ίδια κατάταξη βρίσκεται και στις θέσεις, ενώ όσον αφορά τους οικίσκους βρίσκεται στη 10η   

θέση. Η Π.Ε. Ανατολικής Αττικής διαθέτει την πλειοψηφία των μονάδων (66,7%).
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Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια κατατάσσεται 
στην 6η θέση σε δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (4,2% της συνολικής δυναμικότητας της χώρας το 2018). Ταυτόχρονα, 
η Περιφέρεια διαθέτει μονάδες ήπιας δυναμικότητα συγκεντρώνοντας αναλογία δωματίων / κλινών ανά μονάδα οριακά πάνω από το 
μέσο όρο της χώρας.

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018

• Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει συνολικά 483 μονάδες, 744 δωμάτια και 4.232 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 4,2% , 4,3% και 
4,7% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μεσαίας δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (9η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 1,5 
δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται επίσης μεσαίας προς υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (6η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να 
ανέρχεται σε 8,8 κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας.  

Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας όσον αφορά τον αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος μονάδων
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• Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 32.786 
Καταλύματα, 53.755 Υπνοδωμάτια και 141.553 Κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 18,3% , 16,2%  και το 16,6%  του 
συνόλου της προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται 2η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των Καταλυμάτων , 3η 
στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των Υπνοδωματίων και 3η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των κλινών. 

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Αττικής, υπολογίζεται σε 1,6 υπνοδωμάτια ανά 
κατάλυμα και βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα.

• Αντίστοιχα όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια, υπολογίζεται σε 4,3 κλίνες ανά κατάλυμα και 
βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 89,4% αυτόνομες μονάδες , 1,0% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 9,1% σε Ιδιωτικά δωμάτια και 0,5%  
σε κοινόχρηστα δωμάτια.

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020
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Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα

Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια. Η Αττική εμφανίζει 
υψηλή διαθεσιμότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καλύπτοντας το 18,3% της χώρας αλλά σχετικά χαμηλή δυναμικότητα 
ανά κατάλυμα, χαμηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας.
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020
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Ποσοστιαία κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και κλινών 
ξενοδοχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα,
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Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των Εξοχικών και 
δευτερευουσών κατοικίων

• Πάνω από μια στις 4 μονάδες βραχυχρόνιας μίσθωσης 
στην Περιφέρεια Αττικής εμφανίστηκε πριν το έτος 
2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο εξάμηνο του 
έτους 2019 όπου και εμφανίζονται συνολικά το 32% 
των μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην 
πλατφόρμα. 

• Στην Περιφέρεια Αττικής η κατανομή 
των Κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας 
μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι 
ανομοιόμορφη αφού οι ξενοδοχειακές 
μονάδες συγκεντρώνουν μόλις το 31% 
των κλινών και οι κλίνες καταλυμάτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης το 69%.

• Υψηλότερη ομοιογένεια εμφανίζει η ΠΕ 
Πειραιώς με 47% το ποσοστό όσον 
αφορά τις Κλίνες Ξενοδοχείων και 53% 
τις κλίνες των καταλυμάτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης.

• Στην Περιφέρεια Αττικής το 11,1% των 
εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών 
αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης.

• Υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει ο 
Κεντρικός Τομέας Αθηνών (26,5% των 
εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών) 
και μικρότερη η ΠΕ Δυτικής Αττικής 
(μόλις 1,5%).
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Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα. Το ποσοστό κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης προς το σύνολο των κλινών ξενοδοχείων στην Περιφέρεια είναι 69%. Ταυτόχρονα,
η Αττική διαθέτει υψηλό ποσοστό εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών που αξιοποιούνται ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
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Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων
Κατά την διάρκεια της περιόδου 2010-2019 η Αττική είναι η 1η Περιφέρεια της χώρας σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων.  Το 
2019, οι επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους ανήλθαν σε 6,2 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 45,6% του συνόλου της χώρας. Η Αττική 
σημειώνει σημαντική αυξητική τάση που διαμορφώθηκε στο 279,3% για το διάστημα 2010-2019. 

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
έχουν καταγραφεί περίπου 37,3 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς 
χώρους της Αττικής. Το 2019 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών (6,2 εκατ. 
επισκέπτες), μια αύξηση κατά 279,3% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο το 
2010

• Όσον αφορά την κατανομή της επισκεψιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους 
στην Περιφέρεια Αττικής το 2019 7 αρχαιολογικοί χώροι συγκέντρωσαν άνω 
των 100 χιλιάδων επισκέψεων έκαστος και αυτοί είναι:
− Η Ακρόπολη (3,59 εκατ. επισκέψεις)
− Αρχαία Αγορά (742 χιλιάδες επισκέψεις)
− Ολυμπιείο (495 χιλιάδες επισκέψεις)
− Σούνιο (338 χιλιάδες επισκέψεις)
− Βιβλιοθήκη Αδριανού (327 χιλιάδες επισκέψεις)
− Ρωμαϊκή Αγορά (308,7 χιλιάδες επισκέψεις)
− Κεραμεικός (126 χιλιάδες επισκέψεις)

• Η Ακρόπολη το 2019 συγκεντρώνει το 57,6% των συνολικών επισκέψεων σε 
αρχαιολογικούς χώρους.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής. Στην Αθήνα 
βρίσκονται  δύο από τους δημοφιλέστερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, η Ακρόπολη και η Αρχαία Αγορά, που το 2019 
υποδέχθηκαν αθροιστικά 4,3 εκατ. επισκέπτες, το 31,7% του συνόλου της χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Όπως προκύπτει από τα δεδομένα την άνοδο της συνολικής επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας την οδηγεί ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης. Ο 
αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε από λιγότερο του ενός εκατομμυρίου το 2010 σε 3,6 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019 (+262%).

• Όσον αφορά την συνολική μεταβολή, την υψηλότερη εμφάνισε η Αρχαία αγορά, από 59 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε 643 χιλιάδες επισκέπτες το 2019, υπερδεκαπλασιάζοντας 
την αρχική επισκεψιμότητα.

• Ο αρχαιολογικός χώρος του Ολυμπιείου από 113 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 έφτασε τις 587 χιλιάδες το 2019 ενώ και ο αρχαιολογικός χώρος του Σουνίου σημείωσε αύξηση 
κατά 177% αγγίζοντας το 2019 τις 307 χιλιάδες επισκέψεις.
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Ακρόπολη** Αρχαία Αγορά Ολυμπιείο Σούνιο
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Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. Ο 
βαθμός συγκέντρωσης επισκεπτών κατά τους μήνες Ιούνιος – Σεπτέμβριος του 2019 ανέρχεται στο 48%, ενώ ο Αύγουστος 
συγκεντρώνει διαχρονικά τους περισσότερους επισκέπτες, με εξαίρεση το 2019 και 2016, οπότε ο Σεπτέμβριος αναδείχθηκε ο μήνας με 
τους περισσότερους επισκέπτες. 

• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Αττικής οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά 
συγκέντρωσης επισκεπτών (12,7% και 13,3% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) ενώ για το 2019 λαμβάνουν τιμές 12,0%  και 12,4% έκαστος ενώ υψηλότερη 
επισκεψιμότητα εμφανίζει ο μήνας Σεπτέμβριος.

• Εμφανίζεται έντονη κυκλικότητα και ανοδική τάση με την αποτύπωση των μηνιαίων δεδομένων επισκεψιμότητας για την Περιφέρεια αλλά δεν παρατηρείται η συγκεκριμένη 
συγκέντρωση να είναι τόσο έντονη.
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Αττικής
Η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας παρουσιάζει ήπια εποχικότητα και τάσης μείωσης κατά την περίοδο 
εξέτασης. 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η συγκέντρωση 
των επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το 
συνολικό διάστημα εξέτασης. Βάσει αυτού μια στις δυο 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στην Περιφέρεια 
πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο. 

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 71,9% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 σχεδόν 
οκτώ στις δέκα επισκέψεις πραγματοποιούνται σε αυτήν την 
περίοδο ενώ για το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε σχεδόν 
επτά στις δέκα επισκέψεις

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά την μειωμένη 
εποχικότητα η οποία είναι ένδειξη της μικρότερης εξάρτησης 
της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων από τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 56,9% 51,0% 49,8% 47,5% 47,5% 47,7% 49,7%

CR6 78,6% 73,6% 72,9% 68,8% 69,7% 69,7% 71,9%

Gini 33,85% 29,47% 27,57% 23,62% 24,18% 24,65% 26,63%
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Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Αττικής
Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια εμφανίζεται 
στην 1η θέση σε εισπράξεις στην κατάταξη του συνόλου των περιφερειών, ενώ παρουσιάζει αύξηση για το διάστημα 2010-2019 κατά 
247%. Οι εισπράξει του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης ανήλθαν στα €49,7 εκατ. το 2019,  αντιπροσωπεύοντας το 46% των 
συνολικών εισπράξεων της χώρας και το 83,3% των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με τον αριθμό των επισκεπτών εμφάνισαν σημαντική αύξηση μετά το έτος 2015. Συγκεκριμένα από 
17,2 εκατ. € το 2010 τριπλασιάστηκαν στα 59,67 εκατ.€ το 2019 (+247%).

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας αλλά κυρίως στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης η οποία το 
2019 συγκεντρώνει εισπράξεις 49,7 εκατ. € (83,3% των εσόδων) όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω διάγραμμα.
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Επισκεψιμότητα μουσείων
Κατά την διάρκεια της περιόδου 2010-2019 η Αττική είναι 1η Περιφέρεια με βάση την επισκεψιμότητα των μουσείων.  Το 2019, οι 
επισκέπτες ανήλθαν σε 2,8 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 47,2% των επισκέψεων στα μουσεία της χώρας. Παρόλα αυτά, η αυξητική τάση
είναι ήπια και διαμορφώθηκε στο 33,9% για το διάστημα 2010-2019, που αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης στο 
σύνολο των Περιφερειών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά 
την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Αττικής 
παρουσιάζουν αύξηση με τον αριθμό επισκεπτών ανά έτος να αυξάνεται 
κατά 34%, από 2,1 εκατ. το 2010 σε 2,78 εκατ. το 2019.

• Τρία μουσεία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητας 
σε μουσεία στην Περιφέρεια και συγκεκριμένα 

− Το μουσείο Ακρόπολης (1,76 εκατ. επισκέπτες το 2019 και 63,1% της 
συνολικής επισκεψιμότητας).

− Το Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών (609 χιλιάδες επισκέπτες το 209 και 
21,9% της συνολικής επισκεψιμότητας)

− Το Μουσείο Μπενάκη (212 χιλιάδες επισκέπτες και 7,6% της 
επισκεψιμότητας)

− Τα παραπάνω μουσεία συγκεντρώνουν το 92,6%  των επισκεπτών για 
το έτος 2019.
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Σημαντικότερα μουσεία στην Περιφέρεια Αττικής
Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξησης της επισκεψιμότητας των σημαντικότερων μουσείων της Περιφέρειας. Στην Αθήνα βρίσκονται τα 
δύο δημοφιλέστερα μουσεία της χώρας, το Μουσείο της Ακρόπολης και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που το 2019 υποδέχθηκαν 
αθροιστικά 2,4 εκατ. επισκέπτες, το 40% της επισκεψιμότητας των μουσείων στο σύνολο της χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Για το 2019 την υψηλότερη επισκεψιμότητα μεταξύ των Μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζουν τα Μουσεία Ακρόπολης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών και το Μπενάκη.

• Την σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης από 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες το 2010 σε 1,8 εκατομμύρια το 2019 (+29,5%)
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Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων της Περιφέρειας. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης επισκεπτών κατά τους μήνες Ιούνιος – Σεπτέμβριος του 2019 ανέρχεται στο 40%, ενώ ο Αύγουστος συγκεντρώνει 
διαχρονικά τους περισσότερους επισκέπτες.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Από την διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας μεταξύ των ετών 2010 και 2019 προκύπτει η επιβεβαίωση της αυξητικής τάσης των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας 
ενώ προκύπτει ασθενής κυκλικότητα του μεγέθους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου συγκεντρώνεται ποσοστό πλησίον του 40% των επισκέψεων.

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο Μήνας Αύγουστος (10,6% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) ενώ ακολουθεί ο Ιούλιος (10,2%).
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων της Αττικής
Η επισκεψιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας παρουσιάζει ήπια εποχικότητα η οποία έχει αυξηθεί κατά το διάστημα εξέτασης αλλά 
διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Από την ανάλυση των δεδομένων 
επιβεβαιώνεται ασθενής εποχικότητα με 
συγκέντρωση του 39,9% των επισκεπτών την 
περίοδο Ιούνιος - Σεπτέμβριος για το 
συνολικό διάστημα εξέτασης. 

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το 
μέγεθος διαμορφώνεται σε 60,1% για το 
σύνολο της περιόδου εξέτασης. 

• Η εποχικότητα που εμφανίζεται είναι 
εξαιρετικά ασθενής το οποίο οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η καλοκαιρινή περίοδος έχει 
θετική επίδραση στην επισκεψιμότητα των 
μουσείων αλλά σε πολύ περιορισμένο βαθμό.     

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 35,2% 38,2% 41,5% 40,4% 41,0% 39,8% 39,9%

CR6 54,5% 57,7% 62,3% 60,3% 62,1% 59,9% 60,1%

Gini 9,31% 12,30% 15,62% 14,06% 15,90% 14,63% 13,47%
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Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Αττικής
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Αττικής. Η Περιφέρεια εμφανίζεται στην 1η θέση σε 
εισπράξεις στην κατάταξη του συνόλου των Περιφερειών, ενώ οι εισπράξεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 188,2% για το διάστημα 2010-
2019. Οι εισπράξεις του μουσείου της Ακρόπολης που το 2019 ανήλθαν στα €4,03 εκατ., αντιπροσωπεύουν το 38,2% των συνολικών 
εισπράξεων των μουσείων της χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Οι εισπράξεις των μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζουν αυξητική τάση μετά το 2013, από €4,7 εκατ. το 2013 σε €13,6 εκατ. το 2019 (+188%).

• Το Μουσείο Ακρόπολης ευθύνεται για εισπράξεις ύψους €9,38 εκατ. για το 2019 ενώ ακολουθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών με εισπράξεις €3 εκατ.

• Το 98,9% των εσόδων για το έτος 2019 προέρχεται από τα Μουσεία Ακρόπολης, Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών, Μπενάκη και Βυζαντινό και Χριστιανικό Αθηνών.
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Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στη 2η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τον κύκλο εργασιών ανά δωμάτιο για όλες 
τις κατηγορίες ξενοδοχείων, καθώς επίσης και το EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο για τις κατηγορίες 5 και 4 αστέρων, αλλά στην 1η θέση 
για την κατηγορία 3 αστέρων, καταγράφοντας αυξητικές τάσεις τη διετία 2017-2018.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (1)

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17.147 18.159 7.600 19.954 17.347 8.438 

Αττική 59.105 26.086 17.303 50.723 22.972 15.350 

Βόρειο Αιγαίο 19.197 10.867 9.186 17.550 10.684 8.368 

Δυτική Ελλάδα 30.165 24.330 9.535 21.728 20.858 7.303 

Δυτική Μακεδονία N/A 11.037 N/A N/A 11.211 N/A 

Ήπειρος 21.876 21.275 9.018 19.078 20.161 8.927 

Θεσσαλία 24.607 21.247 9.929 27.322 20.964 8.728 

Ιόνια Νησιά 26.584 17.587 14.958 22.084 15.017 11.992 

Κεντρική Μακεδονία 37.942 20.286 14.481 33.003 19.423 12.855 

Κρήτη 38.463 25.048 12.789 37.416 22.255 13.110 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 87.244 36.315 19.108 87.171 33.273 16.676 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 31.828 22.475 10.575 28.984 21.342 9.306 

Πελοπόννησος 32.310 14.017 11.607 31.132 13.514 11.404 

Στερεά Ελλάδα 24.045 15.976 12.900 21.827 14.576 9.743 

Σύνολο Ελλάδας 43.983 23.176 13.251 41.963 21.351 11.769 

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2.772 4.764 2.010 6.941 4.326 2.734 

Αττική 16.862 7.591 5.023 13.179 6.550 3.353 

Βόρειο Αιγαίο 5.685 937 1.101 5.550 2.365 1.416 

Δυτική Ελλάδα 15.830 3.321 2.924 6.252 2.907 2.074 

Δυτική Μακεδονία N/A 4.754 N/A N/A 1.120 N/A 

Ήπειρος 4.750 7.423 1.444 3.054 7.432 1.618 

Θεσσαλία 6.137 4.124 3.628 4.871 6.361 2.551 

Ιόνια Νησιά 8.569 6.392 4.295 6.527 5.000 3.737 

Κεντρική Μακεδονία 10.160 4.699 3.299 7.846 5.116 3.246 

Κρήτη 10.110 4.400 2.623 11.576 2.505 3.387 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 35.425 13.155 4.965 35.627 13.077 2.583 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 10.379 6.238 2.516 9.790 5.813 2.011 

Πελοπόννησος 14.196 2.615 2.842 13.854 1.819 2.581 

Στερεά Ελλάδα 6.114 3.492 959 4.951 2.390 63 

Σύνολο Ελλάδας 14.281 6.291 3.313 13.476 5.655 2.832 

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Το 2018, η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει την ίδια λειτουργική κερδοφορία ως % του κύκλου εργασιών με τον εθνικό μέσο όρο στις 
κατηγορίες 5 και 4 αστέρων, ενώ τον υπερβαίνει στην κατηγορία 3 αστέρων με αυξητική τάση για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων σε 
σχέση με το 2017. 

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (2)

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) % κύκλου εργασιών ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017 Σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17% 27% 27% 35% 26% 33%

Αττική 27% 26% 31% 25% 26% 24%

Βόρειο Αιγαίο 23% 11% 7% 24% 21% 9%

Δυτική Ελλάδα 49% 14% 29% 31% 14% 25%

Δυτική Μακεδονία N/A 21% N/A N/A 8% N/A

Ήπειρος 22% 32% 16% 16% 32% 18%

Θεσσαλία 23% 23% 31% 22% 26% 24%

Ιόνια Νησιά 33% 35% 26% 31% 33% 32%

Κεντρική Μακεδονία 26% 22% 20% 21% 25% 25%

Κρήτη 23% 21% 21% 29% 17% 24%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 37% 33% 22% 37% 32% 17%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32% 27% 23% 33% 27% 21%

Πελοπόννησος 38% 18% 30% 37% 15% 30%

Στερεά Ελλάδα 22% 24% 2% 19% 22% 3%

Σύνολο Ελλάδας 27% 26% 23% 29% 26% 23%

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 308% 123% 25% 226% 79% 25%

Αττική 77% 78% 383% 89% 77% 500%

Βόρειο Αιγαίο 28% 21% 81% 27% 28% 63%

Δυτική Ελλάδα 456% 128% 90% 654% 111% 71%

Δυτική Μακεδονία N/A 183% N/A N/A 195% N/A

Ήπειρος 66% 70% 860% 65% 65% 227%

Θεσσαλία 12% 208% 30% 19% 216% 27%

Ιόνια Νησιά 96% 82% 106% 114% 78% 313%

Κεντρική Μακεδονία 196% 66% 46% 416% 145% 48%

Κρήτη 290% 244% 346% 229% 122% 231%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 69% 151% 76% 77% 127% 63%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 170% 215% 267% 171% 224% 224%

Πελοπόννησος 368% 233% 101% 250% 163% 102%

Στερεά Ελλάδα 251% 762% 26% 227% 517% 32%

Σύνολο Ελλάδας 178% 177% 166% 195% 147% 194%

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής εμφανίζουν υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από αυτές στο σύνολο της χώρας 
για κάθε κατηγορία αστέρων. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία της 5 και 3 αστέρων Περιφέρειας παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό 
λειτουργικής κερδοφορίας σε (+4 π.μ., +6 π.μ.) σε σχέση με τα αντίστοιχα στο σύνολο της χώρας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση ΙΝΣΕΤΕ

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2017

Περιφέρεια 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 20.503 20.294 5.672

Αττική 54.600 24.139 13.534

Βόρειο Αιγαίο 15.324 10.174 7.149

Δυτική Ελλάδα 32.869 24.854 6.113

Δυτική Μακεδονία 15.324 6.612 5.768

Ήπειρος 19.155 19.381 6.761

Θεσσαλία 19.155 12.303 4.738

Ιόνια Νησιά 27.917 14.343 10.589

Κεντρική Μακεδονία 42.007 18.058 12.741

Κρήτη 37.311 18.816 11.372

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 68.860 31.165 13.016

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32.842 19.129 9.666

Πελοπόννησος 32.869 12.275 8.345

Στερεά Ελλάδα 15.324 10.260 5.986

Σύνολο Ελλάδας 37.401 18.805 9.983

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και δείκτες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, 2017

Σύνολο Ελλάδας 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 71.793 108.637 98.669 

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 2.685,10 2.042,95 985,00

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 834,17 – 31% 487,85 – 24% 179,52 – 18%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 391,51 – 15% 169,43 – 8% 46,50 – 5%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 25.922 8.717 3.659

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 74.922 32.097 20.331

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 66.555 17.221 6.799

Αττική 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 6.435 9.036 6.840

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 351,35 218,12 92,57

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 124,07 – 35% 52,19 – 24% 22,25 – 24%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 68,76 – 20% 28,37 – 13% 14,44 – 16%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 55.058 17.142 6.110

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 112.484 42.113 20.622

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 89.149 11.861 3.188

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε στοιχεία ισολογισμών 964 εταιρειών, για τις οποίες βρέθηκε ισολογισμός τόσο για το 2016 όσο και για το 2017, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν με τα 1.037 ξενοδοχεία τα οποία τους ανήκουν και τα οποία διαθέτουν 76.694 δωμάτια στις 
κατηγορίες 2*, 3*, 4* και 5*.
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Πληρότητα και τιμή δωματίου Μάϊου και Αυγούστου ανά Περιφέρεια, % και € ανά δωμάτιο ανά ημέρα, 2019

Η πληρότητα και η μέση τιμή δωματίου στην Αττική αυξήθηκαν κατά 2,5% και 16% τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με την ίδια 
περίοδο το προηγούμενο έτος φτάνοντας τα επίπεδα του 75% και των €105. Ωστόσο, το Μάϊο του 2019, η πληρότητα μειώθηκε κατά 
3,2% φτάνοντας στο 49%, ενώ η μέση τιμή δωματίου έμεινε αμετάβλητη στα €105.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

Πηγές: Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019 | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας & ΙΤΕΠ, Size and performance of the 5 star hotel chains in Greece | GBR Consulting
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις (1)

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Ανατολική Αττική Athens Beach Club / Grivallia Hospitality & TEMES
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Camping
• Κόστος επένδυσης: €7.000.000

2 Κεντρικός Τομέας Αθηνών Leonardo Boutique Hotel / Fattal
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

3 Κεντρικός Τομέας Αθηνών NYX Hotel Athens / Fattal

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €10.500.000
• Λειτουργεία: 2021

4 Κεντρικός Τομέας Αθηνών Gatsby Athens / Lekka Limited
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Boutique Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

5 Κεντρικός Τομέας Αθηνών Monastery Estate Athens / Monastery Estate
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Boutique Ξενοδοχείο / 5*
• Λειτουργεία: 2021

6 Κεντρικός Τομέας Αθηνών Moxy / Dimand & Prodea Investments

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 3*
• Κόστος επένδυσης: €19.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

7 Κεντρικός Τομέας Αθηνών Omega Hotel / Chinese Investors
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Λειτουργεία: 2021

8 Κεντρικός Τομέας Αθηνών Hellenic Vibes Smart Hotel / Prodea Investments
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

9 Κεντρικός Τομέας Αθηνών The Cohort Athens / Lebanese investor • Μετασχηματισμός κτιρίου
• Smart Ξενοδοχείο

10 Κεντρικός Τομέας Αθηνών La Mirage / Ιωαννίδης Ι.Κ.Ε. • Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 4*

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρεια.
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις (2)

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

11 Κεντρικός Τομέας Αθηνών YHE Hotel Establishment 
Ξενοδοχειακές & Τουριστικές επιχειρήσεις IKE

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €5.000.000

12 Κεντρικός Τομέας Αθηνών Επέκταση Grand Hyatt / Hines
• Μετασχηματισμός κτιρίου & ένωση με ξενοδοχείο Grand Hyatt
• Ξενοδοχείο / 5* 
• Άνοιγμα/ Λειτουργία: 2022

13 Βόρειος Τομέας Αθηνών Say Hotel / Οικογένεια Υφαντή
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Business Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

14 Νότιος Τομέας Αθηνών Viohalco S.A
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο
• Κόστος επένδυσης: €117.000.000

15 Νότιος Τομέας Αθηνών Hellinikon Project / Lamda- Temes 

• Ανέγερση ξενοδοχείων
• 2 σύγχρονα πολυτελή ξενοδοχεία 5* και 2 τουριστικά-οικιστικά συγκροτήματα
• Κόστος επένδυσης: €300.000.000
• Ανάπτυξη κατά την πρώτη πενταετή φάση υλοποίησης του έργου

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρεια.
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Το Ελληνικό, με συνολική έκταση 6.200.000 τ.μ., αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την πόλη της Αθήνας, που θα
βελτιώσει το επίπεδο ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για ένα έργο που απευθύνεται
σε όλη την κοινωνία με πλήθος τοπόσημων, τα οποία εκτείνονται από την παραλιακή περιοχή μέχρι τη Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Νέες επενδύσεις | Ελληνικό: Πλάνο επένδυσης

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

2

1

3

4
5

6

8

9
11

12

13

14

15

7

10 16

Συνοπτική περιγραφή επένδυσης

• Το Ελληνικό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αναβαθμιστεί η εικόνα της Αθήνας και να καταστεί ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο με σημαντικό αριθμό νέων 
τουριστικών καταλυμάτων, αρχιτεκτονικών τοπόσημων, καθώς και χρήσεων θεματικού τουρισμού, ενώ εκτιμάται πως θα προσελκύσει 1 εκατ. τουρίστες, διευρύνοντας σημαντικά την τουριστική περίοδο, μειώνοντας την 
εποχικότητα και αυξάνοντας τη μέση διαμονή και δαπάνη στην Αθήνα.

• Εμπνευσμένο από την Lamda Development, το Ελληνικό αποτελεί μια επένδυση ύψους €8 δισ. που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 75.000 θέσεις εργασίας. Η επιλογή του αρχιτεκτονικού γραφείου FOSTER + 
PARTNERS μαζί με τους ARUP Engineers, Charles Anderson Landscape Architecture (ΗΠΑ) και πλήθος Ελληνικών εξειδικευμένων μελετητικών εταιρειών διασφαλίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου που θα 
βελτιώσει το επίπεδο ζωής στην ευρύτερη περιοχή τόσο της Αττικής όσο και ολόκληρης της χώρας.

• Το Μητροπολιτικό Πάρκο (ΜΠ) αποτελεί ορόσημο για το έργο του Ελληνικού, εκτείνεται σε πάνω από 2.000.000 τ.μ., από το παραλιακό μέτωπο μέχρι τη Λεωφ. Βουλιαγμένης, και ενώνει τον Άλιμο, τη Γλυφάδα την 
Αργυρούπολη και το Ελληνικό με τη θάλασσα. Στην ολοκλήρωσή του έργου, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό πάρκο στην Ευρώπη- μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου, καθώς και ένα από τα 
μεγαλύτερα παράκτια πάρκα στον κόσμο. Χωρίζεται σε επτά (7) διαφορετικές περιοχές με εύκολη πρόσβαση μεταξύ τους, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές 
αυτές είναι οι εξής: Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών, Περιοχή Αθλητισμού, Περιοχή ρέματος Τραχώνων, Ολυμπιακή Πλατεία & Περιοχή Αστικής Καλλιέργειας, Πάρκο Γλυπτικής, Περιοχή Εκθέσεων Ελληνικού, Αττικό Τοπίο.

Σημαντικά τοπόσημα / περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος
1. Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα/ Καζίνο
2. Μαρίνα
3. Πύργος Κατοικιών στην Μαρίνα
4. Παραλία
5. Ενυδρείο
6. Παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο
7. Παραλιακός οικισμός
8. Συγκρότημα κατοικιών & μεικτών χρήσεων
9. Συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων
10. Κατοικίες γύρω από το Πάρκο
11. Πολυδύναμο Κέντρο πολλαπλών λειτουργιών
12. Εμπορικό κέντρο της Λεωφ. Βουλιαγμένης
13. Νέο Αστικό και Επιχειρηματικό Κέντρο
14. Κατοικίες γύρω από το Πάρκο
15. Εκθεσιακός χώρος
16. Μητροπολιτικό Πάρκο
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Η επένδυση του Ελληνικού θα αναπτυχθεί σε 3 διαφορετικές φάσεις, με τα έργα της 1ης φάσης να περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα 
του Μητροπολιτικού Πάρκου (Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών, Περιοχή Αθλητισμού, Ολυμπιακή Πλατεία Περιοχή Αστικής 
Καλλιέργειας), τμήμα του Πολεοδομικού Κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης καθώς και την ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης. 

Νέες επενδύσεις | Ελληνικό: Επενδύσεις κατά την 1η φάση της επένδυσης

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

1. Υλοποίηση σημαντικού τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου (Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών, Περιοχή 
Αθλητισμού, Ολυμπιακή Πλατεία Περιοχή Αστικής Καλλιέργειας) και του κυρίως πεζοδρομιακού άξονα, με χρήσεις 
πρασίνου, αναψυχής, ελευθέρων χώρων, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων 
αστικών υποδομών.

2. Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, με ποικιλία 
καταστημάτων, καινοτόμους χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης. 

3. Αναβάθμιση μαρίνας Αγίου Κοσμά με 337 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη έως 80μ. καθώς και ανάπτυξη εμπορικής 
ζώνης με πολυτελή καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει το Marina
Exclusive Hotel, ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο 6 αστέρων μπροστά από τη μαρίνα

4. Ανάπλαση/ διαμόρφωση αμμώδους παραλίας, μεταξύ μαρίνας και παραλιακού οικισμού, με ελεύθερη πρόσβαση 
για όλους και μήκος περίπου 1 χλμ. και πλάτος 50μ. Η παραλία θα συνδέεται με το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη 
Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω του πεζόδρομου, ενώ θα είναι προσβάσιμη με τραμ, λεωφορείο ή αυτοκίνητο και 
άρτια συνδεδεμένη με τους ποδηλατοδρόμους του Μητροπολιτικού Πάρκου.

5. Ανέγερση παραθαλάσσιου πύργου κατοικιών, με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 45.000 τ.μ, σε 
περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά, η οποία θα αποτελέσει 
τοπόσημο της περιοχής. Το κτίριο αυτό θα έχει απεριόριστη θέα στη μαρίνα, στο Αιγαίο καθώς και στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο και στο ευρύτερο τοπίο της πόλης της Αθήνας

6. Κατασκευή παραθαλάσσιου πολυτελούς 5* ξενοδοχείου δυναμικότητας περίπου 175 δωματίων
7. Ανέγερση παραθαλάσσιου οικισμού κατοικιών ήπιας δόμησης (μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, 

διαμερίσματα), σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας
8. Κατασκευή ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με εγκαταστάσεις καζίνο, ξενοδοχείο 5*, συνεδριακούς 

και εκθεσιακούς χώρους και κλειστό χώρο θεαμάτων (αρένας) ~3.000 θέσεων.
9. Στο άκρο της νέας παραλίας, θα βρίσκεται το νέο Ενυδρείο αποτελούμενο από σημαντικό αριθμό θαλάσσιων 

ειδών, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο και να ενισχύσει το υπάρχον 
Ωκεανογραφικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας.

10. Λοιπά έργα υποδομής όπως πχ. λιμενικά έργα, έργο παράκαμψης και υπογειοποίησης τμήματος της παραλιακής 
λεωφόρου Ποσειδώνος (έργο που θα επιτρέψει την ενοποίηση του μητροπολιτικού πάρκου με το παραλιακό 
μέτωπο), έργα ανασύστασης και διευθέτησης ρεμάτων κ.α. 
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Επενδύσεις κατά την 1η φάση της επένδυσης (πρώτη 5ετία του έργου)

• Η Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών, ένα πολιτιστικό σύμβολο και πόλος αναψυχής του Πάρκου, 
όπου τα ιστορικά υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών θα στεγάσουν και το Μουσείο Αεροπορίας.

• Η Περιοχή Αθλητισμού θα αποτελεί τον πυρήνα των αθλητικών δραστηριοτήτων του 
Μητροπολιτικού Πάρκου με πλήθος και ποικιλία αθλητικών εγκαταστάσεων. Η λίμνη αποτελεί το 
μεγαλύτερο υδάτινο στοιχείο του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενώ το Πολυδύναμο Κέντρο Πολλαπλών 
Λειτουργιών και Εκδηλώσεων με τον Πύργο Παρατήρησης αποτελούν ισχυρό τοπόσημο του 
Πάρκου.

• Η Περιοχή ρέματος Τραχώνων για την Φύση και το Περιβάλλον θα λειτουργεί ως μέσο για την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση των επισκεπτών.

• Η Ολυμπιακή Πλατεία και Περιοχή Αστικής Καλλιέργειας αποτελεί σημείο ανάδειξης της Ολυμπιακής 
κληρονομιάς με καλλιεργήσιμες εκτάσεις και θεματικούς κήπους, και τους πεζόδρομους που 
συνδέουν το Μητροπολιτικό Πάρκο με την παραλία.

Τμήμα Μητροπολιτικού Πάρκου κατά την 1η φάση της επένδυσης (πρώτη 5ετία του έργου)
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Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία

• Ανταγωνιστικές υποδομές πρόσβασης σε διεθνές επίπεδο όπως π.χ. ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο Λιμένας Πειραιώς
• Σημαντικό λιμενικό σύστημα με συμπληρωματικότητες (Πειραιάς, Λαύριο, Ραφήνα), και λιμένες που αποτελούν διαμετακομιστικούς κόμβους με την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό καθώς και home port για την 

κρουαζιέρα (Πειραιάς, Λαύριο)
• Ικανοποιητικός αριθμός (10) μαρίνων με 1 στις 4 θέσεις ελλιμενισμού της χώρας να βρίσκεται στην Αττική και 4 μαρίνες με Γαλάζια Σημαία, περισσότερες από κάθε άλλη Περιφέρεια
• Ανεπτυγμένο και καλά οργανωμένο οδικό δίκτυο που προσφέρει ενδοπεριφερειακή (Αττική Οδός) και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα αποτελώντας σημείο σύνδεσης της Βόρειας με τη Νότια Ηπειρωτική χώρα, 

προσβασιμότητα σε κοντινούς προορισμούς καθώς και υψηλού επιπέδου δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς με σημαντικό ρόλο να παίζουν τα μέσα σταθερής τροχιάς ενισχύοντας την αστική κινητικότητα και την 
διατροπικότητα των μεταφορών

• Επαρκείς υποδομές ενέργειας και ηλεκτροδότησης με πλήθος εγκαταστάσεων ΑΠΕ (χαμηλής όμως δυναμικότητας) και εκτεταμένο δίκτυο Φυσικού Αερίου
• Εξασφαλισμένη υδατική τροφοδοσία που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της πρωτεύουσας χάρη στο σύστημα Μόρνου-Ευήνου
• Υψηλό επίπεδο παροχών υγείας (νοσοκομεία και μονάδες υγείας) που καθιστούν την ευρύτερη Περιφέρεια έναν απόλυτα ασφαλή προορισμό
• Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του Τουρισμού με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Επάρκεια ξενοδοχειακού δυναμικού με μέση δυναμικότητα άνω του εθνικού μ.ο., αύξηση ξενοδοχειακών μονάδων 4* και 5*, ύπαρξη μονάδων με διεθνή φήμη / αναγνωρισιμότητα. 
• Παρά το γεγονός ότι στα νησιά της Περιφέρειας εντοπίζεται περιορισμένος –συνήθως για τυπικούς λόγους- αριθμός πολυτελών ξενοδοχείων (κυρίως μονάδες 5 αστέρων), πολλά ξενοδοχεία παρέχουν υπηρεσίες 

ξενοδοχείων 5 αστέρων 
• Δεύτερη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων κατηγορίας 4Κ και υψηλή διαθεσιμότητα καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης
• Η πόλη της Αθήνας αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό, εμπορικό, χρηματοοικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας με πλήθος επιλογών υψηλής ποιότητας σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, σίτισης, 

διασκέδασης και αναψυχής, σημείων ενδιαφέροντος, γραφικών συνοικιών και εκδηλώσεων που την καθιστούν τον κύριο πόλο έλξης για City Break και Short Break και Συνεδριακό Τουρισμό στην Ελλάδα. Ιδανικός 
προορισμός για όλες τις εποχές καθώς συνδυάζει το αστικό τοπίο με το βουνό και τη θάλασσα και το εξαιρετικό κλίμα της Αττικής.

• Σημαντική ακτογραμμή με προσβάσιμες παραλίες και νησιά σε σχετικά κοντινή απόσταση και με εύκολη προσβασιμότητα από την Αθήνα (19 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία το 2020)
• Πλούσιο απόθεμα διεθνώς αναγνωρισμένων πολιτιστικών και ιστορικών πόρων (π.χ. Ακρόπολη των Αθηνών, Ρωμαϊκή Αγορά, θεματικά μουσεία, παραδοσιακοί και διατηρητέοι οικισμοί), που απολαμβάνει την 

υψηλότερη επισκεψιμότητα στη χώρα με χαμηλή εποχικότητα, καθώς και μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά που μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού
• Σημαντικό θρησκευτικό απόθεμα με βυζαντινούς ναούς, επιβλητικές μονές με πλούσια ιστορία, αλλά και σύγχρονα προσκυνήματα στο κέντρο της Αθήνας, σε κατάφυτες περιοχές μακριά από αυτή, σε χωριά στην 

ενδοχώρα αλλά και στα νησιά της Αττικής
• Ύπαρξη συνεδριακών υποδομών σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε χώρους μουσείων (Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Ακρόπολης) και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ κοντά στο ΔΑΑ βρίσκεται το Athens Metropolitan 

Expo, ο μεγαλύτερος και πλέον σύγχρονος χώρο εκδηλώσεων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο λειτουργικά κέντρα για εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
• Πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι υψηλής αξίας (Πάρνηθα, Υμηττός, Εθνικό πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα) που μπορούν να προσφέρουν την επιλογή θεματικών δραστηριοτήτων στον επισκέπτη
• Πολυπολιτισμική γαστρονομική παράδοση, εύρος προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ, η υψηλότερη συγκέντρωση βραβευμένων και παγκοσμίου φήμης εστιατορίων στην χώρα και υψηλού επιπέδου δραστηριότητες και 

εμπειρίες όπως π.χ. διαδρομές γευσιγνωσίας, επισκέψεις σε οινοποιεία κτλ.
• Ύπαρξη δύο αναγνωρισμένων από το Κράτος Ιαματικών Φυσικών πηγών (Λίμνη Βουλιαγμένης και Αιξωνή), που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας
• Ύπαρξη σημαντικών αθλητικών υποδομών που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα και διεθνή αθλητικά γεγονότα (π.χ. Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, εθνικά αθλητικά κέντρα, πεζοπορικές διαδρομές, αναρριχητικά 

πεδία, ιππικοί και ναυτικοί όμιλοι)
• Υψηλή μέση δαπάνη ανά επίσκεψη με αυξητική τάση κατά την περίοδο 2016-2019

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση 
κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων της.



104

Ανάλυση SWOT | Αδύνατα σημεία (1)

• Σχετικά μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας, κάτι που καθιστά τις αεροπορικές πτήσεις το βασικό μέσο πρόσβασης στην Περιφέρεια 

• Κορεσμός στις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών και δημιουργία προβλημάτων στις λιμενικές υποδομές σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω της σημαντικής αύξησης της επιβατικής κίνησης, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμίες 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις λιμενικές διευκολύνσεις

• Αδυναμίες σε προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα των 3 κύριων λιμένων της Περιφέρειας: Η μεγέθυνση του Λιμένα Πειραιώς ασκεί πιέσεις στην ομώνυμη πόλη, δυσχεραίνοντας την σχέση δίπολου μεταξύ του 
Πειραιά και της Αθήνας. Ανάλογη τάση παρατηρείται στη Ραφήνα, καθώς η κίνηση στο λιμάνι έχει διογκωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην 
ήδη επιβαρυμένη λόγω των παραθεριστών ευρύτερη περιοχή. Η προσβασιμότητα στο Λιμένα Λαυρίου είναι δυσχερής και ανεπαρκής.

• Έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε λιμάνια της Περιφέρειας, όπως το Λαύριο και η Ελευσίνα

• Χαμηλής ποιότητας υποδομές και λιμενικές υπηρεσίες σε μαρίνες της Περιφέρειας (π.χ. Αλίμου, δεύτερη μεγαλύτερη μαρίνα στην Ελλάδα) 

• Σημειακά προβλήματα στο δίκτυο μεταφορών εντός της Αττικής (όσων δεν συνδέονται με κεντρικούς οδικούς άξονες και με μέσα σταθερής τροχιάς) με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή συμφόρηση

• Ανεπαρκείς υποδομές σε δύο κεντρικές και μεγάλες συγκοινωνιακές πύλες της πρωτεύουσας, τον κεντρικό σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων και στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών 

• Έλλειψη χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης

• Χαμηλή αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και χαμηλό επίπεδο ανακύκλωσης

• Μη επαρκής υδροδότηση και παλαιότητα δικτύου ύδρευσης στα μικρά νησιά του Σαρωνικού (Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες, Σαλαμίνα) καθώς και έλλειψη εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού

• Σημειακά αλλά σημαντικά ζητήματα ελλιπών / προβληματικών υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση απορριμμάτων με προτεραιότητα τη 
δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων

• Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και αλλοίωση της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας πολλών περιοχών της Πρωτεύουσας και της ευρύτερης Περιφέρειας λόγω της άναρχης οικιστικής 
ανάπτυξης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

• Αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και μη επαρκής στελέχωση των δομών υγείας των νησιών της Περιφέρειας 

• Μη φιλικό αστικό περιβάλλον και ανεπαρκείς υποδομές για άτομα με αναπηρία ή / και με μειωμένη κινητικότητα

• Ζητήματα δημόσιας καθαριότητας, σεβασμού περιβάλλοντος, πεζοδρομίων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχορύπανσης, έλλειψης πρασίνου στο κέντρο της πόλης, θαλάσσιας ρύπανσης σε Πειραιά και Ραφήνα

• Χαμηλότεροι δείκτες απόδοσης (ADR, Occupancy, RevPAR) των ξενοδοχειακών μονάδων σε σύγκριση με άλλες ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές πόλεις (Μαδρίτη, Βαρκελώνη)

• Περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών καταλυμάτων (π.χ. hybrid hospitality concepts, hostel / student accommodation combination, pod hotels)

• Μεγάλο ποσοστό κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης προς τις κλίνες ξενοδοχείων (69% στο σύνολο της Περιφέρειας) γεγονός που εγείρει θέματα ασφάλειας και ίσων όρων ανταγωνισμού

• Περιορισμένη ανάπτυξη / αξιοποίηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (π.χ. Γαστρονομικός, Αθλητικός, Τουρισμός Ευεξίας) και έλλειψη αυθεντικών εμπειριών σε σχέση με τον τρόπο ζωής του τοπικού 
πληθυσμού (π.χ. τοπόσημα και σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος, αθλητικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό, τοπικών αγορών, συνοικιών και προαστίων κ.α.) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας

• Μη οργανωμένη αξιοποίηση και προώθηση του παραλιακού μετώπου και των νησιών της Αττικής (μόλις 3 στις 10 αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα των ΠΕ Πειραιώς και ΠΕ Νήσων είναι αλλοδαποί)

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα ...
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• Έλλειψη μεγάλου συνεδριακού κέντρου στον αστικό ιστό της πόλης που να μπορεί να υποστηρίξει τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων και συνεδρίων 

• Υψηλή εξάρτηση της τουριστικής κίνησης από συγκεκριμένες αγορές όπως π.χ. ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Κύπρος

• Έλλειψη τουριστικής ταυτότητας και  brand name. Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO) 

• Σχετικά χαμηλή μέση διαμονή (5,7 διανυκτερεύσεις), που συνδέεται τόσο με το προϊόν City Break όσο και με το γεγονός ότι οι επισκέπτες έρχονται στην Αθήνα και στη συνέχεια μεταβαίνουν σε άλλο ή/και άλλους 
προορισμούς

• Σχετικά χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης κουλτούρας συνεργατικών σχημάτων και δικτύωσης

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

…που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν 
αναγνωριστεί.
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• Επέκταση / αναβάθμιση κύριων πυλών εισόδου της Αττικής (επέκταση ΔΑΑ-στο μακροπρόθεσμο διάστημα, λόγω μείωσης επιβατικής κίνησης και εκτίμηση ανάκαμψής της στα προ COVID-19 επίπεδα σε 4-5 χρόνια / 
+“Route 2025”: συνεχίζονται απρόσκοπτα οι «πράσινες» επενδύσεις στο ΔΑΑ, επέκταση Λιμένα Πειραιά σε συνδυασμό με αστική ανάπλαση πέριξ αυτού) καθώς και περιφερειακών/τουριστικών λιμένων (δημιουργία 
νέων θέσεων ελλιμενισμού σε Ελευσίνα και Λαύριο, αναβάθμιση και ανάπτυξη οργανωμένου δικτύου μαρίνων) για αύξηση της δυναμικότητας και της δυνατότητας εξυπηρέτησης τουριστικών ροών

• Επέκταση / αναβάθμιση συγκοινωνιακών πυλών (νέος σταθμός ΚΤΕΛ, νέος Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός) και κύριων συγκοινωνιακών κόμβων (Αττική Οδός) της πρωτεύουσας που θα βελτιώσει την εικόνα της 
πόλης, την αστική κινητικότητα, διασυνδεσιμότητα και προσβασιμότητα

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας των Λιμένων Ραφήνας και Λαύριου μέσω επέκτασης του προαστιακού σιδηρόδρομου (Αεροδρόμιο-Ραφήνα και Κορωπί-Λαύριο, αντίστοιχα) και νέας οδικής πρόσβασης στο Λαύριο 
(επέκταση Αττικής Οδού), γεγονός που θα αναβαθμίσει τους λιμένες μειώνοντας την πίεση στο λιμένα Πειραιά, θα αποσυμφορήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο και την ευρύτερη αστική περιοχή στη Ραφήνα και θα 
τοποθετήσει δυναμικά στο χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών το Λαύριο (κυρίως για την κρουαζιέρα)

• Κατασκευή χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων που θα διευκολύνουν τη διενέργεια περιηγήσεων στο κέντρο της πόλης, και ιδιαίτερα την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας
• Προώθηση εναλλακτικής αστικής κινητικότητας μέσω της ανάπτυξης νέων ποδηλατόδρομων (α) από Φάληρο μέχρι Κηφισιά, σήμερα φτάνει μέχρι το Γκάζι και β) από σταθμό μετρό «Κατεχάκη» και μέσω της 

Πολυτεχνειούπολης / Πανεπιστημιούπολης θα καταλήγει στο σταθμό μετρό «Ευαγγελισμός», και γ) στη Riviera/Μικρολίμανο-Λαγονήσι-Σούνιο) που θα ενισχύσουν την εμπειρία και επαφή του επισκέπτη με την πόλη
• Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας, της διαχείρισης των απορριμμάτων και του αστικού χώρου της πρωτεύουσας (πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα κτίρια και αναβάθμιση/αξιοποίησή τους), ενισχύοντας την 

εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης από την πόλη
• Ανάπτυξη μητροπολιτικού υδατοδρομίου στην Αττική και περιφερειακών υδατοδρομίων σε νησιά της Περιφέρειας που έχουν δύσκολη πρόσβαση ενισχύοντας την συνδεσιμότητά τους με την ηπειρωτική χώρα
• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του παραλιακού μετώπου και των νησιών της Περιφέρειας, με έμφαση σε θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.), Sun and Beach και Ναυτικό Τουρισμό
• Ανάπτυξη και προώθηση σύνθετων τουριστικών προϊόντων βάσει θεματικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, ιστορικών διαδρομών στην Αττική και στην Αθήνα καθώς και γαστρονομικών / οινοτουριστικών εμπειριών 

(π.χ. Διάζωμα: υλοποίηση πολιτιστικής διαδρομής που αποκαθιστά τη σύνδεση μεταξύ της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο και τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά)
• Περαιτέρω αξιοποίηση της δυναμικής που έχει ο προορισμός για Συνέδρια μέχρι 2.500 άτομα και ανάπτυξη συνδυασμένων προσφερόμενων τουριστικών εμπειριών μέσω πολιτιστικού, γαστρονομικού τουρισμού
• Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στον αστικό ιστό (ιδανικά, στην περιοχή του σταδίου Taekwondo στο Φάληρο) με δυνατότητα φιλοξενίας συνεδρίων άνω των 5.000 ατόμων και κατάλληλους 

εκθεσιακούς χώρους
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΟΑΚΑ (υποδομές, αθλητικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, μηχανολογικά, ενεργειακά, ξενοδοχειακές υποδομές) με στόχο την ανάδειξη του κέντρου σε προορισμό Sports & 

Activities
• Ανάπτυξη και προβολή νέων ή και υφιστάμενων δραστηριοτήτων (ναυτικών π.χ. Regata Σπετσών, αθλητικών π.χ. Spetsathlon, Κλασσικός Μαραθώνιος) για την ενίσχυση θεματικών τουριστικών προϊόντων, όπως ο 

Sports & Activities και οι εξωτερικές αθλητικές δραστηριότητες που επεκτείνουν την τουριστική περίοδο και ενισχύουν τον τουρισμό εμπειρίας στην Περιφέρεια (π.χ. Ποδηλατικός αγώνας στη Athens Riviera, 
περιπατητικές διαδρομές σε Πάρνηθα, Υμηττό, Πεντέλη κ.α.)

• Αξιοποίηση και προβολή της Λίμνης Βουλιαγμένης ως ιαματικής εμπειρίας, καθώς στην πορεία των ετών έχει εξελιχθεί σε κοσμοπολίτικο all-day θέρετρο στο οποίο πραγματοποιούνται διάφορα events, και 
προώθηση αναπτυξιακού σχεδιασμού της πηγής Αιξωνής στη Γλυφάδα, εμπλουτίζοντας την τουριστική εμπειρία και προωθώντας τον Τουρισμός Ευεξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

• Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου, που σε συνδυασμό με το Χίλτον δημιουργεί νέο τοπόσημο στο κέντρο της Αθήνας

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη των ώριμων τουριστικών αγορών της Ευρώπης (Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία), της σημαντικής long-haul αγοράς των ΗΠΑ που συνιστά τη μεγαλύτερη αγορά σε αφίξεις και 
εισπράξεις για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και αναδυόμενων αγορών για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. Κίνα, Ινδία)

• Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τεχνολογιών “Smart Cities” σε τομείς όπως η κινητικότητα, καθώς και η διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών (π.χ. εφαρμογή κοινού συστήματος ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων) που συμβάλλουν στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών (π.χ. άμεση και εύκολη μετακίνηση, καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με βασικά σημεία ενδιαφέροντος)

• Ανάπτυξη Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την προβολή και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού 
(DMS) με σκοπό την αναγνώριση και προσέγγιση συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των 
τουριστικών προορισμών και προϊόντων της Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών 

• Δημιουργία ολοκληρωμένων σύγχρονων ψηφιακών θεματικών κόμβων / ιστοσελίδων με σκοπό την παροχή γρήγορης και εύκολης πληροφόρησης σε πολλαπλές γλώσσες και πολλαπλές συσκευές σχετικά με τα 
τουριστικά προϊόντα (θεματικές ιστοσελίδες / ενότητες), τους προορισμούς τα σημεία ενδιαφέροντος, τις προσφερόμενες εμπειρίες / δραστηριότητες / υπηρεσίες / τουριστικές υποδομές βελτιώνοντας την 
τουριστική εμπειρία και αξιοποιώντας την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά κανάλια διανομής για την καλύτερη προβολή και προώθηση των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας

• Εμβληματικές τουριστικές επενδύσεις και σημαντικές αστικές αναπλάσεις που θα υλοποιηθούν σε μεγάλο μέρος της Αθηναϊκής Ριβιέρας μεταμορφώνοντας και ενοποιώντας το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας από το 
Μικρολίμανο μέχρι τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη [αστική ανάπλαση του Μικρολίμανου, ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και αξιοποίηση των πρώην ολυμπιακών υποδομών στο Beach Volley και στο Taekwodo που 
σε συνδυασμό με το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και τη Μαρίνα Φλοίσβου δημιουργούν μία ενιαία ζώνη πολυποίκιλου (συνεδριακού, ναυτικού, πολιτιστικού) τουριστικού ενδιαφέροντος, αναβάθμιση 
Μαρίνας Αλίμου, Project Ελληνικού, ανακατασκευή του ιστορικού συγκροτήματος «Αστέρια Γλυφάδας», αναπλάσεις των παραλιών της Βούλας]. Αυτές οι επενδύσεις, σε συνδυασμό με άλλες που ολοκληρώθηκαν 
πρόσφατα (π.χ. ανακαίνιση του Αστέρα Βουλιαγμένης - Four Seasons Astir Palace Hotel Athens) θα αναβαθμίσουν περαιτέρω το προφίλ της Πρωτεύουσας και θα αξιοποιήσουν την ανεκμετάλλευτη δυναμική του 
παραλιακού συνεχούς της, αναδεικνύοντάς το ως έναν σύγχρονο προορισμό τουριστικού ενδιαφέροντος της Μητροπολιτικής Περιοχής των Αθηνών και εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας

• Project Ελληνικού: η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου διεθνούς εμβέλειας άνω των 2 εκατ. τ.μ. και την ανάδειξη του παράκτιου 
μετώπου με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 2 μαρινών (Αγίου Κοσμά και Ελληνικού), οικιστικές αναπτύξεις, εμπορικό κέντρο, αστικό και επιχειρηματικό 
κέντρο, πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων, ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα και καζίνο, παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο, ενυδρείο και παραλία, προσφέροντας προοπτικές 
σύνδεσης του City Break με άλλα τουριστικά προϊόντα (Ναυτικός, Sun and Beach, Αθλητικός, MICE) και επέκτασης της μέσης διάρκειας διαμονής στην Περιφέρεια

• Αξιοποίηση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που καθιστά εφικτή τη δημιουργία ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού
• Αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του νέου κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό 

κοινό και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που εμφανίζονται (π.χ. η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των πελατών μεγάλων και εδραιωμένων tour operators, όπως π.χ. η TUI, το καλοκαίρι του 2020)
• Αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη δυνατότητα εργασίας εξ ’αποστάσεως, με τη εμφάνιση των ψηφιακών νομάδων, ενός πληθυσμού ανεξάρτητων εργαζομένων που συνδυάζουν το ταξίδι με την 

εργασία (workation), συμβάλλοντας στην τοπική τουριστική ανάπτυξη και οικονομία
• Δημιουργία εξειδικευμένων ή προώθηση υφιστάμενων πιστοποιήσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες εμπειρίες / δραστηριότητες στην Περιφέρεια, ειδικά αυτές που αφορούν ζητήματα 

βιωσιμότητας και θεματικά τουριστικά προϊόντα (π.χ. Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, Γαστρονομικός, Αθλητικός, Τουρισμός Ευεξίας), για την διαφοροποίηση, την διασφάλιση της ποιότητας, την προβολή και την 
επικοινωνία της αυθεντικότητας των εμπειριών και του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών 

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, τυροκομικά αγαθά, ξηροί καρποί)

Ευκαιρίες – Opportunities

… που εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλλουν ....



108

Ανάλυση SWOT | Ευκαιρίες (3)

• Αυξανόμενη ζήτηση των ταξιδιωτών για υγιεινά, θρεπτικά & τοπικά παρασκευασμένα, μέσω βιώσιμων διαδικασιών, τρόφιμα, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Η άνοδος της ασημένιας οικονομίας (Silver Economy), η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων συντελούν στην ανάπτυξη συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (π.χ. 
Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, Ιατρικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας) και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την επέκταση της τουριστικής περιόδου

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα αναβάθμισης υποδομών που προστατεύουν το περιβάλλον στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. πρόγραμμα LIFE, Κινούμαι 
Ηλεκτρικά, Πράσινο Ταμείο), καθώς και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης)

Ευκαιρίες – Opportunities

… στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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• Περιορισμός της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης

• Διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων

• Υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία επιφέροντας μεγάλες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το δαιδαλώδες και 
πολυεπίπεδο νομοθετικό πλαίσιο για την διενέργεια διαγωνισμών και την υλοποίηση έργων (Ν. 4412/2016) που αυξάνουν τον κίνδυνο για μη απορρόφηση των σημαντικών πόρων της νέας ΠΠ 2021-2027 

• Υψηλή ανάπτυξη προσφοράς ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω πλατφορμών όπως π.χ. το Airbnb, τα οποία δεν διαθέτουν πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν το Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας ή δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, συνιστώντας δυνητική απειλή στην εικόνα του τουριστικού προϊόντος κυρίως των ανεπτυγμένων τουριστικά Περιφερειών, όπως η 
Αττική, με την παράλληλη δημιουργία προβλημάτων αλλοίωσης χαρακτήρα των συνοικιών, που ενισχύουν τη δημιουργία αντιτουριστικού ρεύματος

• Σε συνδυασμό με την αύξηση της τάσης βραχυχρόνιας μίσθωσης παρατηρείται μείωση του αριθμού μόνιμων κατοικιών στο κέντρο της πρωτεύουσας, γεγονός που μειώνει με τη σειρά του την αυθεντικότητα και την 
ελκυστικότητα του προορισμού.

• Αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός από ώριμους τουριστικά προορισμούς σε χώρες όπως π.χ. Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία που έχουν διαμορφώσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τουριστικά προϊόντα όπως π.χ. City Break, 
MICE και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• Περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση των φυσικών πόρων της Περιφέρειας

• Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ή στην εκκίνηση επενδύσεων σε βασικές και λοιπές τουριστικές υποδομές λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων και λοιπών εξωγενών παραγόντων

• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορονοϊού (COVID-19) έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και φιλοξενίας της Περιφέρειας με πιθανό σημαντικό 
αντίκτυπο και συνέπειες όπως για παράδειγμα:

− συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων

− κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κυρίως στον τομέα των City Hotels

− καθυστέρηση στην ανάκαμψη ορισμένων τομέων και τουριστικών προϊόντων όπως π.χ. η κρουαζιέρα και οι long haul πτήσεις (ιδιαίτερη σημασία για Αττική, δεδομένης της σημασίας και της βαρύτητας της αγοράς
των ΗΠΑ)

− έντονη επίδραση και αντίκτυπος στην ζήτηση του business travel που αναμένεται να πληγεί λόγω του περιορισμού των εξόδων για συνέδρια / εκδηλώσεις και της αυξανόμενης χρήσης ψηφιακών μέσων /
εργαλείων που υποκαθιστούν την ανάγκη για φυσική παρουσία για συμμετοχή σε συνέδρια και επαγγελματικά ταξίδια

− Η ανάκαμψη συνδέεται άμεσα με το παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο παραμένει σημαντικά αβέβαιο και αποσπασματικό δημιουργώντας τις ανάλογες αναταράξεις στον κύκλο της οικονομίας του
τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που η οικονομική κρίση συνδέεται με μια υγειονομική κρίση επιφέροντας απρόβλεπτα αποτελέσματα στην καταναλωτική συμπεριφορά (π.χ. έντονα
αισθήματα ανασφάλειας, υψηλή προτεραιότητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας)

− Αυξάνεται ο βαθμός της κρατικής εξάρτησης (σύνδεση ρευστότητας με κρατικά επιδόματα και παροχές και κεντρικός σχεδιασμός ελέγχου τουριστικής κίνησης)

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος …
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• H κλιματική αλλαγή απαιτεί νέες στρατηγικές με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων στις ήδη επιβαρυμένες τουριστικά περιοχές αλλά και την αλλαγή στρατηγικής του παρεχόμενου τουριστικού 
προϊόντος (καταλύματα με πιστοποιήσεις βιώσιμης και πράσινης λειτουργίας), δημιουργώντας νέες και άγνωστες προκλήσεις σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις . Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας 
και η εντατικοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων οδηγεί σε επαναξιολόγηση της τουριστικής περιόδου.

• Η ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων –ιδίως όσων σχετίζονται με δραστηριότητες στη φύση- και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών 
έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση το αυξημένο επίπεδο συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών και δικτύωσης των επιχειρήσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ζητούμενο

• Η λειτουργία του Κράτους στον τομέα του Τουρισμού σε Κεντρικό και Τοπικό επίπεδο, η οποία ακόμη διέπεται από επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ελλιπή και μη εξειδικευμένη στελέχωση των αρχών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις ανάγκες του Τουρισμού 

Threats – Απειλές

…που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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