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Απολογισμός εφαρμογής Προγράμματος Τουριστικής Προβολής ΠΔΜ 2020 

 
Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε τις οικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως, επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στις οικονομίες των 

χωρών προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα με ανάλογες συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις εκτιμήσεις του Ιουνίου για το 2020 το ΔΝΤ προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 8% στις ΗΠΑ, κατά 10,2% 

στην Ευρωζώνη και κατά 3% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Από τις μεγάλες οικονομίες, η μόνη για την οποία 
ακόμα προβλέπει θετική μεταβολή του ΑΕΠ είναι η Κίνα, με +1% - έναντι +6% που προέβλεπε τον Ιανουάριο. 

 Η εξέλιξη της πανδημίας επηρέασε σημαντικά και την εκτέλεση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής ΠΔΜ έτους 2020, με 

αποτέλεσμα να αναβληθεί η πραγματοποίηση ήδη δρομολογημένων για το Α΄ εξάμηνο του 2020 δράσεων. 
Ως προς την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης των δράσεων τουριστικής προβολής προτεραιότητα θα πρέπει να δίδεται στην 

αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με την άντληση πόρων από τον Π/Υ της ΠΔΜ ή από το ΠΔΕ να αποτελεί την έσχατη 
επιλογή. Η αδυναμία ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ και της ολοκλήρωσης πρόσληψης αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες 

Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία και υλοποίηση 

δράσεων τουριστικής ανάπτυξης» από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ ΔΥΜ, οδήγησε σε αναστολή υλοποίησης των βασικών 
αξόνων του συνολικού σχεδιασμού για το 2020 (Δημιουργία DMO, Πολυετές Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, εγκατάσταση 

DMS) με αποτέλεσμα αυτοί να μεταφερθούν στο σχεδιασμό του 2021. 
 

1.  Υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής έτους 2020 
Σε εκτέλεση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020 όπως αυτό εγκρίθηκε από το Π.Σ. και τον ΕΟΤ 

πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:  

 Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις 
 Διεθνής έκθεση τουρισμού «VAKANTIEBEURS 2020 – Ουτρέχτη, Ολλανδίας» από 15 έως 19 Ιανουαρίου 2020 ως συν εκθέτης 

του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) 
 Διεθνής έκθεση τουρισμού «ΙΜΤΜ 2020» – Τελ Αβίβ, Ισραήλ από 11 ως 13 Φεβρουαρίου 2020 ως συν εκθέτης του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) – Συμμετοχή σε σημαντικό B2B workshop μεταξύ Ελλήνων και Ισραηλινών 

επαγγελματιών του τουρισμού και θεσμικών τουριστικών φορέων που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τον ΕΟΤ. 

 Δράσεις φιλοξενίας (Fam – Press trips) 

Φιλοξενία Ολλανδού δημοσιογράφου - blogger Vincent Weggemans στην Κοζάνη από  28/02 έως 02/03/2020, σε συνεργασία με 
το γραφείο του Ε.Ο.Τ- Κάτω Χωρών στο πλαίσιο της Καμπάνιας Social Media www.Ilovegriekenland.nl.  

http://www.ilovegriekenland.nl/
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 Λοιπές δράσεις προβολής 

 Προβολή της Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας στο έγκριτο περιοδικό VAGABOND 
Σουηδίας, http://www.vagabond.se/, στην Πλατφόρμα πώλησης ταξιδίων RANTAPALLO Φινλανδίας και σε (15) 

Πλατφόρμες πωλήσεων ταξιδίων και θα καλύπτουν όλες τις Σκανδιναβικές χώρες  στις αντίστοιχες γλώσσες. 
Συγκεκριμένα, (4) πλατφόρμες στην Σουηδία, (5) πλατφόρμες στην Νορβηγία,  (4) πλατφόρμες στην Δανία, (2) 

πλατφόρμες στην Φινλανδία.  

 Επίσης στοχευμένη παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας προς Τουριστικούς Πράκτορες αλλά και ΜΜΕ στην Στοκχόλμη και 
συγκεκριμένα στο ποιοτικό Ελληνικό Εστιατόριο Μύκονος. 

 Δημοσιεύσεις άρθρων και διαφημιστικές καταχωρήσεις προβολής του προορισμού σε διεθνή και ελληνικά μέσα, 
ηλεκτρονικής και έντυπης ενημέρωσης. 

 Συμμετοχή στην WTM του Λονδίνου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 09-11/11/2020 

 Συμμετοχή στο 4th International Hospitality Forum 23/11/2020 - ΞΕΕ. 

 

2. Ματαίωση δράσεων προβολής σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού: 
 συμμετοχ

ή της ΠΔΜ στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB BERLIN 2020 
 διεξαγωγή ταξιδιών εξοικείωσης για Tour Operators και δημοσιογράφους από την Ολλανδική και την Κυπριακή αγορά  

 επισκέψεις δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από την αγορά του Ισραήλ την περίοδο της Αποκριάς 2020 

 δράσεις προβολής στην τουρκική αγορά (Κων/πολη – Συνοριακό φυλάκιο Κήπων) για το 1ο εξάμηνο του 2020 
 διαδικασίες για την κοινή προβολή των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.  

 
3. Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Δυτικής Μακεδονίας 2019/2020 

Η αξιοσημείωτη βελτίωση που παρουσίασε τη τουριστική αγορά της Δυτικής Μακεδονίας κατά το 2019 ανακόπηκε λόγω της 
δυσμενούς συγκυρίας που βιώνει ο πλανήτης. Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο αποτελεσμάτων παρατηρούμε ότι κατά το έτος 

2019: 

 οι επισκέψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέγραψαν μείωση -12,8% (304 χιλ. επισκέψεις) με κύρια αγορά 
προέλευσης ταξιδιωτών την Αλβανία (110 χιλ.) και σημαντικά χαμηλότερα τη Ρουμανία (31,6 χιλ.) και τη Βουλγαρία (31,4 

χιλ.) και ποσοστό 0,8% 

 οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας κατέγραψαν αύξηση +15,5% (2019 – 2018), με 
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1.520 χιλ. διανυκτερεύσεις και ποσοστό 0,7% εκ των οποίων 301,3 χιλ. από τη Γερμανία, 215,3 από την Ρουμανία και 

202,3 χιλ. από την Αλβανία 

 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέγραψαν μεγάλη αύξηση +24,8% και τα έσοδα ανήλθαν σε 

75,6 εκατ. € με ποσοστό 0,4% με κύριες πηγές προέλευσης των εσόδων από την Αλβανία 14,4 εκατ. €., τη Ρουμανία 11,6 
εκατ. € και τη Γερμανία 10,8 εκατ.€ 

 η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 482 € έναντι 449 € το 

2018 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +7,4%.Η αύξηση αυτή οφείλεται, στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά 
διανυκτέρευση κατά +10,3%, παρά τη μείωση στη μέσης διάρκειας παραμονής κατά -2,7%. Η δαπάνη ανά επίσκεψη στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση με ποσοστό +43,1%, με τη δαπάνη ανά 
επίσκεψη να ανέρχεται από τα 173,6 € το 2018 σε 248,4 € το 2019 

 Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανήλθε στα 49,7 € παρουσιάζοντας αύξηση 

+8,1%. 

 η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις το 2019, έναντι 6,5 το 

2018 παρουσιάζοντας μείωση -2,7%. Η πλειονότητα των Περιφερειών (8) εμφάνισε μείωση το 2019 σε σχέση με το 2018. Η 
μεγαλύτερη αύξηση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απολυτές διαφορές (+32,4% / +1,2 διανυκτερεύσεις) καταγράφηκε στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπου η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη ανήλθε στις 5,0 διανυκτερεύσεις το 2019 

από 3,8 διανυκτερεύσεις το 2018.  
 

 

Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2019 

Περιφέρειες   Χώρες 
Προέλευσης 

Επισκέψεις 
(σε χιλ.) 

Εισπράξεις 
(σε εκ. €) 

Διανυκτερεύσεις 
(σε χιλ.)  

Δαπάνη/ 
Επίσκεψη   

(σε €) 

Δαπάνη/ 
Διανυκτέρευση   

(σε €) 

Μέση Διάρκεια 
Παραμονής 

Δυτική Μακεδονία Αλβανία 110,0 14,4 202,3 131,0 71,2 1,8 

Γερμανία 24,1 10,8 301,3 450,3 35,9 12,5 

Βουλγαρία 31,4 3,7 71,9 118,3 51,7 2,3 

Ρουμανία 31,6 11,6 215,3 367,5 53,9 6,8 
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Λοιπές 107,3 35,0 729,0 326,5 48,1 6,8 

  Σύνολο 304,4 75,6 1.519,7 248,4 49,7 5,0 

  % επί του 
συνόλου 

0,8% 0,4% 0,7%       

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, Επεξεργασία INSETE Intelligence    

Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018 

Περιφέρειες   Χώρες 
Προέλευσης 

Επισκέψεις 
(σε χιλ.) 

Εισπράξεις 
(σε εκ. €) 

Διανυκτερεύσεις 
(σε χιλ.)  

Δαπάνη/ 
Επίσκεψη   

(σε €) 

Δαπάνη/ 
Διανυκτέρευση   

(σε €) 

Μέση Διάρκεια 
Παραμονής 

Δυτική Μακεδονία Αλβανία 93,2 10,3 173,4 110,0 59,1 1,9 

Γερμανία 38,4 10,5 296,9 273,2 35,3 7,7 

Βουλγαρία 64,2 6,2 166,6 96,5 37,2 2,6 

Ρουμανία 34,5 4,2 89,7 120,6 46,4 2,6 

Λοιπές 118,7 29,5 589,3 248,3 50,0 5,0 

  Σύνολο 348,9 60,6 1.315,9 173,6 46,0 3,8 

  % επί του 
συνόλου 

1,0% 0,4% 0,6%       

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, Επεξεργασία INSETE Intelligence    

 

Με εξαίρεση τις επισκέψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες καταγράφουν μείωση -12,8% (304 χιλ. επισκέψεις) 

παρατηρείται μια ποσοτική αλλά και ποιοτική διαφοροποίηση στους υπόλοιπους δείκτες του προορισμού και αυτό παρά το 
γεγονός ότι οι βαλκανικές αγορές που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη της τουριστικής αγοράς της ΠΔΜ ενώ κατατάσσονται 

πολύ υψηλότερα στις αφίξεις βρίσκονται χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα.  
Αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση προκύπτει ως αποτέλεσμα της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις 
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επιχειρήσεις του προορισμού αλλά και της αποδοτικότητας των δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας.  
Η τουριστική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία κατά το έτος 2020 επλήγη σημαντικά από την έκρηξη της πανδημίας. Η 

έκρηξη της επιδημίας στην περιοχή μας και το συνακόλουθο κλείσιμο των δραστηριοτήτων περίοδο της αποκριάς η οποία 
αποτελεί σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της ΠΕ Κοζάνης επηρέασε αρχικά 

την τουριστική κίνηση, η οποία, όπως ήταν φυσικό, κατέρρευσε με το γενικό lockdownπου ακολούθησε. Στο υπόλοιπο διάστημα 
και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων παρατηρήθηκε μια σχετική κινητικότητα σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής 

Μακεδονίας (πχ Καστοριά - Νυμφαίο) η οποία όμως διακόπηκε απότομα από την επιβολή των νέων μέτρων. Παράλληλα θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η δραματική απαξίωση που προκαλείται στη συνολική εικόνα του τουριστικού προϊόντος της 
Δυτικής Μακεδονίας λόγω της διάθεσης μεγάλου μέρους των διαθέσιμων κλινών προς φιλοξενία μεταναστών.  

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα πεδίου την οποία ανέθεσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος στο Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), για την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων μετά το lockdown με τίτλο: «Η 

επαναλειτουργία των Ξενοδοχείων μετά το Lockdown» στο σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας που λειτούργησαν το 2019, 

μόνο το 67% εξ αυτών (6.700), δημιούργησε Υγειονομικό Πρωτόκολλο, με σκοπό το άνοιγμά τους. Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα 
του Ιουνίου 2020 για τις επιπτώσεις της πανδημίας είχε διαπιστωθεί ότι το 84% των ξενοδοχείων σκόπευαν να ανοίξουν.  

Το πρώτο δεκάμηνο του 2020 στην Ελλάδα έχουμε μείωση 78% σε τουρίστες και έσοδα. Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 
2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 77,2% και διαμορφώθηκε στα 6.147.400 ταξιδιώτες, έναντι 26.953.400 

ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 74,5%, ενώ 
αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 82,9%.  

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, μείωση 78,2% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν 

στα 3.509.400.000 ευρώ, έναντι 16.107.100.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 
Σεπτέμβριο του 2020 διαμορφώθηκε στο 1.334.800 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 73,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 

2019, όταν ο αριθμός των τουριστών έφτασε τα 5.111.100 τουρίστες. 
 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με την έκτακτη τομεακή δημοσίευση «ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2020» παρουσίασε την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που 

ταξινομούνται στους κλάδους Παροχής Καταλυμάτων και Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55 και 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) 

για την περίοδο 2019-2020.  
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Πλήθος επιχειρήσεων και ποσοστό συμμετοχής στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2019 στον κλάδο των Καταλυμάτων και στον 

κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55, 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ NACE Αναθ.255 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΕΣΤΙΑΣΗΣ NACE          Αναθ.2 56 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 41 3.465.428 0,05 349 8.813.999 0,15 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  57 9.457.765 0,14 428 10.924.485 0,18 
ΚΟΖΑΝΗΣ 44 6.960.566 0,10 1.227 37.688.192 0,62 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 42 2.156.082 0,03 524 10.434.571 0,17 
 

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 

104.682.448 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 94,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 1.846.435.467 ευρώ. 
Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε  

στην  Περιφερειακή  Ενότητα Λασιθίου (99,5%),  ενώ  η μικρότερη μείωση (11,7%)  καταγράφηκε  στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας. 

 
Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος55της ταξινόμησης NACE Αναθ.  2), ανά 

Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

Β' Τρίμηνο 
2020/2019 

Α' Τρίμηνο 

2019 

Β' Τρίμηνο 

2019 

Γ' Τρίμηνο 

2019 

Δ' Τρίμηνο 

2019 

Α' Τρίμηνο 

2020 

Β' Τρίμηνο 

2020 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 633.768 892.82794 941.145 997.688 435.762 593.433 -33,5 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  1.497.536 2.409.774 3.397.941 2.152.514 1.374.474 441.362 -81,7 

ΚΟΖΑΝΗΣ 1.392.146 1.845.475 1.867.159 1.855.786 1.222.502 627.141 -66,0 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 483.256 490.423 530.727 651.676 610.286 433.240 -11,7 
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Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 

592.729.473 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 59,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 1.446.782.662 ευρώ. 
Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε 

στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (95,6%), ενώ η μικρότερη μείωση (33,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα 
Γρεβενών. 

 
Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά 

Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

Β' Τρίμηνο 
2020/2019 

Α' Τρίμηνο 

2019 

Β' Τρίμηνο 

2019 

Γ' Τρίμηνο 

2019 

Δ' Τρίμηνο 

2019 

Α' Τρίμηνο 

2020 

Β' Τρίμηνο 

2020 
 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.612.154 1.776.519 3.134.296 2.291.030 1.709.335 1.185.804 -33,3 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  2.255.456 2.482.483 3.090.525 3.096.021 1.963.348 973.448 -60,8 
ΚΟΖΑΝΗΣ 8.613.259 8.852.844 10.158.595 10.063.494 7.150.057 4.251.858 -52,0 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.280.377 2.296.236 2.748.696 3.109.262 2.038.928 1.141.854 -50,3 
 

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν  
διαθέσιμα  στοιχεία  σε  μηνιαία  βάση, ο  κύκλος  εργασιών  τον Ιούλιο 2020  ανήλθε  σε 277.842.377 ευρώ, σημειώνοντας 

μείωση 76,6% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 1.186.745.890 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών 

Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 
εργασιών τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (89,1%), ενώ η 

μικρότερη μείωση(52,5%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. 
 

Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 
55της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ(%) 
Ιούνιος 2019 Ιούλιος 2019 Ιούνιος 2020 Ιούλιος 2020 Ιούνιος Ιούλιος 
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2019/2020 2019/2020  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25.587 54.861 12.154 20.798 -52,5 -62,1 
 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  662.341  855.819  157.816    199.022  -76,2 -76,7 
ΚΟΖΑΝΗΣ 642.378  542.555  362.057   318.963   -43,6  -41,2 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 47.084  84.347   (**) (**) (**) (**) 
(**)Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα 

 

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν  
διαθέσιμα  στοιχεία  σε  μηνιαία  βάση, ο  κύκλος  εργασιών  τον Ιούλιο 2020  ανήλθε  σε 117.622.266 ευρώ, σημειώνοντας 

μείωση 40,2% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 196.670.634 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών 
Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 

εργασιών τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων (86,0%) και η 

μικρότερη μείωση (7,0%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ενώ αντίστοιχη αύξηση (10,4%) καταγράφηκε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 

 
Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 

56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ανά Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ(%) 
Ιούνιος 2019 Ιούλιος 2019 Ιούνιος 2020 Ιούλιος 2020 Ιούνιος 

2019/2020 

Ιούλιος 

2019/2020  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (***) (***) (***) (***) (***) (***) 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  (***) (***) (***) (***) (***) (***) 

ΚΟΖΑΝΗΣ 149.112  170.515   145.405     (**)  -2,5 (**) 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (***) (***) (***) (***) (***) (***) 

  (**) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.                                                        
(***)Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας 

των ερευνώμενων επιχειρήσεων. 

 


