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ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Το γλωσσάριο που ακολουθεί περιέχει ορισµούς σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού και 
αποτελεί δηµοσίευση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 
 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ)  
 
Τουριστικά καταλύµατα  
Ορισµός:  
Κάθε εγκατάσταση η οποία διατίθεται τακτικά ή περιστασιακά για τη διανυκτέρευση τουριστών. 
Τα είδη τουριστικών καταλυµάτων είναι τα ακόλουθα: 
i) Συλλογικά τουριστικά καταλύµατα 
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα 
- Ξενοδοχεία 
- Παρόµοια καταλύµατα 
Άλλα συλλογικά καταλύµατα 
- Παραθεριστικές κατοικίες 
- Τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης 
- Μαρίνες 
- Άλλα συλλογικά καταλύµατα π.δ.κ.α. 
Ειδικευµένα καταλύµατα 
- Κέντρα υγείας 
- Κάµπινγκ εργασίας και διακοπών 
- ∆ηµόσια µέσα µεταφοράς 
- Συνεδριακά κέντρα 
ii) Ιδιωτικά τουριστικά καταλύµατα 
Ενοικιαζόµενα καταλύµατα 
- Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε σπίτια οικογενειών 
- Κατοικίες ενοικιαζόµενες από ιδιώτες ή µεσιτικά γραφεία 
Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα 
- Ιδιόκτητες κατοικίες 
- Καταλύµατα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς ή φίλους 
- Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα π.δ.κ.α. 
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    1.1.1. Συλλογικά τουριστικά καταλύµατα  
Ορισµός: 
Κατάλυµα που παρέχει στον ταξιδιώτη διανυκτέρευση σε δωµάτιο ή κάποια άλλη µονάδα αλλά ο αριθµός 
των θέσεων που προσφέρει πρέπει να είναι µεγαλύτερος από ένα ορισµένο ελάχιστο όριο για τις οµάδες 
ατόµων που υπερβαίνουν µια απλή οικογενειακή µονάδα και όλα τα µέρη του καταλύµατος πρέπει να 
αποτελούν αντικείµενο κοινής εµπορικής διαχείρισης ακόµη και αν δεν υπάρχει κερδοσκοπικός 
χαρακτήρας. 
 
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα  
Ορισµός: 
Τα ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα τυποποιούνται µε βάση τη διαµόρφωση σε δωµάτια, ο αριθµός 
των οποίων υπερβαίνει ένα ορισµένο ελάχιστο όριο  µε την υπαγωγή σε κοινή διαχείριση,  µε την παροχή 
ορισµένων υπηρεσιών που περιλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών στα δωµάτια, την καθηµερινή 
τακτοποίηση των κρεβατιών και τον καθαρισµό των εγκαταστάσεων υγιεινής, την οµαδοποίηση σε κλάσεις 
και κατηγορίες σύµφωνα µε τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχονται και το γεγονός ότι δεν 
εµπίπτουν στην κατηγορία των ειδικευµένων καταλυµάτων. 
 
Ξενοδοχεία  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, µοτέλ, ξενοδοχεία στους αυτοκινητοδρόµους, 
παραθαλάσσια ξενοδοχεία, λέσχες διαµονής και παρόµοια καταλύµατα που παρέχουν ξενοδοχειακές 
υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης της καθηµερινής τακτοποίησης των κρεβατιών και του καθαρισµού των 
δωµατίων και των εγκαταστάσεων υγιεινής. 
 
Παρόµοια καταλύµατα  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και οι πανσιόν, οι τουριστικές κατοικίες και παρόµοια 
καταλύµατα που είναι διαµορφωµένα σε δωµάτια και παρέχουν περιορισµένες ξενοδοχειακές υπηρεσίες 
συµπεριλαµβανόµενης της ηµερήσιας τακτοποίησης των κρεβατιών και του καθαρισµού των δωµατίων και 
των εγκαταστάσεων υγιεινής. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει επίσης τα πανδοχεία, τα καταλύµατα που 
παρέχουν διανυκτέρευση και πρωινό, καθώς και τα καταλύµατα σε αγροικίες. 
 
Άλλα συλλογικά καταλύµατα και ειδικευµένα καταλύµατα  
Ορισµός: 
Οποιοδήποτε κατάλυµα που προορίζεται για τουρίστες, το οποίο µπορεί και να µην έχει κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, που υπόκειται σε κοινή διαχείριση, που παρέχει τις ελάχιστες κοινές υπηρεσίες (µη 
συµπεριλαµβανοµένης της καθηµερινής τακτοποίησης των κρεβατιών) που δεν είναι απαραίτητα 
διαµορφωµένο σε δωµάτια αλλά, ίσως, σε µονάδες τύπου διαµερίσµατος, κάµπινγκ ή συλλογικούς ξενώνες 
και συχνά επιδίδεται σε ορισµένες δραστηριότητες εκτός από την παροχή καταλύµατος, όπως η 
υγειονοµική περίθαλψη, η κοινωνική πρόνοια ή οι µεταφορές. 
 
Παραθεριστικές κατοικίες  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται οι συλλογικές εγκαταστάσεις µε κοινή διαχείριση, όπως συγκροτήµατα σπιτιών ή 
µπανγκαλόους που είναι διαµορφωµένα ως κατοικίες και παρέχουν περιορισµένες ξενοδοχειακές υπηρεσίες 
(όπου δεν περιλαµβάνεται η καθηµερινή τακτοποίηση των κρεβατιών και ο καθαρισµός). 
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Τα χωριά διακοπών που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει, σύµφωνα µε τους ορισµούς, να 
συµπεριλαµβάνονται στα ξενοδοχεία ακόµη και αν δεν είναι συνήθως διαµορφωµένα σε δωµάτια. Μόνο οι 
εγκαταστάσεις που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται στην οµάδα 
αυτή. 
 
Τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται συλλογικές εγκαταστάσεις σε περιορισµένους χώρους για αντίσκηνα, ρυµουλκούµενα 
τροχόσπιτα, ρυµούλκες και αυτοκινούµενα τροχόσπιτα. Όλα έχουν κοινή διαχείριση και παρέχουν 
ορισµένες τουριστικές υπηρεσίες (καταστήµατα, πληροφορίες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες). 
Οι χώροι κατασκήνωσης ενοικιάζουν θέσεις για αντίσκηνα, ρυµουλκούµενα τροχόσπιτα, αυτοκινούµενα 
τροχόσπιτα και παρόµοια µέσα για τη διανυκτέρευση επισκεπτών που επιθυµούν να µείνουν σε µια 
«οποιαδήποτε» θέση για µία νύκτα, λίγες ηµέρες ή εβδοµάδες, καθώς και σε άτοµα που επιθυµούν να 
ενοικιάσουν µια «σταθερή» θέση για µια τουριστική περίοδο ή ένα έτος. Οι µισθωµένες σταθερές θέσεις 
για µακροχρόνια ενοικίαση (διάστηµα περισσότερο του έτους) µπορούν να θεωρηθούν ως ιδιωτικά 
καταλύµατα. 
 
Μαρίνες  
Ορισµός: 
Πρόκειται για λιµάνια όπου οι ιδιοκτήτες σκαφών µπορούν να ενοικιάσουν µια θέση αγκυροβόλησης στο 
νερό ή µια θέση στην ξηρά για µια τουριστική περίοδο ή για ένα έτος και για λιµάνια για διερχόµενα 
σκάφη όπου οι ναυτικοί πληρώνουν τέλη αγκυροβολίου ανά διανυκτέρευση. Αυτοί οι δύο τύποι µπορούν 
να συνδυάζονται. Παρέχονται τουλάχιστον ορισµένες εγκαταστάσεις υγιεινής. Τις µαρίνες µπορούν να τις 
εκµεταλλεύονται ναυταθλητικές λέσχες, επιχειρήσεις ή δηµόσιες αρχές. 

 
Άλλα συλλογικά καταλύµατα π.δ.κ.α.  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται οι ξενώνες νεότητας, οι τουριστικοί κοιτώνες, οι εξοχικές κατοικίες για ηλικιωµένους, τα 
καταλύµατα διακοπών για υπαλλήλους και εργάτες, οι φοιτητικές εστίες και οι σχολικοί κοιτώνες και 
άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις που έχουν κοινή διαχείριση, παρουσιάζουν κοινωνικό ενδιαφέρον και 
συχνά επιδοτούνται. 
 
Κέντρα υγείας  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνουν ιδρύµατα που ασχολούνται µε θεραπείες και µε τη µέριµνα της υγείας και παρέχουν 
κατάλυµα, όπως τα κέντρα ιαµατικών λουτρών, τα σανατόρια, τα ορεινά σανατόρια, τα αναρρωτήρια, τα 
εξοχικά κέντρα υγείας και άλλα παρόµοια κέντρα. 
Τα κέντρα υγείας που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει, σύµφωνα µε τους ορισµούς, να 
συµπεριλαµβάνονται στα ξενοδοχεία. Μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες 
θα πρέπει να περιλαµβάνονται την οµάδα αυτή. 
 
Κάµπινγκ εργασίας και διακοπών  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται τα κάµπινγκ που παρέχουν κατάλυµα για δραστηριότητες διακοπών, όπως τα κάµπινγκ 
για γεωργική, αρχαιολογική και οικολογική εργασία, τα κάµπινγκ διακοπών, οι κατασκηνώσεις 
προσκόπων, τα ορεινά καταφύγια, τα εξοχικά περίπτερα και άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις. 
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Στην οµάδα αυτή µπορούν να περιλαµβάνονται επίσης οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα καταλύµατα σε 
σχολές ιστιοπλοΐας και ιππασίας και άλλα αθλητικά κέντρα (που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες). 
 
∆ηµόσια µέσα µεταφοράς  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται τα καταλύµατα, µε εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, που συνδυάζονται µε δηµόσια µέσα 
µεταφοράς και που δεν διαχωρίζονται από αυτά όσον αφορά το εισιτήριο. Αφορά κυρίως τρένα, πλοία και 
σκάφη. 
Τα δηµόσια µέσα µεταφοράς είναι µια αρκετά µοναδική οµάδα όσον αφορά τα καταλύµατα, γιατί δεν 
συνδέονται άµεσα µε µια τοποθεσία (το ξενοδοχείο σε ένα πλοίο που παραµένει στο ίδιο µέρος χωρίς να 
ταξιδεύει ταξινοµείται ως ξενοδοχείο). Τα άτοµα που διανυκτερεύουν σε κρουαζιερόπλοια είναι ηµερήσιοι 
επισκέπτες στη χώρα υποδοχής αλλά τουρίστες εξερχόµενοι από τη χώρα προέλευσης. 

 
    Συνεδριακά κέντρα  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται επιχειρήσεις που παρέχουν κατάλυµα και ειδικεύονται στις εγκαταστάσεις για συνέδρια, 
διασκέψεις, διδασκαλία µαθηµάτων, επαγγελµατική εκπαίδευση, διαλογισµό, θρησκευτικές 
δραστηριότητες ή σχολές για νέους. Το κατάλυµα µε διανυκτέρευση διατίθεται, γενικά, µόνο στους 
συµµετέχοντες στις ειδικές δραστηριότητες που διοργανώνονται στην, ή από, την επιχείρηση. 
Τα συνεδριακά κέντρα που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει, σύµφωνα µε τους ορισµούς, να 
συµπεριλαµβάνονται στα ξενοδοχεία. Μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες 
θα πρέπει να περιλαµβάνονται στην οµάδα αυτή. Οι σπουδαστές στην εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης 
δεν θα πρέπει να περιλαµβάνονται στους ενοίκους των συνεδριακών κέντρων. 
Αντιµετώπιση των συνδυασµών τύπων καταλυµάτων σε µια εγκατάσταση  
Στην πραγµατικότητα συναντάµε συχνά περισσότερους από έναν τύπο καταλύµατος σε µια εγκατάσταση. 
Πιθανές λύσεις του προβλήµατος αυτού είναι: 
i) να διαχωριστεί η εγκατάσταση σε δύο (ή περισσότερες εγκαταστάσεις). Αυτή είναι η καλύτερη λύση αν 
η εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα (και είναι πρόθυµη) να το κάνει  
ii) να αγνοηθεί ο δεύτερος τύπος καταλύµατος αν η δυναµικότητα είναι µικρότερη από το καθορισµένο 
κατώτατο όριο της χώρας  
iii) να γίνει ταξινόµηση ανάλογα µε τον κύριο τύπο. Ο κύριος τύπος µπορεί να καθοριστεί από τη 
δυναµικότητα (το πιο συνηθισµένο) ή από τη χρήση της δυναµικότητας (ή άλλο κριτήριο). 
 
1.1.2. Ιδιωτικά τουριστικά καταλύµατα  
Ορισµός: 
Είναι οι υπόλοιπες µορφές τουριστικών καταλυµάτων που δεν εντάσσονται στον ορισµό της 
«επιχείρησης». Τα ιδιωτικά τουριστικά καταλύµατα παρέχουν, έναντι ενοικίου ή δωρεάν, περιορισµένο 
αριθµό θέσεων. Κάθε µονάδα καταλύµατος (δωµάτιο, κατοικία) είναι ανεξάρτητη και σ' αυτή διαµένουν 
τουρίστες συνήθως µε την εβδοµάδα ή το Σαββατοκύριακο, το δεκαπενθήµερο ή το µήνα, ή οι ιδιοκτήτες 
της ως δεύτερη κατοικία ή κατοικία διακοπών. 
 
Ενοικιαζόµενα καταλύµατα  
Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε σπίτια οικογενειών  
Ορισµός: 
Τα καταλύµατα που καλύπτονται από την υποοµάδα αυτή διαφέρουν από τις πανσιόν κατά το ότι ο 
τουρίστας διαµένει µε την οικογένεια η οποία συνήθως κατοικεί στο σπίτι και πληρώνει ενοίκιο. 
Τα µόνιµα (για περισσότερο από ένα έτος) ενοικιασµένα δωµάτια δεν ανήκουν στην οµάδα αυτή. 
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Κατοικίες που νοικιάζονται από ιδιώτες ή µεσιτικά γραφεία  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνονται διαµερίσµατα, σπίτια, σαλέ και άλλες κατοικίες που ενοικιάζονται ή διατίθενται έναντι 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ως πλήρης µονάδες µεταξύ νοικοκυριών, σε προσωρινή βάση, ως 
τουριστικά καταλύµατα. 
Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα  

     
   Ιδιόκτητες κατοικίες  
Ορισµός: 
Περιλαµβάνουν δεύτερες κατοικίες -διαµερίσµατα, βίλες, σπίτια, σαλέ κ.λπ.- που χρησιµοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του τουριστικού ταξιδιού από επισκέπτες που είναι µέλη του νοικοκυριού του ιδιοκτήτη. Η 
οµάδα αυτή περιλαµβάνει επίσης τις κατοικίες που αποτελούν αντικείµενο σύµβασης χρονοµεριστικής 
µίσθωσης (time-sharing). 
Οι µόνιµα ενοικιασµένες δεύτερες κατοικίες, σπίτια, βίλες περίπτερα, θέσεις σε χώρους κατασκήνωσης και 
θέσεις αγκυροβολίας σε λιµένες σκαφών αναψυχής µπορούν να θεωρηθούν παρόµοια µε τις ιδιόκτητες 
κατοικίες και ταξινοµούνται στην οµάδα αυτή. 
 
Καταλύµατα που διατίθενται δωρεάν από συγγενείς ή φίλους  
Ορισµός: 
Τα καταλύµατα της οµάδας αυτής αφορούν τουρίστες στους οποίους οι συγγενείς ή φίλοι επιτρέπουν να 
χρησιµοποιούν το σύνολο ή µέρος της κατοικίας τους δωρεάν. 
Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα π.δ.κ.α.  
Ορισµός: 
η οµάδα αυτή που δεν εντάσσεται πλήρως στην κύρια οµάδα των ιδιωτικών τουριστικών καταλυµάτων, 
περιλαµβάνει άλλους τύπους καταλυµάτων όπως αντίσκηνα σε µη οργανωµένους χώρους κατασκήνωσης 
και σκάφη σε µη επίσηµες θέσεις αγκυροβολίας.  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει όλα τα ιδιωτικά καταλύµατα που δεν εντάσσονται στις προηγούµενες οµάδες. 
Η µόνη απαίτηση είναι να κοιµάται πραγµατικά, ή να προσπαθεί να κοιµηθεί, ένα άτοµο κατά τη διάρκεια 
της νύχτας σε κάποιο µέρος. Περιλαµβάνεται ακόµη και ο ύπνος σε ένα αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της 
νύκτας, ή σε υπνόσακο στο ύπαιθρο ή σε σιδηροδροµικό σταθµό. 
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1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  
1.2.1. ∆υναµικότητα των συλλογικών τουριστικών καταλυµάτων: τοπικές µονάδες στην εθνική 
επικράτεια  
 
Αριθµός εγκαταστάσεων  
Ορισµός: 
Η τοπική µονάδα αντιστοιχεί σε µία επιχείρηση ή ένα τµήµα της που βρίσκεται σε καθορισµένη 
γεωγραφική θέση. Σ' αυτό τον τόπο ή απ' αυτόν τον τόπο ασκούνται οι οικονοµικές δραστηριότητες στα 
πλαίσια των οποίων, εκτός εξαιρέσεων, ένα ή περισσότερα άτοµα εργάζονται (ενδεχοµένως µε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης) για λογαριασµό µιας και της αυτής επιχείρησης. 
Η εγκατάσταση παροχής καταλύµατος συµφωνεί µε τον ορισµό της τοπικής µονάδας ως µονάδα 
παραγωγής. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η παροχή καταλύµατος σε τουρίστες είναι η κύρια ή 
δευτερεύουσα δραστηριότητα. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι εγκαταστάσεις ταξινοµούνται στον τοµέα των 
καταλυµάτων αν η δυναµικότητά τους υπερβαίνει το εθνικό ελάχιστο όριο, ακόµη και αν το µεγαλύτερο 
µέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται από υπηρεσίες εστιατορίων ή άλλες υπηρεσίες. 
 
Αριθµός υπνοδωµατίων  
Ορισµός: 
Ένα υπνοδωµάτιο είναι µια µονάδα που αποτελείται από ένα δωµάτιο ή οµάδες δωµατίων που αποτελούν 
ένα αδιαίρετο ενοικιαζόµενο σύνολο σε κάποιο κατάλυµα ή κατοικία. 
Τα δωµάτια µπορεί να είναι µονόκλινα, δίκλινα ή πολύκλινα, ανάλογα µε το αν είναι εξοπλισµένα, επί 
συνεχούς βάσεως, για τη διανυκτέρευση ενός, δύο ή περισσοτέρων ατόµων (είναι χρήσιµο να γίνεται η 
αντίστοιχη ταξινόµηση των δωµατίων). Ο αριθµός των υφισταµένων δωµατίων είναι ο αριθµός των 
δωµατίων τα οποία διαθέτει συνήθως η εγκατάσταση για τη στέγαση φιλοξενουµένων (τουριστών που 
διανυκτερεύουν), εξαιρουµένων των δωµατίων που χρησιµοποιούνται από τους εργαζόµενους της 
εγκατάστασης. Αν ένα δωµάτιο χρησιµοποιείται ως µόνιµη κατοικία (ή για περισσότερο από ένα έτος) δεν 
θα πρέπει να συµπεριληφθεί. Τα µπάνια και οι τουαλέτες δεν θεωρούνται δωµάτια. Τα διαµερίσµατα 
αποτελούν ειδικό τύπο δωµατίου. Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα δωµάτια και περιλαµβάνουν 
κουζίνα, µπάνιο και τουαλέτα. Τα διαµερίσµατα µπορεί να διατίθενται µε ξενοδοχειακές υπηρεσίες (σε 
ξενοδοχεία διαµερισµάτων) ή χωρίς ξενοδοχειακές υπηρεσίες. 
Οι οικισµοί, τα αγροτικά σπίτια, οι καλύβες, τα σαλέ, τα µπανγκαλόου και οι βίλες µπορούν να 
αντιµετωπίζονται ως υπνοδωµάτια και διαµερίσµατα, δηλαδή να ενοικιάζονται ως απλή µονάδα. 
 
Αριθµός των θέσεων κλινών  
Ορισµός: 
Ο αριθµός των θέσεων κλινών σε ένα ίδρυµα ή µια κατοικία καθορίζεται από τον αριθµό των ατόµων που 
µπορούν να διανυκτερεύσουν σε κρεβάτια τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση (κατοικία) χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν επιπλέον κρεβάτια που µπορούν να τοποθετούνται µετά από αίτηµα του πελάτη. 
Ο όρος «θέση κλίνης» σηµαίνει ένα µονό κρεβάτι, ενώ τα διπλά κρεβάτια υπολογίζονται ως δύο θέσεις 
κλινών. Η µονάδα αυτή χρησιµεύει για τη µέτρηση της δυναµικότητας οποιουδήποτε τύπου καταλύµατος. 
Μια θέση κλίνης αντιστοιχεί επίσης µε µια θέση σε µία θέση αντίσκηνου σε κατασκήνωση ή σε ένα 
αγκυροβοληµένο σκάφος, η οποία µπορεί να φιλοξενήσει ένα άτοµο. Μία θέση αντίσκηνου ισούται µε 
τέσσερις θέσεις κλινών αν δεν είναι γνωστός ο πραγµατικός αριθµός θέσεων κλινών. 
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1.2.2. ∆υναµικότητα σε συλλογικά καταλύµατα: εγχώριος και εισερχόµενος τουρισµός  
Αφίξεις µόνιµων και µη µόνιµων κατοίκων  
Ορισµός: 
Η άφιξη (αναχώρηση) ορίζεται ως ένα άτοµο που αφικνείται σε (αναχωρεί από) ένα συλλογικό κατάλυµα ή 
ένα ιδιωτικό τουριστικό κατάλυµα και πραγµατοποιεί τις σχετικές διατυπώσεις άφιξης (αναχώρησης). 
Από στατιστικής πλευράς, δεν υπάρχει µεγάλη διαφορά αν υπολογίζονται οι αναχωρήσεις αντί για τις 
αφίξεις. ∆εν υπάρχει όριο ηλικίας: µετρώνται και τα παιδιά µαζί µε τους µεγάλους, ακόµη και στην 
περίπτωση που οι διανυκτερεύσεις των παιδιών είναι δωρεάν. Οι αφίξεις καταγράφονται κατά χώρα 
διαµονής του επισκέπτη και κατά µήνα. Αν είναι δυνατόν θα πρέπει να εξαιρούνται οι αφίξεις ατόµων που 
δεν είναι τουρίστες (π.χ. πρόσφυγες). Οι αφίξεις ηµερήσιων επισκεπτών που περνούν λίγες ώρες µόνο της 
ηµέρας (δεν υπάρχει διανυκτέρευση και η ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης είναι η ίδια) στην 
εγκατάσταση εξαιρούνται από τις στατιστικές καταλυµάτων. 
 
∆ιανυκτερεύσεις κατά µόνιµους και µη µόνιµους κατοίκους  
Ορισµός: 
∆ιανυκτέρευση είναι κάθε νύκτα που περνά ένας επισκέπτης (κοιµάται η παραµένει) ή καταγράφεται 
(χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία) σ' ένα συλλογικό κατάλυµα ή σ' ένα ιδιωτικό 
τουριστικό κατάλυµα. 
Οι διανυκτερεύσεις υπολογίζονται κατά χώρα διαµονής του επισκέπτη και κατά µήνα. Συνήθως η 
ηµεροµηνία άφιξης είναι διαφορετική από την ηµεροµηνία αναχώρησης, αλλά τα άτοµα που αφικνούνται 
µετά τα µεσάνυκτα και αναχωρούν την ίδια ηµέρα περιλαµβάνονται στις διανυκτερεύσεις. Ένα άτοµο δεν 
θα πρέπει να καταγράφεται σε δύο διαφορετικά καταλύµατα ταυτόχρονα. Οι διανυκτερεύσεις µη 
τουριστών (π.χ. προσφύγων) θα πρέπει να εξαιρούνται, αν είναι δυνατόν. 
 
Χώρα διαµονής  
Ορισµός: 
Ένα άτοµο θεωρείται µόνιµος κάτοικος µιας χώρας (τόπου) αν το άτοµο αυτό: 
α) διέµενε για το µεγαλύτερο µέρος του προηγούµενου έτους ή των προηγούµενων δώδεκα µηνών σ' αυτή 
τη χώρα (τον τόπο) ή 
β) διέµενε σ' αυτή την χώρα (τόπο) για µικρότερη χρονική περίοδο και προτίθεται να επιστρέψει µέσα σε 
δώδεκα µήνες για να διαµείνει σ' αυτή τη χώρα (τόπο). 
Οι διεθνείς τουρίστες θα πρέπει να ταξινοµούνται ανάλογα µε τη χώρα διαµονής τους και όχι 
σύµφωνα µε την υπηκοότητά τους. Από την άποψη του τουρισµού, οποιοδήποτε άτοµο το οποίο 
µετακινείται σε άλλη χώρα (τόπο) και προτίθεται να παραµείνει εκεί για περισσότερο από ένα έτος 
ταυτίζεται µε τους άλλους κατοίκους αυτής της χώρας (τόπου). Οι πολίτες που διαµένουν στο εξωτερικό 
και οι οποίοι επιστρέφουν στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι για προσωρινή επίσκεψη περιλαµβάνονται 
στους επισκέπτες µη µόνιµους κατοίκους. Η υπηκοότητα αναγράφεται στο διαβατήριο του ατόµου (ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτότητας), ενώ η χώρα διαµονής πρέπει να καθορίζεται µε σχετική 
ερώτηση ή να τεκµαίρεται π.χ. από τη διεύθυνση κατοικίας του. 
 

    Καθαρό ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών  
Ορισµός: 
Τα καθαρό ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών σε ένα µήνα λαµβάνεται διαιρώντας τις συνολικές 
διανυκτερεύσεις µε το γινόµενο των προσφεροµένων θέσεων κλινών επί τον αριθµό των ηµερών όταν 
οι θέσεις κλινών διατίθενται πράγµατι προς χρήση (χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εποχιακές ή άλλες 
προσωρινές παύσεις λειτουργίας για λόγους διακόσµησης, λόγω εντολής της αστυνοµίας κ.λπ.) και την ίδια 
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οµάδα εγκαταστάσεων, πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο επί 100 για να εκφραστεί το αποτέλεσµα ως 
εκατοστιαίο ποσοστό. 
Τύπος: NORP = (P/Gd) Χ 100 
όπου P είναι ο αριθµός των διανυκτερεύσεων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια του µήνα (έτος) και Gd 
είναι ο αριθµός των κλινοηµερών που είναι πραγµατικά διαθέσιµες κατά τη διάρκεια του µήνα (έτους). Τα 
ποσοστά υπολογίζονται κατά κανόνα µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. 

 
Ακαθάριστο ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών  
Ορισµός: 
Το ακαθάριστο ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών σε ένα µήνα λαµβάνεται διαιρώντας τις 
συνολικές διανυκτερεύσεις µε το πηλίκο των προσφεροµένων θέσεων κλινών επί τον αρθµό των 
ηµερών στον αντίστοιχο µήνα (που αναφέρεται µερικές φορές ως κλινοδιανυκτερεύσεις) για την ίδια 
οµάδα εγκαταστάσεων, πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο επί 100 για να εκφραστεί το αποτέλεσµα ως 
εκατοστιαίο ποσοστό. 
Τύπος: GORB = (P/Gp) Χ 100 
όπου Gp είναι ο αριθµός δυνητικών κλινοηµερών. 
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2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ  
2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
Τουρισµός  
Ορισµός: 
Οι δραστηριότητες ατόµων που ταξιδεύουν και παραµένουν σε ένα µέρος διαφορετικό από το σύνηθες 
περιβάλλον τους για διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα συνεχόµενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελµατικούς 
και άλλους λόγους. 
Ο τουρισµός είναι υποσύνολο των ταξιδιών, όπου τα ταξίδια νοούνται µε την ευρεία έννοια που σηµαίνει 
µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον. Ο τουρισµός καλύπτει την παγκόσµια αγορά ταξιδιών στο γενικό 
πλαίσιο της κινητικότητας του πληθυσµού και την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες. Τουρισµός σηµαίνει 
την πράξη του ταξιδιού σε τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόµου για οποιοδήποτε 
σκοπό. Ορισµένοι ακούσιοι σκοποί ταξιδιού εξαιρούνται συµβατικά: εξαιρούνται οι ακούσιες διαµονές σε 
νοσοκοµείο και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχουν κλινική/ιατρική περίθαλψη, η οποία γίνεται µε 
εντολή γιατρού. Άλλες ακούσιες διαµονές που εξαιρούνται περιλαµβάνουν τη φυλάκιση και τη 
στρατιωτική θητεία (θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι άδειες από τα αντίστοιχα ιδρύµατα µπορούν κατά 
κανόνα να συµπεριλαµβάνονται στον τουρισµό). 
Σε σχέση µε µια δεδοµένη χώρα, διακρίνονται τρεις µορφές τουρισµού: 
Ορισµοί: 
i) Ο εγχώριος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που 
ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους  
ii) Ο εισερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µη µονίµων κατοίκων µιας δεδοµένης 
χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες 
περιβάλλον τους  
iii) Ο εξερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µονίµων κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας 
που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εξωτερικό της χώρας και έξω από το σύνηθες περιβάλλον 
τους. 
Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άλλες περιοχές, περιφέρειες ή οµάδες χωρών 
αντικαθιστώντας τη «χώρα» µε την περιοχή αναφοράς. Οι τρεις βασικές µορφές τουρισµού µπορούν να 
συνδυαστούν µε τρεις τρόπους έτσι ώστε να προκύψουν οι ακόλουθες κατηγορίες τουρισµού: 
i) εσωτερικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον «εισερχόµενο» τουρισµό  
ii) εθνικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον «εξερχόµενο» τουρισµό  
iii) διεθνής τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εισερχόµενο τουρισµό» και τον «εξερχόµενο» τουρισµό. 

 
Ταξιδιώτης  
Ορισµός: Οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε δύο ή περισσότερες χώρες ή ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερους τόπους στο εσωτερικό της χώρας διαµονής του. 
 
Επισκέπτης  
Ορισµός: Οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε έναν τόπο έξω από το σύνηθες περιβάλλον του για 
διάστηµα µικρότερο από δώδεκα µήνες και για το οποίο ο κύριος σκοπός του ταξιδιού δεν είναι η άσκηση 
δραστηριότητας αµειβόµενης από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης. 
Οι επισκέπτες (εγχώριοι/διεθνείς) περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 
Τουρίστας  
Ορισµός: Επισκέπτες που διαµένουν µια τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον 
τόπο/χώρα επίσκεψης. 
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Και (Ηµερήσιος) επισκέπτης µε επιστροφή αυθηµερόν  
Ορισµός: Επισκέπτες που δεν διανυκτερεύουν σε ένα συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο/χώρα 
επίσκεψης. 
 
Τα τρία θεµελιώδη κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να διακρίνονται οι επισκέπτες από τους λοιπούς 
ταξιδιώτες είναι ως εξής: 
i) το ταξίδι θα πρέπει να είναι προς ένα τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον, πράγµα που οδηγεί 
σε εξαίρεση των τοπικών µεταφορών µικρών αποστάσεων και των καθηµερινών µετακινήσεων προς και 
από την εργασία, δηλαδή των λίγο έως πολύ τακτικών διαδροµών µεταξύ του τόπου εργασίας/σπουδών και 
του τόπου διαµονής  
ii) η διαµονή στον τόπο επίσκεψης δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από δώδεκα µήνες, χρονικό όριο 
µετά το οποίο ο επισκέπτης γίνεται µόνιµος κάτοικος του τόπου αυτού (από στατιστική άποψη)  
iii) ο κύριος σκοπός της επίσκεψης δεν θα πρέπει να είναι η άσκηση δραστηριότητας αµειβόµενης από το 
εσωτερικό του τόπου επίσκεψης, πράγµα που οδηγεί σε εξαίρεση των µεταναστευτικών µετακινήσεων µε 
σκοπό την εργασία. 
Οι ακόλουθες κατηγορίες ταξιδιωτών δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις αφίξεις και αναχωρήσεις 
διεθνών επισκεπτών: 
i) άτοµα που εισέρχονται, ή εξέρχονται από µια χώρα ως µετανάστες, περιλαµβανόµενων των µελών της 
οικογενείας τους που τους συνοδεύουν ή έρχονται αργότερα  
ii) άτοµα γνωστά ως µεθοριακοί εργαζόµενοι που κατοικούν κοντά στα σύνορα µιας χώρας και εργάζονται 
σε άλλη  
iii) διπλωµάτες, υπάλληλοι προξενείων και µέλη των ενόπλων δυνάµεων όταν ταξιδεύουν από τη χώρα 
καταγωγής τους στη χώρα αποστολής ή αντιστρόφως, περιλαµβανόµενων των µελών της οικογενείας τους 
και του αµειβοµένου προσωπικού του νοικοκυριού που τους συνοδεύουν ή έρχονται αργότερα  
iv) άτοµα που ταξιδεύουν ως πρόσφυγες ή νοµάδες  
v) διερχόµενα άτοµα που δεν εισέρχονται επίσηµα στη χώρα από τον έλεγχο διαβατηρίων, όπως 
αεροπορικοί επιβάτες τράνζιτ που παραµένουν για µια σύντοµη περίοδο σε µια συγκεκριµένη περιοχή του 
σταθµού επιβατών του αεροδροµίου ή επιβάτες πλοίων στους οποίους δεν επιτρέπεται η αποβίβαση. Η 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνει επιβάτες που µεταφέρονται απευθείας µεταξύ αεροδροµίων ή µεταξύ άλλων 
σταθµών επιβατών. Οι λοιποί ταξιδιώτες που διέρχονται από µια χώρα ταξινοµούνται ως επισκέπτες. 
Οι ακόλουθες κατηγορίες ταξιδιών δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις αφίξεις και αναχωρήσεις 
εγχωρίων επισκεπτών: 
i) µόνιµοι κάτοικοι που ταξιδεύουν σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας µε σκοπό να εγκατασταθούν 
µόνιµα εκεί  
ii) άτοµα που ταξιδεύουν σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας µε σκοπό να ασκήσουν µια 
δραστηριότητα που θα αµείβεται από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης  
iii) άτοµα που ταξιδεύουν για προσωρινή εργασία σε µονάδες στο εσωτερικό της χώρας  
iv) άτοµα που ταξιδεύουν τακτικά ή συχνά µεταξύ γειτονικών τοποθεσιών για εργασία ή σπουδές  
v) νοµάδες και άτοµα χωρίς µόνιµη κατοικία  
vi) µέλη των ενόπλων δυνάµεων που συµµετέχουν σε ασκήσεις. 
 
Το τµήµα Γ του παραρτήµατος της οδηγίας ασχολείται µόνο µε τους τουρίστες και τα ταξίδια µε 
διανυκτέρευση. Εποµένως, εξαιρούνται οι ηµερήσιοι επισκέπτες και τα ταξίδια µε επιστροφή 
αυθηµερόν. Οι κρουαζιέρες µπορούν να ξεχωρίζονται ήδη από την αρχή της έρευνας (ανάλογα µε την 
έρευνα) καθώς και τα ταξίδια µε διανυκτέρευση σε µια ή περισσότερες τοποθεσίες. 
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Σύνηθες περιβάλλον  
Ορισµός:  
Το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόµου αποτελείται από την περιοχή που γειτνιάζει άµεσα µε το σπίτι του και 
τον τόπο στον οποίοι εργάζεται ή σπουδάζει καθώς και άλλους τόπους τους οποίους επισκέπτεται συχνά. 
Η έννοια του συνήθους περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, τη γειτνίαση και τη συχνότητα. Οι τοποθεσίες 
που βρίσκονται κοντά στον τόπο διαµονής ενός ατόµου αποτελούν µέρος του συνήθους περιβάλλοντος του 
ακόµη και αν δεν τις επισκέπτεται συχνά. Οι τοποθεσίες που τις επισκέπτεται συχνά (= µια φορά την 
εβδοµάδα ή πιο συχνά κατά µέσο όρο), σε τακτική βάση, αποτελούν µέρος του συνήθους περιβάλλοντος 
ενός ατόµου, ακόµη και αν βρίσκονται σε σηµαντική απόσταση (ή σε άλλη χώρα) από τον τόπο κατοικίας. 
Υπάρχει µόνο ένα σύνηθες περιβάλλον για ένα άτοµο και η έννοια εφαρµόζεται τόσο στον εγχώριο όσο και 
στο διεθνή τουρισµό. Τα άτοµα που εργάζονται σε µεταφορικά µέσα (οδηγοί φορτηγών, προσωπικό 
σιδηροδρόµων, κυβερνήτες αεροσκαφών και αεροσυνοδοί κ.λπ.), οι πλανόδιοι εµπορικοί αντιπρόσωποι και 
οι πράκτορες πωλήσεων περιλαµβάνονται στον τουρισµό ως ταξιδιώτες για επαγγελµατικούς λόγους, εκτός 
αν τα ταξίδια τους και ιδιαίτερα τα εγχώρια, συνίστανται σε συχνές τακτικές διαδροµές, οπότε µπορούν να 
εξαιρεθούν βάσει του κριτηρίου του συνήθους περιβάλλοντος. 
 
Σκοπός τους ταξιδιού  
Ορισµός:  
Υπάρχει µόνο ένας κύριος σκοπός ενός ταξιδιού, ελλείψει του οποίου το ταξίδι δεν θα είχε 
πραγµατοποιηθεί. 
Η οδηγία διακρίνει δύο κύριους λόγους ταξιδιού: 
i) επιχειρηµατικούς και επαγγελµατικούς  
ii) διακοπές, ανάπαυση ή αναψυχή. 
Οι διακοπές λόγω «επισκέψεων σε συγγενείς και φίλους» θα πρέπει να περιλαµβάνονται στην οµάδα ii). 
 
Τόπος/χώρα καταγωγής  
Ορισµός: 
Είναι ο τόπος/η χώρα απ' όπου αρχίζει το ταξίδι. Συνήθως ταυτίζεται µε τον τόπο και τη χώρα διαµονής. 
Το ταξίδι µπορεί να αρχίζει από τον τόπο εργασίας ή σπουδών. Αυτό δεν αφορά τον τουρισµό δεδοµένου 
ότι ο τόπος κατοικίας µπορεί πάντα να θεωρείται ως αρχή. Όταν κάποια άτοµα διαµένουν, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου έρευνας, σε άλλο τόπο από το συνήθη τόπο κατοικίας τους (π.χ. µετανάστες µικρής 
διάρκειας και εποχιακοί εργαζόµενοι), ο τόπος αυτός θα πρέπει να θεωρείται ως αρχή. Για τα ηµερήσια 
ταξίδια ο τόπος εκκίνησης µπορεί να είναι η δεύτερη κανονική κατοικία του ατόµου αν και είναι χρήσιµο 
να διακρίνονται από τα ταξίδια που ξεκινούν από την πρώτη κατοικία. 
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    2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

2.2.1. Όγκος τουρισµού  
Αριθµός τουριστών (άτοµα που κάνουν τουρισµό)  
Ορισµός:  
Επισκέπτες που διαµένουν µία τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο/χώρα 
επίσκεψης. 
 
Αριθµός τουριστικών ταξιδιών  
Ορισµός:  
Ταξίδια τουριστών, δηλαδή ταξίδια µε διανυκτέρευση. 
Αφορά εξερχόµενα ταξίδια µε παγκόσµια γεωγραφική κατάταξη ο προορισµός µπορεί να νοείται µε 
διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι: 
i) ο τόπος τον οποίο ο επισκέπτης θεωρεί τον πιο σηµαντικό τόπο επίσκεψης (κίνητρο προορισµού)  
ii) ο τόπος που ο επισκέπτης περνά το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου (χρονικός προορισµός) ή 
iii) ο πιο αποµακρυσµένος τόπος επίσκεψης (προορισµός απόστασης). 
Είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε όλους αυτούς τους προορισµούς καθώς και τους λιγότερο σηµαντικούς 
προορισµούς κατά τη διέλευση. Ο κύριος προορισµός (τόπος, χώρα) θα πρέπει να διαχωρίζεται από τους 
λοιπούς προορισµούς. Ο κύριος προορισµός σχετίζεται µε τον κύριο σκοπό του ταξιδιού και εποµένως ο 
κύριος προορισµός θα πρέπει να ορίζεται ως i), ο τόπος τον οποίο ο επισκέπτης θεωρεί ως κύριο 
προορισµό. Αν ο ερωτώµενος δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος είναι αυτός (π.χ. σε µια περιήγηση, ο 
κύριος προορισµός µπορεί να προσδιορίζεται δευτερευόντως ως ii), ο τόπος όπου γίνονται οι 
περισσότερες διανυκτερεύσεις ή, αν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τόποι, iii) ο πιο αποµακρυσµένος τόπος. 
 
Αριθµός τουριστικών ταξιδιών (κατά µήνα αναχώρησης)  
Ορισµός:  
Ταξίδια τουριστών, δηλαδή ταξίδια µε διανυκτέρευση, που καταγράφονται κατά µήνα αναχώρησης. 
Η ηµέρα της εβδοµάδας και η εποχή προκύπτουν από την ηµεροµηνία. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν 
γίνεται ερώτηση σχετικά µε την ηµεροµηνία αναχώρησης, η διαφορά δεν δίνει απαραίτητα τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Θα πρέπει να προσέχουµε ώστε να µην περιλαµβάνονται τα ταξίδια µε επιστροφή αυθηµερόν, οι 
ηµεροµηνίες µπορεί να είναι διαφορετικές αλλά το ταξίδι µπορεί να µην περιλαµβάνει διανυκτέρευση. 
Εποµένως, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή ερώτηση για τον αριθµό διανυκτερεύσεων (διάρκεια της 
διαµονής). 
 
Αριθµός τουριστικών διανυκτερεύσεων  
Ορισµός:  
Τουριστική νύκτα (ή διανυκτέρευση) είναι κάθε νύκτα που περνά ένας επισκέπτης (κοιµάται ή παραµένει) 
ή καταγράφεται (χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία) σ' ένα συλλογικό κατάλυµα ή σ' ένα 
ιδιωτικό τουριστικό κατάλυµα. 
Συνιστάται να καταγράφονται όλες οι χώρες διανυκτέρευσης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Οι 
διανυκτερεύσεις σε πλοία ή σε τρένα που κινούνται από τη µια χώρα στην άλλη περιλαµβάνονται στις 
εξερχόµενες διανυκτερεύσεις αλλά δεν πραγµατοποιούνται σε καµία συγκεκριµένη χώρα. Συνιστάται να 
συµπεριλαµβάνονται αυτές στην κατηγορία «κρουαζιέρες» ή «δεν προσδιορίζεται». Αν οι διανυκτερεύσεις 
πραγµατοποιούνται σε πλοίο, όταν το πλοίο βρίσκεται στο λιµάνι, οι επιβάτες µπορεί να έχουν ή να µην 
έχουν επίσηµα το δικαίωµα να εισέλθουν στη χώρα. Αν οι επιβάτες έχουν το δικαίωµα νε εισέλθουν στη 
χώρα, οι διανυκτερεύσεις µπορούν κατ' αρχήν να καταγράφονται για λογαριασµό της χώρας αυτής, ως 
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διανυκτερεύσεις σε ειδικευµένο κατάλυµα (δηµόσιο µέσο µεταφοράς), αλλά και σ' αυτήν την περίπτωση 
συνιστάται η κατηγορία «κρουαζιέρες». 
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2.2.2. Χαρακτηριστικά των ταξιδίων  
Τα χαρακτηριστικά ταξιδιού ζητούνται για κάθε ταξίδι ξεχωριστά. Το κάθε ταξίδι έχει έναν κύριο σκοπό 
αλλά µπορεί να περιλαµβάνει και δευτερεύοντα κίνητρα, διάφορες επισκέψεις µε διαφορετικούς 
ενδεχοµένως σκοπούς και διάφορες δραστηριότητες. 
 
∆ιάρκεια παραµονής  
Ορισµός:  
Η διάρκεια παραµονής για ταξίδια µε διανυκτέρευση ορίζεται ως διανυκτερεύσεις. 
Θα πρέπει να ερωτάται ο πραγµατικός αριθµός διανυκτερεύσεων γιατί δεν µπορεί να υπολογισθεί βάσει 
των ηµεροµηνιών αναχώρησης και επιστροφής. 
Οργάνωση της παραµονής  
Η οδηγία ορίζει τα ακόλουθα είδη οργάνωσης της παραµονής: 
i) άµεση κράτηση µέσω επιχείρησης µεταφορών/καταλυµάτων 
ii) χρήση ταξιδιωτικού πρακτορείου, επιχείρησης οργανωµένων περιηγήσεων: 
- πακέτα περιηγήσεων 

 
Πακέτα περιηγήσεων  
Ορισµός:  
Τα πακέτα περιηγήσεων είναι συνδυασµός ταξιδιωτικών υπηρεσιών, που έχουν οργανωθεί από πριν και 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον µεταφορές και κατάλυµα, ή ένα από τα δύο, και κάποια άλλη ουσιαστική 
τουριστική υπηρεσία. 
Το κατάλυµα σε µέσο µεταφοράς, σε συνδυασµό µόνο µε µεταφορά, δεν αποτελεί πακέτο περιήγησης. Τα 
πακέτα περιηγήσεων µπορεί να καλύπτουν ή όχι το πρόγευµα τη διαδροµή από το αεροδρόµιο ως το 
κατάλυµα, την ξενάγηση κ.λπ. 
 
Κύριος τρόπος µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκε  
Ορισµός:  
Ο κύριος τρόπος µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκε είναι το µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκε για το 
µεγαλύτερο µέρος του ταξιδιού. 
 
Τα είδη µεταφοράς περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
Αεροπορική  
Περιλαµβάνει: 
- Τακτικές πτήσεις: πρώτη θέση, επιχειρηµατική θέση, οικονοµική θέση, οικονοµική και 
APEX/SUPERPEX θέση 
- µη τακτικές πτήσεις, περιλαµβάνονται οι πτήσεις αεροταξί  
- άλλες αεροπορικές µεταφορές 
- µίσθωση αεροσκαφών  
- άλλη  
Θαλάσσια (πλωτή)  
Περιλαµβάνει: 
- πορθµείο σε εσωτερικές πλωτές οδούς  
- πορθµείο στη θάλασσα ή ακτοπλοΐα 
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- κρουαζιέρα ή άλλη µεταφορά επιβατών (θαλάσσιο ταξί, εκδροµή, ξενάγηση) σε εσωτερικές πλωτές οδούς 
και στη θάλασσα και σε ακτοπλοΐα  
- άλλες πλωτές µεταφορές: µίσθωση σκαφών, σκάφος αναψυχής, όπου περιλαµβάνονται τα κωπήλατα και 
άλλα σκάφη  
Χερσαία  
Σιδηρόδροµος  
Περιλαµβάνει: τρένο υψηλής ταχύτητας, άλλους υπεραστικούς σιδηροδρόµους, αστικούς σιδηροδρόµους, 
υπόγειο. 
Πούλµαν λεωφορείο (της γραµµής, περιηγήσεων)  
Περιλαµβάνει: 
- υπεραστικά λεωφορεία της γραµµής και αστικά και προαστιακά λεωφορεία, τρόλεϊ και τραµ, 
- Μη προγραµµατισµένα δροµολόγια, µίσθωση λεωφορείων, περιήγηση και ξεναγήσεις  
Ιδιωτικά και ενοικιαζόµενα οχήµατα  
Περιλαµβάνει: 
- ιδιωτικά οχήµατα: ποδήλατο, µοτοποδήλατο, µοτοσικλέτα, επιβατηγό αυτοκίνητο (εξαιρουµένων των 
ταξί και των νοικιασµένων αυτοκινήτων) (περιλαµβανοµένων των αυτοκινήτων που ανήκουν σε φίλους ή 
συγγενείς), ηµιφορτηγό, φορτηγό  
- ενοικιαζόµενα οχήµατα: νοικιασµένο αυτοκίνητο (εξαιρουµένων των λεωφορείων), ταξί, άλλο 
νοικιασµένο όχηµα. 
Άλλα  
Περιλαµβάνει: 
- Πεζοπορία, ζωήλατα οχήµατα και ίππευση, οχήµατα σε καλώδια, τελεφερίκ και µεταφορές µε σκι-λίφτ, 
άλλα. 
 
Κύριο είδος καταλύµατος που χρησιµοποιείται για τουρισµό  
Ορισµός: 
Το κύριο µέσο καταλύµατος που χρησιµοποιείται είναι το είδος καταλύµατος όπου γίνονται οι 
περισσότερες διανυκτερεύσεις. 
Για τον ορισµό των ειδών τουριστικών καταλυµάτων, βλέπε 1.1. 
 
2.2.3. Στοιχεία για τα χαρακτηριστικά ων τουριστών  
Αριθµός τουριστών κατά φύλο  
Η οδηγία απαιτεί µόνο τον αριθµό των επισκεπτών µε διανυκτέρευση κατά φύλο, αλλά γενικά το φύλο 
µπορεί να συνδέεται µε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ενός ταξιδιού που πραγµατοποιεί ο επισκέπτης. 
Αριθµός τουριστών κατά ηλικία  
Θα πρέπει να καταγράφεται η πραγµατική ηλικία ή το έτος γέννησης. Αν είναι δυνατό, είναι προτιµότερο 
να καταγράφονται οι ηλικίες όλων των µελών του τουριστικού ταξιδιού. 
 
2.2.4. Στοιχεία για τις τουριστικές δαπάνες  
∆απάνες (εθνικό νόµισµα) για τουριστικά ταξίδια  
Ορισµός: 
Η συνολική καταναλωτική δαπάνη που πραγµατοποιείται από έναν επισκέπτη ή για λογαριασµό ενός 
επισκέπτη για το ταξίδι και την παραµονή στον προορισµό του και κατά τη διάρκεια αυτού. 
Οι δαπάνες είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ενός ταξιδιού αλλά µπορεί να σωρεύεται επίσης σε ατοµικό 
επίπεδο και επίπεδο χώρας. ∆ιαιρώντας τις δαπάνες µε τη διάρκεια του ταξιδιού, µπορεί να υπολογισθεί η 
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µέση καθηµερινή δαπάνη. Οι τουριστικές δαπάνες περιλαµβάνουν µια µεγάλη ποικιλία στοιχείων, που 
καλύπτουν το φάσµα από την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται οργανικά µε 
το ταξίδι και την παραµονή ως την αγορά µικρών διαρκών αγαθών για προσωπική χρήση, ενθυµίων και 
δώρων για τα µέλη της οικογένειας και τους φίλους. Οι ακόλουθες δαπάνες και αγορές θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις τουριστικές δαπάνες (µπορεί πάντως να γίνεται σχετική ερώτηση στις έρευνες για 
άλλους σκοπούς): 
i) αγορές για εµπορικούς σκοπούς, δηλαδή µεταπώληση, που γίνονται από οποιεσδήποτε κατηγορίες 
επισκεπτών και οι αγορές που γίνονται από επισκέπτες σε επιχειρηµατικά ταξίδια για λογαριασµό του 
εργοδότη τους  
ii) κεφαλαιουχικές επενδύσεις ή συναλλαγές που πραγµατοποιούν οι επισκέπτες, όπως γη, κατοικία, 
ακίνητη περιουσία, έργα τέχνης και άλλες σηµαντικές αγορές (όπως αυτοκίνητα τροχόσπιτα, σκάφη, 
δεύτερες κατοικίες) ακόµη και αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά για σκοπούς τουριστικών 
ταξιδιών  
iii) Μετρητά που δίνονται σε συγγενείς ή φίλους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα οποία δεν 
αντιπροσωπεύουν πληρωµή τουριστικών αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και δωρεές σε ιδρύµατα. 
 
Τα είδη δαπανών περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
Ταξίδια, διακοπές και πακέτα περιηγήσεων  
Περιλαµβάνονται: 
- κατάλυµα (µε διατροφή αν περιλαµβάνεται, µπορεί επίσης να γίνεται διαχωρισµός πλήρους 
διατροφής/ηµιδιατροφής) 
- µεταφορές 
- ασφάλιση 
- άλλα (τοπικές µετακινήσεις, ξεναγήσεις, ειδικά τέλη, ψυχαγωγία κ.λπ.) 
Κατάλυµα  
(µε διατροφή αν περιλαµβάνεται στην τιµή του καταλύµατος, µπορεί επίσης να γίνεται διαχωρισµός 
πλήρους διατροφής/ηµιδιατροφής) 
Τρόφιµα και ποτά  
(που µπορούν να ξεχωριστούν από το κατάλυµα σε εστιατόρια, καφενεία, µπαρ, µίνι µπαρ, κ.λπ. 
περιλαµβάνονται τα τρόφιµα από καταστήµατα λιανικού εµπορίου) 
Περιλαµβάνονται: ποτά, γεύµατα, πρόχειρο φαγητό 
Μεταφορές  
Περιλαµβάνει: 
- ναύλα: προς τον προορισµό και επιστροφή µε συγκοινωνίες και ταξί 
- χρήση οχήµατος: κόστος βενζίνης ή πετρελαίου (που χρησιµοποιήθηκε πραγµατικά για το ταξίδι ή 
εκτίµηση), τέλη στάθµευσης, άλλα (π.χ. ενοικίαση οχήµατος) 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες  
Περιλαµβάνονται: 
- ξεναγήσεις 
- αθλητικές δραστηριότητες (ενοικίαση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων) 
- πολιτιστικές δραστηριότητες (τέλη εισόδου, περιλαµβανοµένων των προπωληθέντων εισιτηρίων) 
- αξιοθέατα και άλλοι τύποι ψυχαγωγίας (εισιτήρια, κ.λπ.) 
Αγορές  
Περιλαµβάνονται: 
- αγορές πριν από το ταξίδι για αγορά ειδών που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
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- αγορές για είδη που µεταφέρει ο επισκέπτης κατά την επιστροφή (περιλαµβάνονται τρόφιµα και ποτά, 
δώρα και ενθύµια, ενδύµατα, παπούτσια, άλλα) 
- αγορές για είδη που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της διαµονής (περιλαµβάνονται τρόφιµα και ποτά) 
Άλλες δαπάνες  
Περιλαµβάνονται: 
- έξοδα συµµετοχής σε συνέδρια ή συνεδριάσεις (τέλη εγγραφής, δαπάνες για φωτοτυπίες, προγράµµατα 
και υλικά, ετήσια συνδροµή που καταβάλλεται στο σχετικό οργανισµό) 
- ασφάλιση 
- τηλεφωνήµατα 
- άλλα (π.χ. ταχυδροµικά έξοδα, επεξεργασία φωτογραφικών φιλµ, προµήθειες αλλαγής συναλλάγµατος, 
κ.λπ.) 
Σύµφωνα µε την οδηγία ζητούνται πληροφορίες σχετικά µε τις συνολικές δαπάνες για τουριστικά ταξίδια, 
εκ των οποίων δαπάνες για «Ταξίδια, διακοπές και πακέτα περιηγήσεων». 

 


