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Αφίξεις  
τουριστών 

Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο πίνακα Ι.4.8 [Τουριστική 

Κίνηση], οι πρώτοι 2 μήνες του 2020 ξεκίνησαν αρκετά καλά για τον Ελληνικό 

τουρισμό. Με αυξανόμενη κίνηση σε σχέση με τη ποσοστιαία μεταβολή των 2 

πρώτων μηνών του 2020 με τους αντίστοιχους 2 πρώτους μήνες του 2019. 

Ενδεικτικά, ο μήνας Φεβρουάριος 2020 παρουσίασε μια αύξηση σχεδόν 

25% σε αφίξεις τουριστών σε σχέση με τον αντίστοιχο Φεβρουάριο του 

2019. Το ίδιο συνέβη, αλλά σε λίγο μικρότερο ποσοστό για το μήνα 

Ιανουάριο 2020 με Ιανουάριο 2019.  

 

Ταξιδιωτικές 

εισπράξεις 
Παράλληλα με τις τουριστικές αφίξεις, αύξηση σημειώνει και ο ρυθμός 

μεταβολής των τουριστικών εισπράξεων συνολικά στην Ελλάδα, για το 

αντίστοιχο πρώτο δίμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, οι τουριστικές 

εισπράξεις το μήνα Ιανουάριο του 2020 παρουσίασαν μια αύξηση ίση με 23.5% 

σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα Ιανουάριο του 2019. Η ίδια εικόνα επικρατεί 

και για το Φεβρουάριο του 2020 σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2019.  

 

Συνολικά όμως, οι αυξήσεις στις τουριστικές εισπράξεις Ιανουάριο – 

Φεβρουάριο 2020 σε σχέση με Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2019, είναι 

μικρότερες αυτών της περιόδου Ιανουάριος|Φεβρουάριος 2019 – 

Ιανουάριος|Φεβρουάριος 2018. Ειδικά δε για το τελευταίο μήνα (Μάρτιος 

2020), που φάινεται και ξεκάθαρα η επίδραση της πανδημίας λόγω του 

κορονοϊού, υπάρχει μια εντυπωσιακή μείωση στο ρυθμό μεταβολής των 

τουριστικών εισπράξεων κατά 71% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα 

(Μάρτιο 2019). Το ίδιο περίπου συμβαίνει για τις τουριστικές πληρωμές κατά 

την ίδια περίοδο. 

  
Ξενοδοχειακές 

Διανυκτερεύσεις 
Παρ’ όλα τα θετικά νέα σχετικά με τη τουριστική κίνηση, εντούτοις, οι 

ξενοδοχειακές διανυκτερεύσεις εμφάνισαν μια ασθενική εικόνα, για το 

μεγαλύτερο μέρος του 2019, και αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο μήνα 

Σεπτέμβριο 2019. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε σύνολο επισκεπτών οι 

τουριστικές διανυκτερεύσεις το Σεπτέμβριο του 2019 παρουσίασαν μείωση 

τις τάξης του 1.6% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2018. Στα ίδια επίπεδα η 

μείωση των διανυκτερεύσεων για τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Πολύ 

μεγαλύτερη όμως η μείωση στις ξενοδοχειακές διανυκτερεύσεις μεταξύ των 

ημεδαπών επισκεπτών και ίση με -4.5% (Σεπτ. 2019  - Σεπτ. 2018).  Ειδικά 



για τους ημεδαπούς επισκέπτες, η τουριστική αγορά καταγράφει συνεχόμενες 

αρνητικές μεταβολές στις διανυκτερεύσεις τους σχεδόν για όλο το 2018 και για 

το μεγαλύτερο μέρος του 2019.  

 
Ταξιδιωτική  

Δαπάνη 

 

 
Αλλοδαποί...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτοικοι.......................... 

Οι δείκτες ταξιδιωτικής δαπάνης χωρίζονται σε αυτούς των μη κατοίκων 

(αλλοδαποί) και των κατοίκων. Στοιχεία υπάρχουν, και στις δύο περιπτώσεις 

μέχρι το τέλος του 2019. Απο τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και ξεκινώντας 

απο τους αλλοδαπούς επισκέπτες στην Ελλάδα, παρατηρούμε ότι: 

 Υπάρχει μια εμφανής μείωση σε απόλυτες τιμές της τουριστικής 

δαπάνης ανά ταξίδι το τελευταίο μισό του 2019. Απο 574 ευρώ ανά 

ταξίδι, η μέση δαπάνη ανα ταξίδι των αλλοδαπών επισκεπτών έπεσε 

στα 398 ευρώ, το 4ο τρίμηνο του 2019. Το ίδιο ίσχυε και πέρσυ για την 

αντίστοιχη περίοδο, αλλά η πτώση ήταν περισσότερο περιορισμένη. 

 Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και απο την εξέταση των μεγεθών 

της τουριστικής δαπάνης / διανυκτέρευση και για τη μέση διάρκεια 

παραμονής των αλλοδαπών επισκεπτών στη χώρα μας. Πιο 

συγκεκριμένα, για τη τουριστική δαπάνη ανά διανυκτέρευση των 

αλλοδαπών επισκεπτών, παρατηρούμε μια πτώση απο 77.5 ευρώ το 

3ο τρίμηνο του 2019, στα 76 ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2019. Στο 

αντίστοιχο διάστημα πέρσυ, παρατηρήσαμε μια αυξηση της μέσης 

τουριστικής δαπάνης ανά διανυκτέρυεση.  

 Επίσης, η μέση διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών επισκεπτών 

στην Ελλάδα παρουσίασε μια πτώση το τελευταιο τρίμηνο του 2019, 

σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2019, απο 7.5 μέρες στις 5.2 ημέρες.   

 

Αναφορικά τώρα με τους ημεδαπούς τουρίστες (κατοίκους), η εικόνα είναι 

αρκετά διαφορετική, αν και λόγω μεγεθών, μή συγκρίσιμη. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούνται τα παρακάτω: 

 Σε σχέση με τις τουριστικές δαπάνες ανά ταξίδι, αυτές παρουσιάζουν 

μια αυξηση το τελευταίο τρίμηνο του 2019 απο 313 ευρώ ανά ταξίδι, 

στα 352 ευρώ ανά ταξίδι. Μια αυηση δηλαδή των 40 ευρώ ανά ταξίδι. 

 Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σχετικά με δαπάνες ανά διανυκτέρευση και 

μέση διάρκεια παραμονής. Πιο συγκεκριμένα, οι τουριστικές δαπάνες 

ανά διανυκτέρευση, των Ελλήνων παρουσίασαν μια αυξηση κατά το 

4ο τρίμηνο του 2019, απο 64,8 ευρώ ανά διανυκτέρευση, σε 67 ευρώ 

ανά διανυκτέρευση. Μάλιστα, η τιμή αυτή είναι η υψηλότερη που έχει 

παρατηρηθεί μεταξύ των Ελλήνων επισκεπτών, για την ίδια περίοδο, 

εδώ και 3 χρόνια.  

 Όσο αφορά την διάρκεια παραμονής, εξαιτίας και της αντίστοιχης 

πτώσης της διάρκειας παραμονής των αλλοδαπών την ίδια περίοδο, 

παρατηρούμε ότι η διάρκεια παραμονής των Ελλήνων επισκεπτών 

κατά το 4ο τρίμηνο του 2019, ήταν η ίδια με αυτή των αλλοδαπών 

επσκεπτών.  
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