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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

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

Ελλάδας, 2021). Η συγκέντρωση και επεξεργασία ταξιδιωτικών στοιχείων ανά Περιφέρεια, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Έρευνας Συνόρων 

(Εθνικά Στατιστικά Στοιχεία –Πηγές και Τρόποι Μέτρησης, 2016), ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει 

στοιχεία και για την περιφερειακή κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων, των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των εισερχόμενων ταξιδιωτών 

(Οικονομικό Δελτίο, 2006).  

Η ταξινόμηση των Περιφερειών γίνεται σύμφωνα με την επίσημη στατιστική ταξινόμηση της ΕΕ (NUTS 2013/EU-28) και συγκεκριμένα με το δεύτερο 

επίπεδο αυτής (NUTS 2), που συμπίπτει με τη διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 Περιφέρειες.  

Η παρούσα μελέτη αναλύει τα στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειών, με στόχο των βασικών μεγεθών της Ελλάδας. 

Αναλύονται τα μεγέθη για τις 

• Επισκέψεις 

• Διανυκτερεύσεις 

• Εισπράξεις 

καθώς και για τους βασικούς δείκτες: 

• Δαπάνη ανά επίσκεψη 

• Δαπάνη ανά διανυκτέρευση  

• Μέση διάρκεια παραμονής 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Το 2021 στην Ελλάδα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη σε σχέση με το 2019 (+30,7%, από 482 € σε 631€) που 

προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+26,4%, από 6,3 σε 8), ενώ η Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση σημείωσε 

μικρή αύξηση (+3,4%, από 76 € σε 79 €). Από την άλλη πλευρά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της 

χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις.  

Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2021, διατηρήθηκε η Γερμανία, στην δεύτερη θέση ανέβηκε το 

Ηνωμένο Βασίλειο και στην τρίτη θέση η Γαλλία. 

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ. το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -43,5% σε σχέση με το 2019 

και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. € το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -41,6% σε σχέση με το 2019.   

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 1,11 Περιφέρειες το 2021. Ο αντίστοιχος μέσος όρος το 

2019, ανερχόταν σε 1,17.  

Το 2021, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε σε όλες τις Περιφέρειες λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής, ακόμα και 

στις Περιφέρειες που παρατηρήθηκε μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση. Ειδικότερα:  

 Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 631 € παρουσιάζοντας αύξηση+30,7% 

σε σχέση με το 2019 (482 €).  

 Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 861 € παρουσιάζοντας αύξηση +14,7%. Η 

χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, μόλις 299 €, παρουσιάζοντας αύξηση +18,4%.  

 Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 79 € αύξηση +3,4% σε σχέση 

με το 2019 (76 €).  
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 Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 104 € παρουσιάζοντας αύξηση +7,2%. 

Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 38 €, παρουσιάζοντας 

μείωση -24,1%. 

 

 Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 8,0 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση (+26,4%).  

 

 Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 12,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +58,3%. Η 

ελάχιστη διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη το 2021, ήταν 4,6 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ηπείρου καταγράφοντας 

αύξηση +127%. 

Το 86,0% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,1%), Κρήτης (19,2%), Κεντρικής Μακεδονίας 

(17,9%), Αττικής (16,1%), και Ιονίων Νήσων (10,6%).  

Το 86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Κρήτης (20,5%), Αττικής (16,3%), 

Κεντρικής Μακεδονίας (16,2%) και Ιονίων Νήσων(11,0%).  

Τέλος, το 90,0% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (30,2%), Κρήτης (23,2%), Αττικής (14,2%), 

Ιονίων Νήσων (12,6%), και Κεντρικής Μακεδονίας (9,8%).  
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1. Ανάλυση των στοιχείων του ταξιδιωτικού ισοζυγίου πληρωμών και βασικών δεικτών ανά Περιφέρεια  
 

1.1 Επισκέψεις ανά Αγορά 

Το 2021 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε 

σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις (Πίνακας 1). Ο αριθμός των επισκέψεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 

των επισκεπτών που το 2021 διαμορφώθηκε σε 31.348 χιλ. καθώς ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα.  

Πίνακας 1:Τοp-15 Επισκέψεων και Επισκεπτών 2021 και 2019 

2021 2019
% Διαφορά      

2021-2019
2021 2019

% Διαφορά      

2021-2019
2021 2019

1 Γερμανία 3.220 4.436 -27,4% 3.001 4.026 -25,5% 1,07 1,10

2 Ηνωμένο Βασίλειο 1.736 3.809 -54,4% 1.591 3.499 -54,5% 1,09 1,09

3 Γαλλία 1.456 1.913 -23,9% 1.175 1.542 -23,8% 1,24 1,24

4 Ιταλία 903 1.856 -51,3% 806 1.553 -48,1% 1,12 1,19

5 Βουλγαρία 817 3.951 -79,3% 762 3.883 -80,4% 1,07 1,02

6 Πολωνία 686 900 -23,8% 645 852 -24,3% 1,06 1,06

7 Ρουμανία 668 1.452 -54,0% 626 1.378 -54,6% 1,07 1,05

8 Ολλανδία 622 916 -32,1% 580 818 -29,0% 1,07 1,12

9 ΗΠΑ 621 2.183 -71,6% 396 1.179 -66,4% 1,57 1,85

10 Κύπρος 537 896 -40,1% 496 801 -38,0% 1,08 1,12

11 Βόρεια Μακεδονία 480 962 -50,1% 479 948 -49,4% 1,00 1,02

12 Ελβετία 456 688 -33,8% 404 540 -25,3% 1,13 1,27

13 Αυστρία 445 671 -33,7% 422 583 -27,7% 1,05 1,15

14 Σερβία 422 1.050 -59,8% 414 1.027 -59,7% 1,02 1,02

15 Βέλγιο 398 685 -41,9% 359 588 -38,9% 1,11 1,16

Top-15 χωρών 13.466 26.368 -48,9% 12.155 23.217 -47,6% 1,11 1,14

Σύνολο 16.376 36.643 -55,3% 14.705 31.348 -53,1% 1,11 1,17

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2021-2019

Θέση 

Κατάταξης 

2021

Χώρες 

Αναλογία Επισκέψεων                

ανά Επισκέπτη  
Επισκέψεις (σε χιλ.) Επισκέπτες (σε χιλ.)
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Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2021, διατηρήθηκε η Γερμανία, με 3.220 χιλ. επισκέψεις παρόλο 

που παρουσίασε μείωση -27,4% σε σύγκριση με το 2019.  

Στην δεύτερη θέση με 1.736 χιλ. επισκέψεις ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφοντας μείωση -54,4%. Στην τρίτη θέση με 1.456. επισκέψεις 

ανέβηκε η Γαλλία  παρουσιάζοντας μείωση –23,9% και ακολούθησε η  Ιταλία με 903 χιλ. επισκέψεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -51,3%. Η Γαλλία 

και η Ιταλία ανέβηκαν κατά 2 θέσεις στον πίνακα κατάταξης.   

Η πρώτη πεντάδα των χωρών συμπληρώνεται από την Βουλγαρία με 817 χιλ. επισκέψεις, η οποία υποχώρησε 3 θέσεις στον πίνακα κατάταξης και 

βρέθηκε στην πέμπτη θέση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, από τις υπό ανάλυση χώρες, κατά -79,3%. Ακολουθεί η Πολωνία, 

η οποία από την 13η θέση το 2019 ανέβηκε στην έκτη θέση το 2021 με 686 χιλ. επισκέψεις καταγράφοντας μείωση -23,8%. Αμετάβλητη στον 

πίνακα κατάταξης παρέμεινε η Ρουμανία με 668 χιλ. επισκέψεις παρόλο που κατέγραψε μείωση -54,0%.  

Μείωση κατά -32,1% παρουσίασε ο αριθμός επισκέψεων (622 χιλ.) από την Ολλανδία, η όποια ανέβηκε στη όγδοη θέση από την 12η το 2019. Οι 

ΗΠΑ υποχώρησαν στην ένατη θέση με 621 χιλ. επισκέψεις παρουσιάζοντας μείωση -71,6%. Επίσης, οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ το 2019 επισκέφτηκαν 

κατά μέσο όρο 1,85 Περιφέρειες ενώ το 2021 επισκέφτηκαν κατά μέσο όρο 1,57 Περιφέρειες. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Κύπρο που κατέγραψε 

537 χιλ. επισκέψεις και σημείωσε μείωση -40,1%. Αμετάβλητη στην 11η  παρέμεινε η Βόρεια Μακεδονία παρόλο που σημείωση μείωση -50,1% με 

480 χιλ. επισκέψεις. 

Η Ελβετία ανέβηκε στη 12η θέση με 456 χιλ. επισκέψεις καταγράφοντάς μείωση -33,8%. Στη 13η θέση ανέβηκε η Αυστρία κερδίζοντας 5 θέσεις, με 

τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 445 χιλ. και την μείωση σημειώνοντας -33,7%. Οι επισκέψεις από την Σερβία διαμορφώθηκαν σε 422 χιλ. 

επισκέψεις, υποχωρώντας 4 θέσεις στον αντίστοιχο πίνακα, με τη μείωση να ανέρχεται σε -59,8%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Βέλγιο με 398 

χιλ. επισκέψεις καταγράφοντας μείωση -41,9%. 

Στους Πίνακες 1 και 2 αποτυπώνεται η αναλογία των επισκέψεων ανά επισκέπτη για τα έτη 2021 και 2019 ανά χώρα.  
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Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) επισκέφτηκε 1,11 Περιφέρειες το 2021 ενώ το 2019 επισκεπτόταν  1,17 Περιφέρειες. 

Διαφορετικά κινούνται οι επισκέπτες από τις «long haul» αγορές, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται μεγαλύτερο αριθμό 

Περιφερειών. Ενδεικτικά: Καναδάς (1,70 επισκέψεις ανά επισκέπτη) και Η.Π.Α. (1,57). Από τις υπόλοιπες χώρες, περισσότερες Περιφέρειες σε 

σύγκριση με το μέσο όρο επισκέπτονται οι επισκέπτες από την Ισπανία (1,32), τη Γαλλία (1,24) και την Αλβανία(1,22). Οριακά περισσότερες 

Περιφέρειες επισκέπτονται οι επισκέπτες από τις ακόλουθες χώρες: Ρωσία (1,18), Ιρλανδία (1,17), ΗΑΕ (1,14) και Ουκρανία, Ελβετία (1,13 

αντίστοιχα). 

Πίνακας 2:Τοp-10 Επισκέψεις ανά Επισκέπτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρες 2021 2019

1 Καναδάς 1,70 1,94

2 ΗΠΑ 1,57 1,85

3 Ισπανία 1,32 1,63

4 Γαλλία 1,24 1,24

5 Αλβανία 1,22 1,12

6 Ρωσία 1,18 1,15

7 Ιρλανδία 1,17 1,33

8 ΗΑΕ 1,14 -

9 Ουκρανία 1,13 1,12

10 Ελβετία 1,13 1,27

Σύνολο 1,11 1,17

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Τοp-10 Eπισκέψεις/Επισκέπτη Θέση 

Κατάταξης 

2021

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2021-2019
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1.2 Επισκέψεις ανά Περιφέρεια 

Oι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκαν στις 16.376 χιλ. το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019, 

(Πίνακας 3). Όλες οι Περιφέρειες παρουσίασαν μείωση στον αριθμό των επισκέψεων.  

 Πίνακας 3: Επισκέψεις 2021 και 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Διαφορά      

2021 2019 2021-2019

1 Νότιο Αιγαίο 3.624 6.893 -47,4%

2 Κρήτη 3.148 5.288 -40,5%

3 Κεντρική Μακεδονία 2.934 6.761 -56,6%

4 Αττική 2.640 5.923 -55,4%

5 Ιόνια Νησιά 1.742 3.048 -42,8%

6 Πελοπόννησος 477 899 -46,9%

7 Ήπειρος 425 1.033 -58,9%

8 Δυτική Ελλάδα 351 817 -57,0%

9 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 333 3.833 -91,3%

10 Θεσσαλία 274 806 -66,0%

11 Στερεά Ελλάδα 240 679 -64,6%

12 Βόρειο Αιγαίο 99 359 -72,4%

13 Δυτική Μακεδονία 88 304 -70,9%

Σύνολο 16.376 36.643 -55,3%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Θέση 

Κατάταξης 

2021

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2019-2021

Περιφέρειες 

 Επισκέψεις    (σε χιλ.)
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1.2.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Επισκέψεων  

Στην πρώτη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφοντας μείωση -47,4% με 3.624 χιλ. επισκέψεις, ενώ στη δεύτερη θέση, 

ανέβηκε η Περιφέρεια Κρήτης, κερδίζοντας 2 θέσεις, παρουσιάζοντας μείωση -40,5% με 3.148. χιλ. επισκέψεις. Στην τρίτη θέση υποχώρησε και η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση -56,6% με 2.934 χιλ. επισκέψεις και στην τέταρτη θέση η Περιφέρεια Αττικής 

καταγράφοντας μείωση -55,4% με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 2.640 χιλιάδες.  

Μείωση κατά -42,8% παρουσίασε και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενώ οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 1.742 χιλ., ανεβαίνοντας όμως στην πέμπτη 

θέση του πίνακα κατάταξης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέβηκε 2 θέσεις σε σύγκριση με το 2019 παρουσιάζοντας μείωση -46,9% ενώ 

καταγράφηκαν 477 χιλ. επισκέψεις. Στην έβδομη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Ηπείρου με 425 χιλ. επισκέψεις, παρουσιάζοντας μείωση -58,9%. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 351 χιλ. σημειώνοντας μείωση -57,0%. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση -91,3% και υποχώρησε στην ένατη θέση (χάνοντας τέσσερις 

θέσεις) με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 333 χιλιάδες. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες διατήρησαν τη θέση τους σε σύγκριση με το 2019. Στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 274 χιλ. σημειώνοντας μείωση -66,0% και ακολουθήσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 

240 χιλ. επισκέψεις. σημειώνοντας μείωση -64,6%. Στις τελευταίες θέσεις, βρέθηκαν οι Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου (99 χιλ.) και Δυτικής 

Μακεδονίας (88 χιλ.) καταγράφοντας μείωση -72,4% και -70,9% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την κατανομή των επισκέψεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Γράφημα 1, το 86,0% των επισκέψεων 

πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,1%), Κρήτης (19,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%), Αττικής (16,1%), και 

Ιονίων Νήσων (10,6%).  

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχεί μόλις το 14% των επισκέψεων το 2021. Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των επισκέψεων 

για τις υπόλοιπες Περιφέρειες: Πελοποννήσου (2,9%), Ηπείρου (2,6%), Δυτικής Ελλάδας (2,1%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2,0%), 

Θεσσαλίας (1,7%), Στερεάς Ελλάδας (1,5%), Βορείου Αιγαίου (0,6%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,5%).  
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      Γράφημα 1: Κατανομή Επισκέψεων 2021 

 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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1.2.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Επισκέψεων 

Την πρώτη θέση στις επισκέψεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας–κατέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 3.624 χιλ. επισκέψεις. Το 

μεγαλύτερο μέρος των επισκέψεων προήλθε από την Γερμανία (870 χιλ.) και ακολούθησαν οι επισκέψεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (414 χιλ.) 

και την Γαλλία (399 χιλ.) (Χάρτης 1). Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Κρήτης με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 3.148 χιλιάδες, εκ 

των όποιων από την Γερμανία προήλθαν 1.038 χιλ., τη Γαλλία 365 χιλ. και το Ην. Βασίλειο 219 χιλιάδες. 

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 2.934 χιλ. επισκέψεις, με την πλειονότητα των επισκέψεων να προέρχεται από 

τη Βουλγαρία (529 χιλ.). Ακολούθησαν οι επισκέψεις από την Γερμανία (480 χιλ.) και την Βόρεια Μακεδονία (461 χιλ.). Oι επισκέψεις για την 

Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε 2.640 χιλ. έχοντας κύριες πηγές το Ην. Βασίλειο (348 χιλ.), την Γαλλία (311 χιλ.) και την Γερμανία (286 χιλ.).  

Την πεντάδα των Περιφερειών συμπληρώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 1.742 χιλ. επισκέψεις. Ο κύριος όγκος των επισκέψεων να προήλθε  

από το Ην. Βασίλειο (409 χιλ.) και ακολούθησαν η Γερμανία (235 χιλ.) και η Ιταλία (206 χιλ.).  

Στην έκτη θέση υποχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 477 χιλ. επισκέψεις έχοντας ως κύριες πηγές τη Γαλλία (70 χιλ.), τη Γερμανία (63 χιλ.) 

και το Ηνωμένο Βασίλειο (46 χιλ.). Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Ηπείρου με 425 χιλ. επισκέψεις με κύρια αγορά την Αλβανία (60 χιλ.) 

ενώ ακολούθησαν χαμηλότερα η Γερμανία (38 χιλ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (32 χιλ.).  

Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 351 χιλ. επισκέψεις έχοντας ως κύρια αγορά την Αλβανία (62 χιλ.) ενώ  ακολούθησαν 

χαμηλότερα η Γερμανία (44 χιλ.) και η Γαλλία (29 χιλ.).  Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης  οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 333 χιλ. 

με τον κύριο όγκο επισκέψεων να προέρχεται από την Τουρκία (65 χιλ.), τη Ρουμανία (57 χιλ.) και την Βουλγαρία (56 χιλ.). 

Τη δεκάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, με 274 χιλ. επισκέψεις, με κύριες πηγές την Γερμανία και το Ην. Βασίλειο ( 48 χιλ. αντίστοιχα) 

και την Ιταλία (38 χιλ.).  Οι επισκέψεις για τη Στερεά Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 240 χιλ. και προήλθαν κυρίως από τη Γαλλία (48 χιλ.), τη Γερμανία 

και το Ην. Βασίλειο (25 χιλ. αντίστοιχα).  
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Στη 12η θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 99 χιλ. επισκέψεις έχοντας  κύριες πηγές το Ηνωμένο Βασίλειο (15 χιλ.), την Γερμανία 

(14 χιλ.) και τις Η.Π.Α. (13 χιλ.). Στην τελευταία θέση των επισκέψεων βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 88 χιλ. επισκέψεις έχοντας 

κύριες αγορές τη Γερμανία (28 χιλ.) και τη Αλβανία (22 χιλ.) ενώ ακολούθησε σημαντικά χαμηλότερα και η Βουλγαρία (μόλις 4 χιλ.). Στο χάρτη 1 

παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης σε κάθε Περιφέρεια βάσει του αριθμού των επισκέψεων.  

Χάρτης 1. Τοp 3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Επισκέψεων 
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1.3 Διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών ανά Περιφέρεια 

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ. το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -43,5% σε σχέση με το 2019. 

(Πίνακας 4). Όλες οι Περιφέρειες παρουσίασαν μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων.  

Πίνακας 4:  Διανυκτερεύσεις 2021 και 2019 

 

 

 

  

% Διαφορά      

2021 2019 2021-2019

1 Νότιο Αιγαίο 29.914 53.169 -43,7%

2 Κρήτη 26.872 43.256 -37,9%

3 Αττική 21.432 34.028 -37,0%

4 Κεντρική Μακεδονία 21.296 40.808 -47,8%

5 Ιόνια Νησιά 14.391 23.744 -39,4%

6 Πελοπόννησος 4.093 6.466 -36,7%

7 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2.539 10.171 -75,0%

8 Θεσσαλία 2.410 4.889 -50,7%

9 Δυτική Ελλάδα 2.372 4.530 -47,6%

10 Ήπειρος 1.972 4.003 -50,7%

11 Στερεά Ελλάδα 1.796 2.978 -39,7%

12 Βόρειο Αιγαίο 1.270 2.902 -56,2%

13 Δυτική Μακεδονία 1.002 1.520 -34,0%

Σύνολο 131.357 232.464 -43,5%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Θέση 

Κατάταξης 

2021

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2019-2021

Περιφέρειες 

Διανυκτερεύσεις   (σε χιλ.)
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1.3.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Διανυκτερεύσεων  

Στην πρώτη θέση της κατάταξης, με 29.914 χιλ. διανυκτερεύσεις, διατηρήθηκε η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου παρουσιάζοντας μείωση -43,7%. 

Στη δεύτερη θέση περιέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης με 26.872 χιλ. με μείωση -37,9%. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Αττικής με 21.432 χιλ. 

διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας μείωση -37,0%. Στην τέταρτη θέση υποχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 21.296 χιλ. 

διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση -47,8% ενώ στην πέμπτη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 14.391 χιλ. διανυκτερεύσεις με 

μείωση κατά -39,4%.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 4.093 χιλ. διανυκτερεύσεις κατέγραψε μείωση -36,7% κερδίζοντας μία θέση στον πίνακα. Αντίθετα η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 2.539 χιλ. διανυκτερεύσεις κατέγραψε μείωση -75,0% και υποχώρησε στην έβδομη θέση. Η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας με 2.410 χιλ. διανυκτερεύσεις διατήρησε τη θέση της, παρουσιάζοντας μείωση -50,7%. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε 

μείωση κατά -47,6% και με 2.372 χιλ. διανυκτερεύσεις. Σταθερή διατηρήθηκε και η Περιφέρεια Ηπείρου με 1.972 χιλ. διανυκτερεύσεις και παρόλη 

τη μείωση κατά -50,7% που κατέγραψε. Αμετάβλητη παρέμεινε και η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας στην 11η θέση, παρότι σημειώθηκε μείωση 

κατά -39,7%, με 1.796 χιλ. διανυκτερεύσεις. Στην 12η θέση παρότι κατέγραψε μείωση -56,2 %, παρέμεινε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 1.270 

χιλ. διανυκτερεύσεις. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 1.002 χιλ. διανυκτερεύσεις καταγράφοντας μείωση -34,0%. 

Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Γράφημα 2, το 86,7% των 

διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Κρήτης (20,5%), Αττικής (16,3%), Κεντρικής 

Μακεδονίας (16,2%) και Ιονίων Νήσων(11,0%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχούν 13,3% διανυκτερεύσεις επί του συνόλου. 

Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των διανυκτερεύσεων ανά Περιφέρεια: Πελοποννήσου (3,1%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,9%), 

Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας (1,8%), Ηπείρου (1,5%), Στερεάς Ελλάδας (1,4%), Βορείου Αιγαίου (1,0%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,8%).  
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Γράφημα 2:Κατανομή  Διανυκτερεύσεων 2021 

  

0,7% 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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1.3.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Διανυκτερεύσεων 

Την πρώτη θέση στις διανυκτερεύσεις - ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας – κατέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 29.914 χιλ. 

διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των διανυκτερεύσεων προήλθε από τη Γερμανία (7.415 χιλ.) και ακολούθησαν οι διανυκτερεύσεις των 

ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (3.416 χιλ.) και την Γαλλία (3.298 χιλ.) (Χάρτης 2). Η Περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 26.872 

χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας ως κύριες πηγές την Γερμανία (8.975 χιλ.), την Γαλλία (3.158 χιλ.) και το Ην. Βασίλειο (2.154 χιλ.).  Η Περιφέρεια 

Αττικής βρίσκεται στην τρίτη θέση με 21.432 διανυκτερεύσεις με τον κύριο όγκο να προέρχεται από το Ην. Βασίλειο (3.403 χιλ.) ενώ ακολουθούν 

οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών από την Γερμανία (2.383 χιλ.). και την Γαλλία (2.082 χιλ.).  

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 21.296 χιλ. διανυκτερεύσεις, όπου οι ταξιδιώτες από την Γερμανία 

πραγματοποίησαν 5.988 χιλ. διανυκτερεύσεις και αποτέλεσαν την κύρια αγορά ενώ ακολουθήσαν οι ταξιδιώτες από την Σερβία και την Ρουμανία με 

2.361 χιλ. και 2.020 χιλ. διανυκτερεύσεις αντίστοιχα.  Την πεντάδα των Περιφερειών συμπληρώνει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων με 14.391 χιλ. 

διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των διανυκτερεύσεων προήλθε από το Ην. Βασίλειο (3.868 χιλ.) και ακολούθησαν χαμηλότερα οι 

διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών από τη Γερμανία (1.950 χιλ.) και από την Ιταλία (1.529 χιλ.). Στην έκτη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

με 4.093 χιλ. διανυκτερεύσεις οι οποίες προέρχονται από τη Γερμανία (688 χιλ.), τη Γαλλία (526 χιλ.) και το Ην. Βασίλειο (513 χιλ.). 

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (2.539 χιλ.) με κύριες αγορές: τη Γερμανία (691 χιλ.), τη Ρουμανία (391 

χιλ.) και την Τουρκία (314 χιλ.). Ακολούθησε η Περιφέρεια της Θεσσαλίας με 2.410 χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας κύριες πηγές τη Γερμανία (461 

χιλ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (444 χιλ.) και την Ιταλία  (288 χιλ.).Στην ένατη θέση  βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 2.372 χιλ. 

διανυκτερεύσεις. Μεγάλος όγκος των διανυκτερεύσεων αυτών,  προήλθε κυρίως από τη Γερμανία (361 χιλ.) ενώ ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (186 

χιλ.) και η Αλβανία (181 χιλ.). Την δεκάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια Ηπείρου με 1.972 χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας ως κύριες αγορές την Γερμανία 

(387 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (233 χιλ.) και την Ιταλία (167 χιλ.). Στην 11η  θέση του πίνακα κατάταξης βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 1.796 χιλ. 

διανυκτερεύσεις που προέρχονται από τη Γαλλία (307 χιλ.), τη Γερμανία (257 χιλ.) και το Ην. Βασίλειο (163 χιλ.). Στην 12η θέση βρέθηκε η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 1.270 χιλ. διανυκτερεύσεις. Η πλειονότητα αυτών των διανυκτερεύσεων προήλθε από την Γερμανία (209 χιλ.) ενώ 

ακολούθησαν το Ην. Βασίλειο και οι ΗΠΑ (186 χιλ. αντίστοιχα).  
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Στην τελευταία θέση της κατάταξης των Περιφερειών βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 1.002 χιλ. διανυκτερεύσεις εκ των οποίων ο 

κύριος όγκος προήλθε από τη Γερμανία (663 χιλ.) ενώ ακολούθησαν η Αλβανία (90 χιλ.) και η Βουλγαρία (με μόλις 8 χιλιάδες). Στον χάρτη 2 

παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης για κάθε Περιφέρεια βάσει του αριθμού των διανυκτερεύσεων. 

Χάρτης 2. Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Διανυκτερεύσεων 
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1.4 Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά Περιφέρεια 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. € το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -41,6% σε σχέση με το 2019. (Πίνακας 

5). Μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων καταγράφηκαν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. 

Πίνακας 5: Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 2021 και 2019 

 

  

% Διαφορά      

2021 2019 2021-2019

1 Νότιο Αιγαίο 3.121 5.175 -39,7%

2 Κρήτη 2.395 3.601 -33,5%

3 Αττική 1.466 2.592 -43,4%

4 Ιόνια Νησιά 1.297 1.911 -32,1%

5 Κεντρική Μακεδονία 1.012 2.250 -55,0%

6 Πελοπόννησος 250 417 -40,1%

7 Θεσσαλία 179 355 -49,6%

8 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 134 440 -69,5%

9 Δυτική Ελλάδα 128 257 -50,2%

10 Ήπειρος 127 261 -51,4%

11 Στερεά Ελλάδα 113 180 -37,4%

12 Βόρειο Αιγαίο 68 165 -59,0%

13 Δυτική Μακεδονία 38 76 -49,9%

Σύνολο 10.328 17.680 -41,6%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Θέση 

Κατάταξης 

2021

Μεταβολή    

Θέσης 

Κατάταξης      

2019-2021

Περιφέρειες 

Εισπράξεις   (σε εκατ. €) 
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1.4.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Εισπράξεων  

Στην πρώτη θέση της κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με εισπράξεις 3.121 εκατ. € παρουσιάζοντας μείωση -39,7%. Στη δεύτερη 

θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης με 2.395 εκατ. € καταγράφοντας μείωση -33,5% και στην τρίτη θέση με 1.466 εκατ. € παρέμεινε η Περιφέρεια 

Αττικής καταγράφοντας μείωση -43,4%. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με 1.297 εκατ. €, καταγράφοντας  μείωση 

κατά -32,1%. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποχώρησε στην Πέμπτη θέση με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 1.012 εκατ. €, 

παρουσιάζοντας μείωση -55,0%. Αντίθετα, στην έκτη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 250 εκατ. € σημειώνοντας μείωση -40,1% και 

στην έβδομη η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 179 εκατ. € σημειώνοντας μείωση -49,6%. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υποχώρησε στην όγδοη θέση με 134 εκατ. € καταγράφοντας μείωση -69,5%. Στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας τα έσοδα διαμορφωθήκαν σε 128 εκατ. € σημειώνοντας μείωση -50,2%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία 

κατάγραψε μείωση -51,4% υποχωρώντας σε 127 εκατ. €, χάνοντας Μια θέση στον πίνακα κατάταξης. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρέμεινε 

αμετάβλητη στην 11η θέση με 113 εκατ. € σημειώνοντας μείωση -37,4%.  

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διατηρήθηκε στη 12η θέση παρόλο που κατέγραψε μείωση -59,0% ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. €. Στην 

τελευταία θέση καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά -49,9%, βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τις εισπράξεις να 

διαμορφώνονται μόλις σε 38 εκατ. €.  

Σύμφωνα με την κατανομή των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Γράφημα 3, το 90,0% των εισπράξεων 

πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (30,2%), Κρήτης (23,2%), Αττικής (14,2%), Ιονίων Νήσων (12,6%), και Κεντρικής 

Μακεδονίας (9,8%).  

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς 

Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) αντιστοιχεί το 10,0% των εισπράξεων επί του συνόλου. Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των 

επισκέψεων ανά Περιφέρεια: Πελοποννήσου (2,4%), Θεσσαλίας (1,7%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,3%), Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 

(1,2% αντίστοιχα), Στερεάς Ελλάδας (1,1%), Βορείου Αιγαίου(0,7%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,4%).  
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Γράφημα 3: Κατανομή Ταξιδιωτικών Εισπράξεων 2021 

 

  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας – Επεξεργασία: INSETE Intelligence 
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1.4.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Ταξιδιωτικών Εισπράξεων 

Στην πρώτη θέση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειας της χώρας- βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 3.121 εκατ. €. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από τη Γερμανία με 750 εκατ. €. Ακολούθησαν οι εισπράξεις των ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (406 

εκατ. €) και τη Γαλλία (351 εκατ. €). (Χάρτης 3).  

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Περιφέρεια Κρήτης διαμορφώθηκαν σε 2.395 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, προήλθε από τη Γερμανία 

(834 εκατ. €) και ακολούθησαν οι εισπράξεις από τη Γαλλία (283 εκατ. €) και από το Ην. Βασίλειο (181 εκατ. €). Στην τρίτη θέση βρέθηκε η 

Περιφέρεια Αττικής με 1.466 εκατ. €,έχοντας κύριες πηγές το Ην. Βασίλειο (212 εκατ. €), τις ΗΠΑ (189 εκατ. €) και τη Γαλλία (160 εκατ. €).  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με 1.297 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από το Ην. Βασίλειο 398 

εκατ. €. και ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία (178 εκατ. €) και την Ιταλία (119 εκατ. €). Την πεντάδα συμπληρώνει 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 1.012 με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να προέρχεται από τη 

Γερμανία 234 εκατ. €., ενώ ακολούθησαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο (129 εκατ. €) και τη Σερβία (100 εκατ. €).  

Ακολούθησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 250 εκατ. €, έχοντας ως κύριες αγορές τη Γαλλία  (45 εκατ. €), τη Γερμανία (30 εκατ. €) και το Ην. 

Βασίλειο (29 εκατ. €). Στην έβδομη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 179 εκατ. € με τον κύριο όγκο των εσόδων να προέρχεται από το Ην. 

Βασίλειο (51 εκατ. €), τη Γερμανία (31 εκατ. €) και την Ιταλία (27 εκατ. €). Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στην όγδοη θέση 

της κατάταξης με 134 εκατ. €, εκ των οποίων  36 εκατ. € προήλθαν από τη Γερμανία, 26 εκατ. € από τη Ρουμανία  και 18 εκατ. € από την Τουρκία.  

Στη ένατη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 128 εκατ. €, έχοντας ως κύριες πηγές εσόδων τη Γερμανία (16 εκατ. €), την Αλβανία 

(14 εκατ. €) και το Ην Βασίλειο (12 εκατ. €). Τη δεκάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Ηπείρου με 127 εκατ. €, έχοντας ως κύριες πηγές το Ην. 

Βασίλειο (21 εκατ. €), τη Γερμανία (20 εκατ. €) και την Αλβανία (13 εκατ. €). Οι εισπράξεις για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαμορφώθηκαν 

σε 113 εκατ. € και προήλθαν από την Γερμανία (17 εκατ. €), τη Γαλλία (16  εκατ. €) και το Ην. Βασίλειο (12 εκατ. €).  
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Τα έσοδα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. €. Κύριες πηγές προέλευσης των εσόδων αποτέλεσαν οι ΗΠΑ και η 

Γερμανία (12 εκατ. € αντίστοιχα) και ακολούθησε το Ην. Βασίλειο (10 εκατ. €). Στην τελευταία θέση των εισπράξεων, στο σύνολο των 13 

Περιφερειών, βρίσκεται η Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται σε 38 εκατ. €. Κύρια πηγή αποτέλεσε η 

Γερμανία (21 εκατ. €) ενώ ακολούθησαν σημαντικά χαμηλότερα η Αλβανία (4 εκατ. €) και η Βουλγαρία (μόλις 0,6 εκατ. €). Στον χάρτη 3 

παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης σε κάθε Περιφέρεια βάσει του αριθμού των ταξιδιωτικών εισπράξεων.   

Χάρτης 3. Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Εισπράξεων 
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Χάρτης 4. Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2021 
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Χάρτης 5. Μεταβολή Δαπάνης ανά Επίσκεψη, Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2021/2019 
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1.5 Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια 
 

Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 631 € έναντι 482 € το 2019 

παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +30,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται, στην αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά +26,4% και την 

αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά +3,4%. Η αύξηση της δαπάνη διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ το σύνολο των Περιφερειών 

κατέγραψε αύξηση της δαπάνης ανά επίσκεψη το 2021 σε σχέση με το 2019. Στο διάγραμμα 4 αποτυπώνονται οι δαπάνες ανά επίσκεψη ανά 

Περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2019.  

Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 861 € παρουσιάζοντας αύξηση +14,7%/+111 € σε 

σύγκριση με το 2019. Στην Περιφέρεια Κρήτης η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά +11,7%/+80 € φτάνοντας τα 761 €. Στην Περιφέρεια 

Ιόνιων Νήσων η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά +18,7%/+118 € σε 745 €. Μεγάλη αύξηση +48,5%/+223 € καταγράφηκε στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου όπου η δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε σε 683 €.  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε στα 654 € παρουσιάζοντας αύξηση +48,4%/+213 €. Αξιοσημείωτο είναι πως οι 5 

Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο και Θεσσαλία) κατέγραψαν μέση δαπάνη ανά επίσκεψη μεγαλύτερη του μέσου όρου 

της Ελλάδας το 2020 (631 €), ενώ οι υπόλοιπες 8 κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου.  

Αύξηση της δαπάνης κατά +26,9%/+118 € σημειώθηκε και στην Περιφέρεια Αττικής όπου η δαπάνη ανήλθε σε 555 €. Αύξηση κατά +12,8%/+59 

€ σημειώθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 523 €. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκε 

μεγάλη ποσοστιαία αύξηση δαπάνης κατά +76,9%/+204 €, με την δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 470 €. Μεγάλη αύξηση δαπάνης ανά 

επίσκεψη καταγράφηκε και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά +72,3%/+180 € ενώ η δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε σε 428 €. 

Η μεγαλύτερη αύξηση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 

+251%/+288 € με τη δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται από τα 115 € το 2019 σε 403 € το 2021. Η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας ανήλθε στα 365 € καταγράφοντας αύξηση +15,8%/+50 €. ΗΗ μικρότερη αύξηση μόλις κατά +3,7%/+12 € σημειώθηκε στην Περιφέρεια 
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Κεντρικής Μακεδονίας με την δαπάνη ανά επίσκεψη να εκτιμάται μόλις σε 345 €. Τέλος, στην Περιφέρεια Ηπείρου η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε 

σε 299 € το 2021 καταγράφοντας αύξηση +18,4%/+46 €.  

                                                                             Γράφημα 4: Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια 2021-2019 
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1.6 Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση ανά Περιφέρεια 
 

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε 79 € έναντι 76 € το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 

+3,4%/+3 €. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ σε 8  Περιφέρειες το 2021 καταγράφηκε αύξηση  σε σύγκριση 

με το 2019  (Διάγραμμα 5). 

Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση για το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 104 € παρουσιάζοντας αύξηση +7,2% και 

ακολούθησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την δαπάνη να ανέρχεται σε 90 € παρουσιάζοντας αύξηση+12%.  

Στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφηκε  αύξηση +7,1% με την δαπάνη ανά διανυκτέρευση να ανέρχεται στα 89 €. Αξιοσημείωτο είναι πως μόνο σε 

αυτές τις 3 Περιφέρειες η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ήταν υψηλότερη από το μέσο όρο της Ελλάδας το 2021 (79 €), ενώ οι υπόλοιπες 10 

κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά +2,3% με τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση να ανέρχεται σε 74 €. Αντίθετα μείωση 

κατά -10,2% σημειώθηκε στην Περιφέρεια Αττικής με τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση να διαμορφώνεται σε 68 € ενώ μικρότερη ήταν η μείωση κατά 

-1,2% στην Περιφέρεια Ηπείρου με τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση να ανέρχεται σε 64 €. Αντίθετα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η δαπάνη 

ανήλθε σε 63 € καταγράφοντας αύξηση +3,8%. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκε μείωση -5,4% και η δαπάνη διαμορφώθηκε σε 61 €. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η μέση δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση διαμορφώθηκε σε 54 € παρουσιάζοντας μείωση –4,9%. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση  

υποχώρησε  σε 53 € παρουσιάζοντας μείωση -6,2%. Αντίθετα, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ανήλθε σε 53 € το 2021 από 43 € το 2019 σημειώνοντας αύξηση +22,2%. 
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Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση διαμορφώθηκε σε 48 € στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφοντας μείωση κατά -13,8%. Τέλος, η δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέγραψε μείωση -24,1% και διαμορφώθηκε μόλις σε 38 €.  

Γράφημα 5: Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση ανά Περιφέρεια 2021-2019 
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1.7 Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά Περιφέρεια 
 

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 8,0 διανυκτερεύσεις το 2021, έναντι 6,3 το 2019 

καταγράφοντας αύξηση +26,4%. Η μέση διάρκεια παραμονής διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ όλες οι Περιφέρειες κατέγραψαν αύξηση το 

2021 σε σχέση με το 2019. Στο διάγραμμα 6 αποτυπώνονται η μέση διάρκεια παραμονής για τα έτη 2021 και 2019 ανά Περιφέρεια. 

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής με 12,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγίου παρουσιάζοντας αύξηση +58,3%.  

Ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 11,3 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές κατά 6,3 

διανυκτερεύσεις/+127,0%. Η αύξηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανήλθε σε +45,1% με τη μέση διάρκεια παραμονής να ανέρχεται σε 8,8 

διανυκτερεύσεις. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκε αύξηση +19,2% ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 8,6 διανυκτερεύσεις. Στην Περιφέρεια 

Κρήτης η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 8,5 διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας αύξηση +4,3%. Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων και 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη ανήλθε σε 8,3 διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας αύξηση +6,0% και 

+7,0% αντίστοιχα.  

Αύξηση κατά +41,3% σημειώθηκε στην Περιφέρεια Αττικής όπου η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 8,1 διανυκτερεύσεις ενώ στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,6 διανυκτερεύσεις καταγράφοντας τη μεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση κατά +187,2%/+5 διανυκτερεύσεις.  

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκε αύξηση +70,5% με 7,5 διανυκτερεύσεις και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε 

αύξηση +20,3% με 7,3 διανυκτερεύσεις. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη ανήλθε σε 6,7 

διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας αύξηση +21,7%. Τέλος, η ελάχιστη διάρκεια παραμονής το 2021, σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου όπου 

καταγράφηκε αύξηση κατά +19,9% ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε μόλις 4,6.  
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Γράφημα 6: Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά Περιφέρεια 2021-2019 
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Χάρτης 4. Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2021 
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Χάρτης 5. Μεταβολή Δαπάνης ανά Επίσκεψη, Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής 2021/2019 
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