
Περιφέρεια Αττικής  
Επιτελική Σύνοψη

Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»



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.

2



Περιφέρεια Αττικής

3

• Περιφέρεια Αττικής 4

• Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια 5

• Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Αττικής 6

• Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Αθήνα» 7

• Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα» 8

• Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Νησιά του Αργοσαρωνικού» 9

• Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημοσίου τομέα 10

• Στόχοι 2030 11



Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί έναν από τους πιο εδραιωμένους, δημοφιλείς και εμβληματικούς προορισμούς της χώρας, με σημαντική
αναπτυξιακή δυναμική σε όλα τα προϊόντα λόγω της εξαιρετικά καλής προσβασιμότητας και των σημαντικών πόρων και υποδομών που
διαθέτει, ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, ενώ τα σημαντικά έργα και οι επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει/αναμένεται να
υλοποιηθούν στο παραλιακό μέτωπο πρόκειται να συμβάλλουν στην ανάπλαση αυτού και στην περαιτέρω τουριστική του αξιοποίηση.
H Περιφέρεια Αττικής μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία σε επιμέρους προορισμούς όπως η μητροπολιτική
Αθήνα και οι περί αυτήν περιοχές της Αττικής, η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Νησιά του Αργοσαρωνικού.
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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
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2
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5
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1

7
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ΧΧ Λιμάνι Αεροδρόμιο
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Αττικής 
Για την Περιφέρεια Αττικής προτείνεται η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υποδομών, καθώς και των σημαντικών έργων
και επενδύσεων που βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού / υλοποίησης, ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο του μητροπολιτικού
κέντρου της Αθήνας, για την περαιτέρω ανάπτυξη των κύριων τουριστικών προϊόντων και την διείσδυση σε νέες αγορές.

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ Ηνωμένο                 
Βασίλειο

Κύπρος Γερμανία

Γαλλία Ιταλία Τουρκία Αυστραλία

Εγχώριος τουρισμός

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Καναδάς Ισραήλ Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Μ. Ανατολή

ΡωσίαΙσπανία Ολλανδία Σκανδιναβία Πολωνία Ελβετία

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Γαστρονομικός Τουρισμός

Sun & Beach

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

City Break

MICE
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Αθήνα»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Αθήνα».

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ Ηνωμένο                 
Βασίλειο

Κύπρος Γερμανία

Γαλλία Ιταλία Τουρκία Αυστραλία

Εγχώριος τουρισμός

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Καναδάς Ισραήλ Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Μ. Ανατολή

ΡωσίαΙσπανία Ολλανδία Σκανδιναβία Πολωνία Ελβετία

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

Οικοτουρισμός

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Sun & Beach

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

City Break

MICE

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα».

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ Ηνωμένο                 
Βασίλειο

Κύπρος Γερμανία

Γαλλία Ιταλία Τουρκία Αυστραλία

Εγχώριος τουρισμός

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Καναδάς Ισραήλ Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Μ. Ανατολή

ΡωσίαΙσπανία Ολλανδία Σκανδιναβία Πολωνία Ελβετία

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Sun & Beach

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
ΤουρισμόςCity Break

MICE
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Νησιά Αργοσαρωνικού»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Νησιά του Αργοσαρωνικού».

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

ΗΠΑ Ηνωμένο                 
Βασίλειο

Κύπρος Γερμανία

Γαλλία Ιταλία Τουρκία Αυστραλία

Ισραήλ ΚαναδάςΡωσία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Sun & Beach

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

City Break

MICE

Οικοτουρισμός
Ισπανία Σκανδιναβία ΠολωνίαΟλλανδία
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Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου τομέα
Η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της Αττικής προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως: 

Η δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού και την καθιέρωση της Ελλάδας ως σημαντικού διεθνούς συνεδριακού προορισμού 

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1

2

Η συνολική παρουσίαση των στρατηγικών δράσεων του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται στα σχέδια δράσης των προορισμών της
Περιφέρειας.
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3

4

5

6

7

8

9
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Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και η περιβαλλοντική προστασία του

Η ανάπτυξη του Ελληνικού

Η αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των Αθηνών και του Πειραιά

Δράσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης στην πόλη του κτιριακού αποθέματος της Αθήνας, του Πειραιά και των νησιών του Αργοσαρωνικού

Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών της Αθήνας, του Πειραιά και των νησιών του Αργοσαρωνικού

Βελτίωση λιμενικών υποδομών και ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής

Δημιουργία DMO για την Περιφέρεια που θα αναδείξει τον προορισμό και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια φορέων που διαχειρίζονται πόρους που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της Περιφέρειας

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για την Περιφέρεια Αττικής



Στόχοι 2030
Στόχος των σχεδίων δράσης είναι
- η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος (+29,2% επισκέψεις σε σχέση με το 2019), με σημαντική όμως άμβλυνση της

εποχικότητας (μείωση της συμμετοχής του 3ου τριμήνου κατά 5,4 π.μ. στις ετήσιες επισκέψεις)
- η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+19,2%), που θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά

Διανυκτέρευση (+13,9%) και δευτερευόντως από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+4,7%)
- ως αποτέλεσμα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων (+35,2%) και -κυρίως- των εισπράξεων (+54,0%) θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από

αυτή των επισκέψεων, ενώ θα αμβλυνθεί η εποχικότητα και σε αυτά τα μεγέθη με παρόμοιο τρόπο όπως στις επισκέψεις (μείωση κατά
5,6 π.μ. αντίστοιχα).
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Βασικά Μεγέθη 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Σύνολο % Δ                  
Στόχος 2030/2019

2019 14,3% 26,5% 37,8% 21,4% 5.923.290
Στόχος 15,9% 29,3% 32,4% 22,3% 7.650.000

2019 16,6% 25,2% 36,4% 21,9% 34.028.020
Στόχος 18,3% 28,0% 30,7% 23,0% 46.013.179

2019 15,2% 26,9% 36,7% 21,3% 2.591.771.728
Στόχος 16,7% 29,9% 31,1% 22,4% 3.990.539.003

Βασικοί Δείκτες 2019 Στόχος % Δ                 
Στόχος 2030/2019

ΜΔΕ (€) 438 522 19,2%
ΜΔΔ (€) 76 87 13,9%
ΜΔΠ (σε 
διανυκτερεύσεις) 5,7 6,0 4,7%

Πηγή: Σχέδια δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα, ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2021

Περιφέρεια Αττικής

29,2%

35,2%

54,0%

Περιφέρεια Αττικής

Διανυκτερεύσεις

Επισκέψεις

Έσοδα (σε €)

Ποσοστιαία κατανομή ανά τρίμηνο



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32
10671 Αθήνα

www.insete.gr
info@insete.gr

http://www.insete.gr/
mailto:info@insete.gr
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