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INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 2000-2013 

* Ο όρος "οικονομικοί μετανάστες" αναφέρεται σε Αλβανούς και Βούλγαρους οικονομικούς μετανάστες. 

* The term "economic immigrants" refers to economic immigrants from Albania and Bulgaria. 

** Για τα έτη 2000 και 2001 έχουν αφαιρεθεί μόνο οι Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες. 

** For the years 2000 and 2001 only Albanian economic immigrants have been taken into account. 

*** Για τα έτη 2005-2013 τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

*** For the years 2005-2013 data comes from the "Border Survey" of the Bank of Greece. 

****Προσμετρούνται και οι αφίξεις κρουαζιέρας, οι οποίες για το 2012  ανέρχονται συνολικά σε: 1.428.921 και για το 2013 σε 2.191.855 

**** International cruise passenger arrivals, that account for 1.428.921 in 2012 and  2.191.855 in 2013, have also been counted. 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία των ετών 2005-2013 προέρχονται από την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ και γι'αυτό παρατηρείται ασυνέχεια με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ των 

προηγούμενων ετών. Βάσει της μεθοδολογίας της έρευνας της ΕΣΥΕ, λαμβάνονται υπόψη οι διελεύσεις των συνόρων όλων ανεξαρτήτως των αλλοδαπών, ενώ βάσει της 

Έρευνας Συνόρων λαμβάνεται υπόψη η διέλευση μόνο των μη-κατοίκων, δηλαδή των ατόμων που δεν έχουν μόνιμο τόπο διαμονής την Ελλάδα. To φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται κυρίως στα άτομα προερχόμενα από Αλβανία και Βουλγαρία, λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών που βρίσκονται στη Χώρα μας. Ο ΣΕΤΕ είχε 

επισημάνει εδώ και καιρό τα προβλήματα της μεθοδολογίας που ακολουθούσε η ΕΣΥΕ και γι'αυτό ανακοίνωνε στοιχεία διεθνών αφίξεων αφαιρώντας τους Αλβανούς και 

τους Βούλγαρους οικονομικούς μετανάστες, κάτι που δεν είναι πλέον αναγκαίο με τα πιο ακριβή στοιχεία της Έρευνας Συνόρων.  

 

Note: Data regarding years 2005-2013 comes from the "Border Survey" of the Bank of Greece and that is why there is discontinuity with the data provided by the Hellenic 

Statistical Authority in previous years. The "Border Survey" is methodologically and practically the best method for accurate estimations of non-resident arrivals. 

Therefore the method used by the Hellenic Statistical Authority to collect data about "arrivals of foreigners" (including residents and non-residents) was abandoned. 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Τράπεζας της Ελλάδος 

και National Statistical  Institute of Bulgaria για τον αριθμό των Βούλγαρων εργαζόμενων στη 

χώρα μας την περίοδο 2002-2004 

 

Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority, the Bank of 

Greece and the National Statistical Institute of Bulgaria (regarding Bulgarians working in 

Greece for the period 2002-2004) 

Διεθνείς τουριστικές αφίξεις 2000-2013 (με και χωρίς οικονομικούς μετανάστες*)

International tourist arrivals 2000-2013 (with and without economic immigrants*)

Έτος

Αφίξεις χωρίς 

οικονομικούς 

μετανάστες**

Μεταβολή

Αφίξεις με 

οικονομικούς 

μετανάστες

Μεταβολή Κρουαζιέρες

Year

Arrivals 

without 

economic 

immigrants**

% Change

Arrivals with 

economic 

immigrants

% Change Cruises

2000 12.378.282 13.095.545 471.908

2001 13.019.202 5,18% 14.057.331 7,34% 621.357

2002 12.556.494 -3,55% 14.179.999 0,87% 738.178

2003 12.468.411 -0,70% 13.969.393 -1,49% 815.167

2004 11.735.556 -5,88% 13.312.629 -4,70% 954.791

Έτος Αφίξεις*** Μεταβολή

Year Arrivals*** % Change

2005 14.388.182

2006 15.226.241 5,82%

2007 16.165.265 6,17%

2008 15.938.806 -1,40%

2009 14.914.537 -6,43%

2010 15.007.493 0,62%

2011 16.427.247 9,46%

2012**** 16.946.543 -

2013**** 20.111.406 18,68%




