
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 

 

Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς 

παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός 

τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, έναν από τους κύριους παράγοντες της Ελληνικής 

οικονομικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας σημαντικά στην τελική διαμόρφωση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος -18% κατά μέσο όρο ανά έτος-, ενισχύοντας την 

περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.  

 

Η οποιαδήποτε μορφή ύφεσης την οποία είναι πιθανό να βιώσει ο τουριστικός 

τομέας, επηρεάζει άμεσα έναν ή και περισσότερους από τους προαναφερθέντες 

παράγοντες, μεταβάλλοντας τελικώς την συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας. 

Εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, οι εκτιμήσεις τόνιζαν την μείωση της 

συνολικής δραστηριότητας και του τουριστικού τομέα, καθώς η τουριστική 

δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με το εισόδημα και τις αποταμιεύσεις των 

καταναλωτών. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα εξετάζει την τουριστική δραστηριότητα 

επικεντρώνοντας στις προτιμήσεις των ημεδαπών και αλλοδαπών καταναλωτών-

τουριστών τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. Επιπλέον, 

για την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να αποδοθεί ο τζίρος 

των τουριστικών επιχειρήσεων σε αντίθεση με την εξέταση των αφίξεων των αλλοδαπών 

τουριστών στα αεροδρόμια της χώρας, μεμονωμένα. Καθώς, κατ’ αυτό τον τρόπο 

αποκλείεται ένας σημαντικός αριθμός ημεδαπών τουριστών οι οποίοι επιλέγουν 

εναλλακτικές μεθόδους για τις εγχώριες μετακινήσεις τους και αλλοδαπών τουριστών οι 

οποίοι επιλέγουν διαφορετικό τρόπο προσέλευσης στην Ελλάδα, ενώ δεν γίνεται 

διαχωρισμός μεταξύ της ποιότητας των τουριστών ανάλογα με τα χρήματα τα οποία 

είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν στα τουριστικά καταλύματα της χώρας.  

 

Στην πρώτη ενότητα, εξετάζεται η προσέλευση των καταναλωτών στα τουριστικά 

καταλύματα της χώρας την τετραετία που ακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας, έως και τα πρόθυρα της κορύφωσης των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης -την 

περίοδο 2005-2008-. Στην δεύτερη ενότητα εξετάζεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων και 
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η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό 

αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ 

στην τρίτη ενότητα γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ενοτήτων 

με τον αριθμό των αφίξεων στα αεροδρόμια της χώρας, με σκοπό να αποδοθεί ο βαθμός 

κατά τον οποίο η μεταβολή στις αφίξεις επηρεάζει την προσέλευση και τις διανυκτερεύσεις 

στα τουριστικά καταλύματα, καθώς, και τον συνολικό τζίρο των τουριστικών επιχειρήσεων.  
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Α)   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Μια πρώτη ένδειξη της τουριστικής κίνησης αποτελεί ο αριθμός των τουριστών οι 

οποίοι προσήλθαν στα τουριστικά καταλύματα της χώρας.  

Το 2005, ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 13,4 εκατομμύρια από τα οποία, τα 6 εκατομμύρια 

αντιστοιχούν σε ημεδαπούς τουρίστες και τα υπόλοιπα 7,3 σε αλλοδαπούς (πίνακας Α-

1). Το συνολικό ποσοστό αποτελείται από 45,21% ημεδαπών τουριστών και 54,79% 

αλλοδαπών (γράφημα Α).  

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2006 έκλεισαν στα 14 εκατομμύρια άτομα κατά προσέγγιση, 

με τους ημεδαπούς τουρίστες να αριθμούν 6,3 εκατομμύρια άτομα και τους αλλοδαπούς 

7,7 εκατομμύρια. Η συμβολή επί του συνολικού ποσοστού διαμορφώνεται στο 44,58% 

για τους ημεδαπούς τουρίστες και στο 55,42% για τους αλλοδαπούς. Τα συνολικά 

μεγέθη των δυο ετών αποδίδουν μια αύξηση της τάξεως του 4,24% για το 2006, ενώ, μια 

πιο λεπτομερή προσέγγιση παρουσιάζει την αύξηση στην προσέλευση τουριστών στα 

ξενοδοχεία κατά 4,58% σε αντίθεση με την μείωση κατά 8,92% της προσέλευσης στα 

camping (διάγραμμα Α, πίνακας Α-2). 

Η αύξηση κατά 14,7% για το επόμενο έτος (2007), διαμόρφωσε το συνολικό ποσοστό των 

ατόμων που προσήλθαν στα τουριστικά καταλύματα της χώρας στα 16,04 εκατομμύρια 

από τα οποία, τα 7 εκατομμύρια αποτελούνταν από ημεδαπούς τουρίστες και τα 

υπόλοιπα 9 εκατομμύρια από αλλοδαπούς. Τα προαναφερθέντα μεγέθη αντιστοιχούν σε 

44,34% και 55,66% για τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες αντίστοιχα, επί του 

γενικού συνόλου. Στις ξενοδοχειακές μονάδες στο σύνολο της χώρας, προσήλθαν 14,7% 

περισσότεροι τουρίστες σε αντιστοιχία με το προηγούμενο έτος, ενώ στα camping το 

αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες.  

Το 2008 παρουσίασε μια μερικώς διαφοροποιημένη εικόνα από τα τρία προηγούμενα 

έτη. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που προσήλθαν στα τουριστικά καταλύματα 

σημείωσε μικρή πτώση κατά 0,15% από το προηγούμενο έτος, καταλήγοντας στον τελικό 

αριθμό των 16,01 εκατομμυρίων τουριστών. Η διαφορά αυτή δημιουργήθηκε από την 

μείωση του αριθμού των αλλοδαπών τουριστών στα 8,9 εκατομμύρια από τα 9,08 

εκατομμύρια άτομα του 2007, ενώ, παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των ημεδαπών 

τουριστών στα 7,12 εκατομμύρια για το 2008. Οι διαφορές αυτές στους πραγματικούς 

αριθμούς, δικαιολογούν την αύξηση του ποσοστού των ημεδαπών τουριστών στο 44,5% 
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επί του γενικού συνόλου του 2008, από το 44,3% του προηγούμενου έτους, και την 

μείωση κατά 0,16 ποσοστιαίων μονάδων -από 55,66% στο 55,5%- του αριθμού των 

αλλοδαπών τουριστών. Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές 

αυτές έχουν ανεπαίσθητη επίδραση στο γενικότερο σύνολο, καθώς, εάν η διαφορά του -

0,16% την οποία σημείωσε η προσέλευση των αλλοδαπών τουριστών από το 2007 στο 

2008 μεταφραστεί σε πραγματικούς αριθμούς, τότε το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 

λιγότερο από 2 άτομα στα 1000. Συνεπώς, ένα τόσο μικρό ποσοστό, δύσκολα θεωρείται 

ως σημαντική επίδραση επί του γενικότερου συνόλου. Αντίστοιχα, η μείωση του 

συνολικού αριθμού των ατόμων που προσήλθαν στα τουριστικά καταλύματα το 2008 

κατά 0,2% δεν αποτελεί σημαντική μεταβολή, και μερικώς δικαιολογείται εάν ο αριθμός 

αυτός εκληφθεί ως κατά προσέγγιση σταθερός.  

 

Στην συνέχεια, ανοδική πορεία κατέγραψαν τόσο η προσέλευση των ημεδαπών 

τουριστών όσο και η προσέλευση αλλοδαπών τουριστών στα τουριστικά καταλύματα της 

χώρας, καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο, με μικρή διαφοροποίηση να σημειώνεται 

στην προσέλευση αλλοδαπών τουριστών κατά την περίοδο 2007-2008 (διάγραμμα Α).  

Πιο αναλυτικά, από το 2005 έως το 2006, η προσέλευση των ημεδαπών τουριστών 

σημείωσε αύξηση της τάξεως του 3,46%, ενώ, παράλληλα, το αντίστοιχο ποσοστό των 

αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε κατά 5,44%. Παρόμοια τάση κατεγράφη και την 

επόμενη περίοδο -2006-2007-, όπου τα προαναφερθέντα ποσοστά αυξήθηκαν κατά 

12,9% και 13,7% για τους ημεδαπούς και τους αλλοδαπούς τουρίστες αντίστοιχα. Η 

μεταβολή στην μέχρι πρότινος ανοδική πορεία, σημειώθηκε κατά την ολοκλήρωση της 

επόμενης περιόδου -2007-2008- στην προσέλευση των αλλοδαπών τουριστών, η οποία 

μειώθηκε 2,22 ποσοστιαίες μονάδες από τα αντίστοιχα μεγέθη του 2007, όταν η 

προσέλευση των ημεδαπών τουριστών σημείωνε μικρή αύξηση κατά 0,61%.  

 

Ολοκληρώνοντας, η προσέλευση των ημεδαπών τουριστών κατά το σύνολο της 

τετραετίας σημείωσε αύξηση κατά 1 εκατομμύριο άτομα κατά προσέγγιση, αυξημένη 

κατά 17,53%, ενώ η προσέλευση των αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε κατά 20,9% ή 1,5 

εκατομμύρια άτομα από την αρχή του 2005. Στο σύνολό της, η τουριστική κίνηση της 

υπό εξέταση τετραετίας, αυξήθηκε κατά 2,6 εκατομμύρια άτομα, το οποίο μεταφράζεται 

σε 19,39 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, η συνολική μεταβολή της προσέλευσης στα 
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τουριστικά καταλύματα επηρεάζεται κατά ένα σημαντικό ποσοστό από την μεταβολή της 

προσέλευσης στα ξενοδοχεία (γράφημα Α-2).   
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Πίνακας Α-1: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2008 
  2005     2006     2007     2008   Α: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩ/ΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                         
Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 467.575 93.780 561.355 443.032 101.943 544.975 470.395 119.967 590.362 494.704 134.535 629.239 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 915.478 581.654 1.497.132 989.855 636.015 1.625.870 1.110.095 821.766 1.931.861 1.154.371 934.763 2.089.134 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 175.354 20.658 196.012 181.767 18.912 200.679 185.852 19.986 205.838 187.122 16.749 203.871 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 555.316 219.788 775.104 599.430 198.396 757.826 597.050 227.567 824.617 609.520 235.934 845.454 
ΗΠΕΙΡΟΣ 278.891 43.084 321.975 302.661 45.490 348.151 338.890 63.827 402.717 309.877 58.038 367.915 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 265.535 715.584 981.119 254.170 730.177 984.347 298.880 790.858 1.089.738 299.207 758.012 1.057.219 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 380.577 226.148 606.725 450.376 229.189 679.565 481.259 316.562 797.821 475.573 303.052 778.625 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 340.968 199.315 540.283 365.548 209.695 575.243 432.877 222.399 655.265 397.543 195.163 592.706 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 598.446 303.069 901.515 607.407 282.195 889.602 687.727 301.860 989.587 700.375 245.836 946.211 
ΑΤΤΙΚΗ 1.105.529 1.735.896 2.841.425 1.162.925 1.940.886 3.103.811 1.341.861 2.182.380 3.524.241 1.327.156 2.070.185 3.397.341 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 155.151 132.727 287.878 171.319 138.148 309.467 186.687 140.501 327.188 172.131 139.106 311.237 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 377.590 1.458.189 1.835.779 333.731 1.471.828 1.805.559 421.700 1.705.391 2.127.091 444.478 1.683.849 2.128.327 
ΚΡΗΤΗ 316.501 1.412.968 1.729.469 305.352 1.544.793 1.850.145 396.335 1.832.848 2.229.183 395.566 1.882.553 2.278.119 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 5.932.911 7.142.860 13.075.771 6.167.573 7.547.667 13.675.240 6.949.608 8.745.912 15.695.509 6.967.623 8.657.775 15.625.398 
             

  2005     2006     2007     2008   Β: CAMPING 
ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩ/ΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                         
Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 18.441 9.868 28.309 13.606 8.826 22.432 9.098 7.686 16.784 11.267 9.865 21.132 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50.447 12.687 63.134 43.832 11.837 55.669 66.127 17.074 83.201 77.607 18.498 96.105 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5.819 7.278 13.097 5.962 18.046 24.008 4.413 21.758 26.171 5.876 16.730 22.606 
ΗΠΕΙΡΟΣ 6.415 13.959 20.374 4.546 16.858 21.404 5.668 18.013 23.681 5.140 16.747 21.887 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 5.715 15.909 21.624 5.170 17.703 22.873 7.277 19.994 27.271 6.447 19.155 25.602 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 11.151 29.522 40.673 5.474 25.935 31.409 6.048 21.737 27.785 4.031 29.074 33.105 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 5.555 22.731 28.286 5.569 16.257 21.826 6.265 20.042 26.307 16.127 16.610 32.737 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 18.821 61.781 80.602 16.665 59.573 76.238 18.504 49.106 67.610 18.791 44.988 63.779 
ΑΤΤΙΚΗ 1.520 22.650 24.170 843 19.841 20.684 1.293 20.568 21.861 1.007 19.209 20.216 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5.543 7.803 13.346 3.109 3.507 6.616 6.868 6.588 13.456 10.423 30.956 41.379 

ΚΡΗΤΗ 1.552 1.658 3.210 1.464 2.158 3.622 2.666 5.290 7.956 2.888 6.735 9.623 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 130.979 205.846 336.825 106.240 200.541 306.781 134.227 342.083 342.083 159.604 228.567 388.171 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ            ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.063.890 7.348.706 13.412.596 6.273.813 7.748.208 13.982.021 7.083.835 9.087.995 16.037.592 7.127.227 8.886.342 16.013.569 
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Πίνακας Α-2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2005-2008) 

  

ΞΕΝΟΔΟΚΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ CAMPING 

  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ            

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ -2,92% 8,33% 6,58% -20,76% -25,18% 25,90% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8,60% 18,82% 8,14% -11,82% 49,45% 15,51% 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2,38% 2,57% -0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ -2,23% 8,81% 2,53% 83,31% 9,01% -13,62% 
ΗΠΕΙΡΟΣ 8,13% 15,67% -8,64% 5,06% 10,64% -7,57% 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0,33% 10,70% -2,98% 5,78% 19,22% -6,12% 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 12,00% 17,40% -2,40% -22,77% -11,54% 19,15% 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 6,47% 13,91% -9,55% -22,83% 20,53% 24,44% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -1,32% 11,24% -4,38% -5,41% -11,32% -5,66% 
ΑΤΤΙΚΗ 9,23% 13,54% -3,60% -14,42% 5,69% -7,52% 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7,50% 5,72% -4,87% 0,00% 0,00% 0,00% 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -1,64% 17,81% 0,06% -50,42% 103,38% 207,51% 

ΚΡΗΤΗ 6,97% 20,48% 2,19% 12,84% 119,65% 20,95% 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4,58% 14,77% -0,45% -8,92% 11,58% 13,47% 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ     

  2005-2006 2006-2007 2007-2008   
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ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 

ΣΥΝΟΛΟ  4,24% 14,70% -0,15%   
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. 
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Β)   ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Εξετάζοντας την προσέλευση στα τουριστικά καταλύματα της χώρας στην 

προηγούμενη ενότητα, παρουσιάστηκε η πρώτη εικόνα της τουριστικής κίνησης κατά την 

περίοδο 2005-2008, υποδεικνύοντας την ανοδική πορεία του κλάδου καθ’ όλη την υπό 

εξέταση περίοδο. Αποσκοπώντας σε πιο αναλυτική προσέγγιση επί του θέματος της 

έρευνας, στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η τάση την οποία κατέγραψε το σύνολο των 

διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα, καθώς και η πληρότητα των ξενοδοχείων 

κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

 

Οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα στο σύνολο των τουριστών 

κατέγραψε ανοδική πορεία καθ’ όλη την τετραετία 2005-2008, διαμορφώνοντας το 

σύνολο των 65,6 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων το 2008, αυξημένο κατά 18,8% από τα 

αντίστοιχα ποσοστά του 2005 (πίνακας Β-1).  

Πιο αναλυτικά, την πρώτη περίοδο το σύνολο των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε στα 57,8 

εκατομμύρια από τα 55,2 του 2005, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,6 ποσοστιαίες 

μονάδες (διάγραμμα Β-1-α). Το σύνολο των 57,8 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων, 

διαμορφώθηκε συνυπολογίζοντας τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών, οι 

οποίες ανήλθαν στα 14,8 εκατομμύρια, και τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 

τουριστών οι οποίες κατέγραψαν το μέγεθος των 43 εκατομμυρίων, αυξημένες κατά 1,45 

και 5,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα από τα μεγέθη του 2005. Κατά την τουριστική 

περίοδο του 2005, η πληρότητα των ξενοδοχείων διαμορφώθηκε στο 58,6% (διάγραμμα 

Β-1-β), όπου, θεωρώντας ότι το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο των 54 

εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων του ίδιου έτους, τότε διαφαίνεται ότι το 15,1% του 

ποσοστού αυτού  διαμορφώθηκε από ημεδαπούς τουρίστες και το 43,5% από 

αλλοδαπούς. Αντίστοιχα, το 2006 η πληρότητα των ξενοδοχείων αυξήθηκε κατά 1,2 

ποσοστιαίες μονάδες καταγράφοντας το συνολικό ποσοστό του 59,8%, από το οποίο το 

15% αντιστοιχεί σε ημεδαπούς τουρίστες και το 44,8% σε αλλοδαπούς τουρίστες. 

Το επόμενο έτος, σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση που κατεγράφη καθ’ όλη την 

τετραετία στο σύνολο των διανυκτερεύσεων πλησιάζοντας τα 65,5 εκατομμύρια, 

αυξανόμενες κατά 13,2% από τα αντίστοιχα μεγέθη του 2006. Οι διανυκτερεύσεις των 

αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκαν κατά 11,6%, το οποίο σε πραγματικούς αριθμούς 

αντιστοιχεί σε 48,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ενώ, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 
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σημείωσαν οι διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών αγγίζοντας τα 17,4 

εκατομμύρια, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 17,6% από το προηγούμενο έτος. Σε 

αντίθεση με την αύξηση των διανυκτερεύσεων για το 2007, η πληρότητα των 

ξενοδοχειακών μονάδων μειώθηκε στο 57% από το 59,8% του προηγούμενου έτους. Πιο 

αναλυτικά, το 42,1% της πληρότητας των ξενοδοχείων του 2007, καλύφθηκε από 

αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ οι ημεδαποί τουρίστες κάλυψαν μόλις το 14,9%.  

Για το 2008, η εικόνα, τόσο του συνόλου των διανυκτερεύσεων όσο και της πληρότητας 

των ξενοδοχειακών μονάδων παραμένει κατά προσέγγιση παρόμοια με εκείνη του 2007. 

Οι διανυκτερεύσεις στο σύνολο των τουριστών ανήλθαν στα 65,6 εκατομμύρια, 

σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 0,31% από τα αντίστοιχα μεγέθη του προηγούμενου 

έτους. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών αυξήθηκαν κατά 

1,8%, σε αντίθεση με την μείωση κατά 0,22% των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών 

τουριστών. Συνεπώς, το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών 

διαμορφώθηκε στα 17,6 εκατομμύρια από τα 17,3 του προηγούμενου έτους, ενώ, οι  

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών τουριστών  κατέγραψαν το μέγεθος των 47,9 

εκατομμυρίων, μειωμένες κατά εκατό χιλιάδες από τα αντίστοιχα ποσά του 2007. 

Επιπλέον, μικρή μείωση κατά 0,3% σημειώθηκε και στην πληρότητα των ξενοδοχείων το 

2008, καταλήγοντας στο ποσοστό του 56,7%.  

 

Η γενικότερη εικόνα του συνόλου των διανυκτερεύσεων καθ’ όλη την τετραετία 

παρουσιάζει ανοδική πορεία, ενώ καθίσταται σαφές ότι ο βασικός παράγοντας ο οποίος 

διαμορφώνει το σύνολο των διανυκτερεύσεων είναι οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 

τουριστών. Γεγονός το οποίο διαφαίνεται και από την ανάλυση της πληρότητας των 

ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς υποδεικνύεται ότι περισσότερο από το 70% των 

ξενοδοχείων καταλαμβάνεται από αλλοδαπούς τουρίστες. Το ποσοστό αυτό προκύπτει 

υπολογίζοντας τον λόγο του ποσοστού της πληρότητας των ξενοδοχείων το οποίο 

καλύφθηκε από αλλοδαπούς τουρίστες προς την συνολική πληρότητα. Συνεπώς, για το 

2005 ο λόγος αυτός μεταφράζεται ως: 43,2%/58,6% = 0,432/0,586 = 0,7372 = 73,7% και 

για τους ημεδαπούς τουρίστες: 15,4%/58,6% = =0,154/0,586 = 0,2628 = 26,3%. 

Αντίστοιχοι υπολογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν και για τα επόμενα έτη. 
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Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι, το ποσοστό της πληρότητας των ξενοδοχείων το 

οποίο αντιστοιχεί σε αλλοδαπούς τουρίστες παρουσιάζει μεγαλύτερη διακύμανση κατά 

την υπό εξέταση περίοδο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό των ημεδαπών 

τουριστών, το οποίο παραμένει κατά προσέγγιση σταθερό στο 15% (διάγραμμα Β-1-β). 

Συνεπώς, οι αλλοδαποί τουρίστες είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε παράγοντες που 

επηρεάζουν τον τουριστικό τομέα σε σχέση με την σταθερότητα που επιδεικνύουν οι 

ημεδαποί τουρίστες. 
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Πίνακας Β-1: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2008 
 2005   2006   2007   2008  Α: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ             

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗ 955.274 456.756 1.412.030 934.455 495.626 1.430.081 1.009.372 539.652 1.549.024 1.056.440 601.550 1.657.990 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.048.586 2.900.877 4.949.463 2.268.246 3.448.608 5.716.854 2.592.905 4.150.666 6.743.571 2.784.419 4.578.526 7.362.945 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 323.305 42.885 366.190 336.189 39.377 375.566 347.492 41.839 389.331 355.486 36.755 392.241 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.212.812 684.338 1.897.150 1.184.724 585.784 1.770.508 1.274.587 621.918 1.896.505 1.298.271 629.821 1.928.092 

ΗΠΕΙΡΟΣ 529.834 145.116 674.950 575.896 139.313 715.209 667.439 189.121 856.560 640.905 186.264 827.169 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 996.550 5.966.265 6.962.815 956.853 5.958.478 6.915.331 1.159.962 6.223.687 7.383.649 1.153.093 6.107.008 7.260.101 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 733.353 538.643 1.271.996 900.439 510.675 1.411.114 1.003.960 859.259 1.863.219 994.696 735.895 1.730.591 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 831.250 492.085 1.323.335 883.466 481.259 1.364.725 1.161.065 530.958 1.692.023 1.055.869 475.509 1.531.378 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.257.888 1.033.282 2.291.170 1.281.184 776.744 2.057.928 1.520.832 938.603 2.459.435 1.581.531 748.142 2.329.673 

ΑΤΤΙΚΗ 2.130.693 3.957.594 6.088.287 2.273.593 4.457.085 6.730.678 2.681.218 4.967.826 7.649.044 2.588.605 4.683.410 7.272.015 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 519.401 1.049.214 1.568.615 524.187 1.083.871 1.608.058 581.133 1.077.991 1.659.124 581.269 1.072.121 1.653.390 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.442.633 11.278.295 12.720.928 1.222.941 11.929.197 13.152.138 1.516.775 13.124.032 14.640.807 1.602.808 12.824.395 14.427.203 

ΚΡΗΤΗ 960.879 11.529.448 12.490.327 906.788 12.552.750 13.459.538 1.158.524 14.144.708 15.303.232 1.146.719 14.554.220 15.700.939 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 13.942.458 40.074.798 54.017.256 14.248.961 42.458.767 56.707.728 16.675.264 47.410.260 64.085.524 16.840.111 47.233.616 64.073.727 

 2005   2006   2007   2008  Β: CAMPING 
ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ             

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗ 89.129 35.544 124.673 87.071 26.713 113.784 66.310 39.639 105.949 70.888 30.348 101.236 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 226.772 70.588 297.360 186.470 62.867 249.337 320.280 89.442 409.722 433.396 95.195 528.591 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 23.176 29.525 52.701 17.015 40.833 57.848 17.572 43.875 61.447 20.243 35.044 55.287 

ΗΠΕΙΡΟΣ 35.506 43.467 78.973 22.143 46.905 69.048 33.382 46.924 80.306 25.129 47.767 72.896 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 27.090 84.791 111.881 24.609 89.031 113.640 34.184 104.924 139.108 27.671 93.653 121.324 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 45.539 63.365 108.904 34.163 53.866 88.029 43.676 50.701 94.377 31.025 98.435 129.460 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 30.756 41.188 71.944 31.276 31.198 62.474 30.736 39.792 70.528 76.429 35.365 111.794 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73.468 207.959 281.427 68.647 194.358 263.005 72.783 171.989 244.772 79.539 160.056 239.595 

ΑΤΤΙΚΗ 13.617 47.834 61.451 3.807 38.051 41.858 7.908 49.611 57.519 4.065 39.271 43.336 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 17.547 30.505 48.052 12.591 7.531 20.122 29.075 20.205 49.280 33.315 85.625 118.940 

ΚΡΗΤΗ 4.681 4.790 9.471 4.417 5.261 9.678 7.593 14.111 21.704 8.803 19.574 28.377 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 587.281 659.556 1.246.837 492.209 596.614 1.088.823 663.499 671.213 1.334.712 810.503 740.333 1.550.836 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ            ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.529.739 40.734.354 55.264.093 14.741.170 43.055.381 
57.796.55

1 
17.338.763 48.081.473 65.420.236 17.650.614 47.973.949 65.624.563 
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ΠΛΗΡ.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 15,4% 43,2% 58,6% 15,2% 44,5% 59,8% 15,1% 41,9% 57,0% 15,2% 41,5% 56,7% 
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Στην συνέχεια πραγματοποιείται εκτίμηση του τζίρου των ξενοδοχειακών μονάδων 

και των camping, με βάση την συμμετοχή τους στο σύνολο των διανυκτερεύσεων και τον 

συνολικό τζίρο του κλάδου. Ο συσχετισμός ο οποίος προαναφέρθηκε, απορρέει από τον 

ορισμό με τον οποίο υπολογίζεται ο τζίρος μιας επιχείρησης όπου ΤΖΙΡΟΣ = ΤΙΜΗ X 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ, θεωρώντας ότι η ποσότητα αντιστοιχεί στον αριθμό των διανυκτερεύσεων ως 

παραγόμενο προϊόν ή προσφερόμενη υπηρεσία των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

Ο συνολικός τζίρος του κλάδου του τουρισμού για το 2005 διαμορφώθηκε στα 

10,73 δισ. ευρώ, με την συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ να ανέρχεται στο 16,9%. Το 

γεγονός ότι οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα κατέχουν τον κυριότερο 

ρόλο στην διαμόρφωση του συνόλου των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα, 

υποδεικνύει ότι, η συμβολή των  ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην διαμόρφωση του 

συνολικού τζίρου του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή των camping. Το οποίο επιβεβαιώνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι 

ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2005 ανήλθε στα 10,5 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με τον τζίρο 

των camping ο οποίος ξεπέρασε ελάχιστα τα 242 εκατομμύρια.  

Tο επόμενο έτος, ο συνολικός τζίρος των τουριστικών καταλυμάτων διαμορφώθηκε στα 

11,35 δισ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή του κλάδου στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε 

στο 17,14%. Επιπλέον, η μεταβολή του τζίρου στο σύνολο του κλάδου την περίοδο 2005-

2006, πλησίασε τις 5,9  ποσοστιαίες μονάδες. Η συμβολή των ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων στην διαμόρφωση του συνολικού τζίρου είναι φανερή και από το γεγονός 

ότι, η πτώση κατά 11,6% του τζίρου των camping επηρέασε ελάχιστα την μεταβολή του 

συνολικού τζίρου του κλάδου, η οποία έκλεισε στα ίδια κατά προσέγγιση επίπεδα με την 

μεταβολή του τζίρου των ξενοδοχείων –αύξηση 6%-. Πιο αναλυτικά, ο τζίρος των 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων το 2006 κατέγραψε το μέγεθος των 11,1 δισ. ευρώ, 

αυξανόμενο κατά 6,25% από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, σε αντίθεση με τον 

τζίρο των camping ο οποίος πλησίασε τα 214 εκατομμύρια σημειώνοντας μείωση κατά 

11,6 ποσοστιαίες μονάδες.  

Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν από την ανάλυση και των δυο επόμενων 

περιόδων, 2006-2007 και 2007-2008. Η αύξηση κατά 7,9% του τζίρου των camping, 

επηρέασε ελάχιστα την μεταβολή του συνολικού τζίρου του κλάδου, ο οποίος μειώθηκε 

κατά 0,33%, διαμορφωμένος κυρίως από την μείωση του τζίρου των ξενοδοχείων κατά 
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0,49%. Σε πραγματικούς αριθμούς, ο τζίρος των ξενοδοχείων μειώθηκε κατά 54 

εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2006-2007, το οποίο οδήγησε τον συνολικό τζίρο του 

κλάδου σε μείωση κατά 37 εκατομμύρια. Επιπλέον, το 2007 η συμμετοχή των 

τουριστικών επιχειρήσεων στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ κάλυψε το ποσοστό του 

17% παραμένοντας στα ίδια κατά προσέγγιση επίπεδα με το προηγούμενο έτος, παρόλο 

το γεγονός ότι ο συνολικός τζίρος μειώθηκε κατά 0,3%, αντιστοιχώντας σε έσοδα 11,31 

δισ. ευρώ.  

Το 2008, ο τζίρος των ξενοδοχειακών καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες 

μονάδες από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, παρόμοια τάση 

κατέγραψαν και τα επίπεδα του συνολικού τζίρου του κλάδου σημειώνοντας αύξηση 

κατά 2,8%, την στιγμή κατά την οποία ο τζίρος των camping σημείωνε αύξηση κατά 19% 

από τα αντίστοιχα μεγέθη του 2007. Γενικότερα, η εικόνα του κλάδου ήταν αρκετά 

θετική, ακολουθώντας ανοδική πορεία σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου 

έτους. Ο τζίρος των ξενοδοχείων αυξήθηκε στα 11,36 δισ. ευρώ, ο τζίρος των camping 

αυξήθηκε στα 275 εκατομμύρια ευρώ και κατά συνέπεια, ο συνολικός τζίρος του κλάδου 

διαμορφώθηκε στα 11,63 δισ. ευρώ, αυξανόμενος κατά 316 εκατομμύρια από το 2007. 

Αντιθέτως, όμως, η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ μειώθηκε στο 16,3%, 0, 9 

ποσοστιαίες μονάδες μειωμένο από το 17,2% του προηγούμενου έτους.  

 

Ολοκληρώνοντας, το 2008 τόσο ο τζίρος των ξενοδοχειακών καταλυμάτων όσο και 

των camping παρουσίασαν αύξηση κατά 8,3% και 13,6% αντίστοιχα από τα  επίπεδα του 

2005, οδηγώντας τον συνολικό τζίρο του κλάδου σε αύξηση κατά 8,45 ποσοστιαίες 

μονάδες. Ανάλογη τάση παρουσίασε και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στο σύνολο 

του κλάδου αλλά και στα ξενοδοχεία και τα camping, μεμονωμένα, σε αντίθεση με την 

συμμετοχή του κλάδου στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ η οποία μειώθηκε κατά 0,64%.  

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Β-2 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2008 

  2005 Δ(’05-’06) 2006 Δ(’06-’07) 2007 Δ(’07-’08) 2008 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 97,74% 0,38% 98,12% -0,16% 97,96% -0,32% 97,64% 
CAMPING 2,26% -0,38% 1,88% 0,16% 2,04% 0,32% 2,36% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% - 100,00% - 100,00% - 100,00% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2008 
  2005 Δ(’05-’06) 2006 Δ(’06-’07) 2007 Δ(’07-’08) 2008 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 10.487.427.130 6,25% 11.142.752.352 -0,49% 11.088.264.238 2,46% 11.360.921.062 
CAMPING 242.072.870 -11,60% 213.947.648 7,94% 230.935.762 19,07% 274.978.938 

ΣΥΝΟΛΟ 10.729.500.000 5,85% 11.356.700.000 -0,33% 11.319.200.000 2,80% 11.635.900.000 
% ΤΟΥ ΑΕΠ 16,92% 0,22 17,14% 0,03 17,17% -0,89 16,28% 
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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας, τα οποία 

επιπλέον της υπό εξέτασης περιόδου (2005-2008) συμπεριλαμβάνουν και τα δυο πρώτα 

τρίμηνα του 2009,  προκύπτει ότι, ο δείκτης του κύκλου εργασιών στον τουρισμό 

ακολούθησε ανοδική πορεία καθ’ όλη την περίοδο, με επιμέρους όμως εξαιρέσεις. Τα εν 

λόγω στοιχεία, διαχωρίζουν τον δείκτη ανά τρίμηνο κάθε έτους, όπου, εξετάζοντας την 

ετήσια μεταβολή των τριμήνων  προκύπτει ότι η ανοδική πορεία του δείκτη ξεκίνησε από 

το β’ τρίμηνο του 2006, το οποίο σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2005 αυξήθηκε κατά 

7,4%, και ολοκληρώθηκε το γ’ τρίμηνο του 2008 με αύξηση 5,7% από το αντίστοιχο 

τρίμηνο του προηγούμενου έτους (πίνακας Β-3, διάγραμμα Β-3-β)). Αντιθέτως, ο κύκλος 

εργασιών στον τουρισμό παρουσίασε μείωση το α’ τρίμηνο του 2006 κατά 0,7%, το δ’ 

τρίμηνο του 2008 κατά 1,7%, και το α’ τρίμηνο του 2009 κατά 4,1%, σε αντιστοιχία με τις 

ανάλογες τιμές των προηγούμενων ετών. 

 

Στην συνέχεια, εξετάζοντας την τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη απορρέει ότι, το πρώτο 

και το τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους παρουσιάζεται μείωση του τζίρου σε σύγκριση με τα έσοδα 

του προηγούμενου μήνα (διάγραμμα Β-3-α). Πιο αναλυτικά, τα έσοδα του δ’ τριμήνου του 

2005 μειώθηκαν κατά 49,8% σε σύγκριση με τα έσοδα του γ’ τριμήνου του ίδιου έτους, ενώ το 

α’ τρίμηνο του 2006 τα έσοδα μειώθηκαν κατά 19,1% από το δ’ τρίμηνο του 2005. Αντιθέτως, ο 

κύκλος εργασιών του τουρισμού παρουσιάζει αύξηση κάθε δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της υπό 

εξέτασης περιόδου, ένδειξη η οποία αιτιολογείται από το γεγονός ότι το εν λόγω εξάμηνο 

συμπεριλαμβάνει κα την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Ως επί το πλείστον, η αύξηση αυτή 

πλησιάζει ή υπερβαίνει το 50% των επιπέδων των προηγούμενων μηνών, με εξαίρεση το β’ 

τρίμηνο του 2009 όπου ο τζίρος στον κλάδο αυξήθηκε περισσότερο από 87 ποσοστιαίες 

μονάδες. Γενικότερα, οι μεταβολές των εσόδων του κλάδου οι οποίες προαναφέρθηκαν 

παρουσιάζονται καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο. Ολοκληρώνοντας, πρέπει να επισημανθεί 

το γεγονός ότι, το γ’ τρίμηνο παρουσιάζει την μεγαλύτερη εισροή εσόδων από κάθε άλλο 

τρίμηνο του έτους, δεύτερο ακολουθεί το β’ τρίμηνο και τρίτο το α’ τρίμηνο, ενώ στην 

τελευταία θέση με βάση τα έσοδα κατατάσσεται το δ’ τρίμηνο. 

 

 

 

 



Πίνακας Β-3: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2005 - β' τρίμηνο 2009) ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2005 
ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 

ΤΡΙΜΗΝΟ A B Γ Δ A B Γ Δ A B Γ Δ A B Γ Δ A B Γ Δ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 64,5 98,6 157,7 79,1 64,1 105,9 159,9 84,9 70,5 111,6 165,8 93,5 73,9 114,7 175,3 91,9 70,8 132,7 … … 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤ/ΛΗ 

… … … … -0,7 7,4 1,4 7,3 10,1 5,4 3,7 10,1 4,8 2,7 5,7 -1,7 -4,1 15,7 … … 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 
ΜΕΤ/ΛΗ 

… 52,8 60,0 -49,8 -19,1 65,3 51,0 -46,9 -16,9 58,3 48,5 -43,6 -21 55,2 52,9 -48 -22,9 87,3 … … 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ            ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α.
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