
 

 
 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 

Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο “International Recommendations for Tourism Statistics, 
2008” (IRTS). Το IRTS δηµιουργήθηκε από την Επιτροπή Στατιστικής και ∆ορυφορικού 
Λογαριασµού του UNWTO, στην οποία µετέχει και ο ΣΕΤΕ.  
 
 
 
∆ραστηριότητα/δραστηριότητες 
Activity/Activities 
 

 
Στα στατιστικά του τουρισµού οι όροι 
δραστηριότητα/δραστηριότητες αφορούν στις 
δραστηριότητες και συµπεριφορές των ανθρώπων, τόσο 
κατά την προετοιµασία, όσο και κατά τη διάρκεια ενός 
ταξιδιού, µε την ιδιότητα τους ως καταναλωτές. 
 

 
(κύριος) Σκοπός ενός τουριστικού 
ταξιδιού 
(main) Purpose of a tourist trip  

 
Ο κύριος σκοπός ενός τουριστικού ταξιδιού ορίζεται ο 
σκοπός ελλείψει του οποίου δεν θα πραγµατοποιείτο το 
ταξίδι. Τα τουριστικά ταξίδια κατατάσσονται σε  
κατηγορίες ανάλογα µε το κύριο σκοπό για τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν, µια τυπολογία που επιτρέπει την 
ταυτοποίηση διαφόρων υποοµάδων επισκεπτών 
(επαγγελµατικών επισκεπτών, επισκεπτών transit κλπ.). 
 

 
Απασχόληση στον τουριστικό τοµέα 
Employment in tourism industries 

 
Η Απασχόληση στον τουριστικό τοµέα  µπορεί να 
καταµετρηθεί ως ο αριθµός των ατόµων των οποίων η 
εργασία σχετίζεται, είτε άµεσα είτε έµµεσα,  µε τον τοµέα 
του τουρισµού, ή µε τον ο αριθµό των θέσεων εργασίας 
του τοµέα του τουρισµού.   
 

 
∆απάνες εγχώριου τουρισµού 
Domestic tourism expenditure 

 
∆απάνες εγχώριου τουρισµού είναι οι τουριστικές 
δαπάνες ενός µονίµου κάτοικου της ηµεδαπής  εντός της 
οικονοµίας αναφοράς. 
 

 
∆απάνες εθνικού τουρισµού 
National tourism expenditure  

 
Οι δαπάνες εθνικού τουρισµού περιλαµβάνουν όλες τις 
τουριστικές δαπάνες των µονίµων κατοίκων-επισκεπτών 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό της οικονοµίας 
αναφοράς. Αποτελεί το άθροισµα της δαπάνης εγχώριου 
τουρισµού και της δαπάνης εξερχόµενου τουρισµού. 
 

 
∆απάνες εξερχόµενου τουρισµού 
Outbound tourism expenditure 

 
∆απάνες εξερχόµενου τουρισµού είναι οι τουριστικές 
δαπάνες κατοίκου-επισκέπτη στο εξωτερικό της 
οικονοµίας αναφοράς. 
 

 
∆απάνες εσωτερικού τουρισµού 
Internal tourism expenditure 

 
Οι  δαπάνες  εσωτερικού τουρισµού περιλαµβάνουν όλες 
τις τουριστικές δαπάνες τόσο των µονίµων όσο και των µη 
µονίµων κατοίκων ως επισκεπτών εντός της χώρας 
αναφοράς. Αποτελεί το άθροισµα των δαπανών του 
εγχώριου και του εισερχόµενου τουρισµού.  Περιλαµβάνει 
και τις δαπάνες για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 



που εισάγονται στη χώρα αναφοράς και πωλούνται στους 
επισκέπτες. Ο δείκτης αυτός παρέχει τον πιο 
ολοκληρωµένο δείκτη  µέτρησης της τουριστικής δαπάνης 
στην οικονοµία  αναφοράς. 
 

 
∆απάνες εισερχόµενου τουρισµού  
Inbound tourism expenditure 

 
Οι δαπάνες του τουρισµού από το εξωτερικό είναι οι 
δαπάνες  ενός επισκέπτη µη µονίµου κατοίκου στη χώρα 
αναφοράς. 
 

 
 
∆ιεθνής επισκέπτης 
International visitor 

 
 
Ο διεθνής ταξιδιώτης θεωρείται ως διεθνής επισκέπτης 
της χώρας αναφοράς, όταν : α) πραγµατοποιεί τουριστικό 
ταξίδι και β) είναι µη µόνιµος κάτοικός της που 
πραγµατοποιεί ταξίδι εντός της χώρας αναφοράς, ή 
µόνιµος κάτοικός της που πραγµατοποιεί ταξίδι στο 
εξωτερικό. 
 

 
∆ιεθνής τουρισµός 
International tourism 

 
Ο διεθνής τουρισµός αποτελείται από  τον  εισερχόµενο  
και τον εξερχόµενο τουρισµό. Πιο συγκεκριµένα, από τις 
δραστηριότητες επισκεπτών-µονίµων κατοίκων της χώρας 
αναφοράς στο εξωτερικό, είτε ως τµήµα εγχώριου ή 
εξερχόµενου τουριστικού ταξιδιού και τις δραστηριότητες 
µη µονίµων κατοίκων-επισκεπτών εντός της χώρας 
αναφοράς σε τουριστικά ταξίδια από το εξωτερικό.  
 

 
∆ορυφορικοί λογαριασµοί  
Satellite accounts 

 
Οι δορυφορικοί λογαριασµοί, γενικά επιλέγονται για να 
καλύψουν την έλλειψη αναλυτικών κωδικών στους  
εθνικούς λογαριασµούς σε συγκεκριµένους κοινωνικούς 
και οικονοµικούς τοµείς µε ευέλικτο τρόπο, ώστε να µην 
βαραίνουν ή παρακωλύουν το κεντρικό σύστηµα των 
εθνικών λογαριασµών. 
 

 
∆ορυφορικός Λογαριασµός  Τουρισµού 
Tourism Satellite Account 

 
Ο ∆ορυφορικός Λογαριασµός Τουρισµού αποτελεί  
διεθνές πρότυπο για τα στατιστικά του τουρισµού που έχει 
εκπονηθεί για να παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία 
που σχετίζονται µε τον τουρισµό µε εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή µε το υπόλοιπο στατιστικό σύστηµα 
µέσα από τη συσχέτισή τους µε το Σύστηµα Εθνικών 
Λογαριασµών. Αποτελεί το βασικό πλαίσιο σύγκρισης 
των τουριστικών στατιστικών.  
 

 
∆ραστηριότητα (βασική) 
Activity (principal) 

 
(Βασική) δραστηριότητα µιας παραγωγικής µονάδας είναι 
η (παραγωγική) δραστηριότητα της οποίας, η 
προστιθέµενη αξία υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη (βασική) 
(παραγωγική) δραστηριότητα που πραγµατοποιεί η ίδια 
µονάδα. 
 

 
∆ραστηριότητα (παραγωγική) 
Activity (productive) 

 
(Παραγωγική) δραστηριότητα µιας στατιστικής µονάδας 
είναι το είδος παραγωγής µε την οποία ασχολείται. Πρέπει 
να θεωρηθεί ως διαδικασία, δηλ. ως συνδυασµός 
ενεργειών που έχουν ως αποτέλεσµα µια συγκεκριµένη 
οµάδα προϊόντων. Η ταξινόµηση των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων καθορίζεται από την κύρια (βασική) 
δραστηριότητα. 



 
 
Εγκατάσταση 
Establishment 

 
Εγκατάσταση είναι η επιχείρηση ή µέρος της επιχείρησης 
που βρίσκεται σε συγκεκριµένο τόπο, στην οποία 
πραγµατοποιείται η παραγωγική διαδικασία ή η βασική 
παραγωγική διαδικασία που αποτελεί το µεγαλύτερο 
µέρος της προστιθέµενης αξίας της επιχείρησης. 
 

 
Εγχώριος τουρισµός 
Domestic tourism 

 
Ο εγχώριος τουρισµός αφορά τις δραστηριότητες µονίµων 
κατοίκων της ηµεδαπής εντός της χώρας αναφοράς, είτε 
ως τµήµα  τουριστικού ταξιδιού στο εσωτερικό, ή ως 
τµήµα τουριστικού ταξιδιού στο εξωτερικό. 
 

 
Εθνικός τουρισµός 
National tourism 

 
Ο εθνικός τουρισµός αποτελείται από τον εγχώριο 
τουρισµό και τον εξερχόµενο τουρισµό, δηλ., τις 
δραστηριότητες των επισκεπτών κατοίκων στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό της χώρας αναφοράς, είτε ως µέρος 
εγχώριων τουριστικών ταξιδιών ή τουριστικών ταξιδιών 
στο εξωτερικό. 
 

 
Εθνικότητα 
Nationality 

 
Η έννοια «χώρα αναφοράς» (διαµονής/κατοικίας) ενός 
ταξιδιώτη µπορεί είναι διαφορετική από την εθνικότητά 
του ή την υπηκοότητά του. 

 
Εξερχόµενος τουρισµός 
Outbound tourism 

 
Ο εξερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις 
δραστηριότητες ενός κατοίκου-επισκέπτη εκτός της χώρας 
αναφοράς, είτε ως µέρος εξερχόµενου τουριστικού 
ταξιδιού ή ως µέρος εγχώριου τουριστικού ταξιδιού. 
 

 
Επαγγελµατικός επισκέπτης 
Business visitor 

 
Επαγγελµατικός είναι ο επισκέπτης, του οποίου ο κύριος 
σκοπός τουριστικού ταξιδιού κατατάσσεται στους 
επαγγελµατικούς σκοπούς. 
 

 
Επαγγελµατικός σκοπός (ενός 
τουριστικού ταξιδιού) 
Business and professional purpose (of a 
tourism trip) 

 
Επαγγελµατικός χαρακτηρίζεται ο σκοπός ενός 
τουριστικού ταξιδιού στην περίπτωση που δεν υφίσταται 
οποιαδήποτε σιωπηρή ή ρητή σχέση εργασίας ανάµεσα σε 
αυτοαπασχολούµενους ή υπαλλήλους  που το 
πραγµατοποιούν και οποιαδήποτε  µόνιµο κάτοικο 
παραγωγό, επενδυτή, επαγγελµατία κλπ. στη χώρα ή το 
µέρος που επισκέπτονται οι πρώτοι.  
 

 
Επισκέπτης 
Visitor 

 
Επισκέπτης είναι ο ταξιδιώτης που πραγµατοποιεί ένα 
ταξίδι προς έναν κύριο προορισµό εκτός του συνήθους 
περιβάλλοντός του, για διάστηµα µικρότερο του έτους για 
οποιονδήποτε κύριο λόγο (επαγγελµατικό, αναψυχή ή 
οποιονδήποτε άλλο) πέρα από προσληφθεί επαγγελµατικά 
από µόνιµο κάτοικο της χώρας ή του τόπου που 
επισκέπτεται.  
 

 
Επισκέπτης από την ηµεδαπή  
Domestic visitor 

 
Όταν ο επισκέπτης ταξιδεύει εντός της χώρας αναφοράς 
του, αυτός ή αυτή θεωρείται ως επισκέπτης από την 
ηµεδαπή, και η δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται στον 
εσωτερικό τουρισµό.  
 



 
Επισκέπτης που πραγµατοποιεί 
µονοήµερη εκδροµή (ή εκδροµέας) 
Same-day visitor (or excursionist) 

 
Ένας επισκέπτης (εγχώριος, από το εξωτερικό ή 
εξερχόµενος) θεωρείται τουρίστας, εφόσον το ταξίδι 
περιλαµβάνει διανυκτέρευση, ή αλλιώς θεωρείται 
επισκέπτης που πραγµατοποιεί µονοήµερη εκδροµή (ή 
εκδροµέας). 
 

 
Επίσκεψη 
Visit 

 
Ένα ταξίδι αποτελείται από επισκέψεις σε διάφορα µέρη. 
Ο όρος «τουριστική επίσκεψη» αναφέρεται στην 
παραµονή σε κάποιο µέρος κατά τη διάρκεια ενός 
τουριστικού ταξιδιού. 
 

 
Εσωτερικός τουρισµός 
Internal tourism 

Ο εσωτερικός τουρισµός αποτελείται από τον εγχώριο και 
τον εισερχόµενο τουρισµό, δηλ., τις δραστηριότητες 
µονίµων και µη µονίµων κατοίκων ως επισκεπτών εντός 
της χώρας αναφοράς ως µέρος εγχώριων ή διεθνών 
τουριστικών ταξιδιών. 
 

 
Μόνιµοι κάτοικοι ηµεδαπής /  
Μη µόνιµοι κάτοικοι 
Residents/Non-residents 

 
Μόνιµοι κάτοικοι ηµεδαπής είναι άτοµα των οποίων το 
κύριο µέρος της βασικής οικονοµικής δραστηριότητάς 
τους πραγµατοποιείται στην οικονοµική επικράτεια της 
χώρας αυτής. Για µια χώρα, µη κάτοικοι θεωρούνται 
άτοµα των οποίων το κύριο µέρος της βασικής τους 
οικονοµικής δραστηριότητας πραγµατοποιείται εκτός της 
οικονοµικής επικράτειας της χώρας αυτής. 
 

 
Οικονοµία (αναφοράς) 
Economy (of reference) 

 
Οικονοµία (ή ‘οικονοµία αναφοράς’) είναι ένας  
οικονοµικός όρος που ορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως 
στο ισοζύγιο πληρωµών και το σύστηµα των εθνικών 
λογαριασµών, αφορά τους οικονοµικούς φορείς που έχουν 
έδρα τη συγκεκριµένη χώρα αναφοράς.  
 

 
Προορισµός (κύριος προορισµός ενός 
ταξιδιού) 
Destination (main destination of a trip) 

 
Ως κύριος προορισµός τουριστικού ταξιδιού θεωρείται ο 
τόπος τον οποίο επισκέπτεται κανείς και που αποτελεί τον 
κύριο  λόγο που πραγµατοποιείται το ταξίδι. 
 

 
Σύνηθες περιβάλλον 
Usual environment 

 
Το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόµου αποτελεί βασική 
έννοια του τουρισµού, και καθορίζεται ως οι γεωγραφικοί 
χώροι (χωρίς απαραίτητα να συνορεύουν) στους οποίους 
το άτοµο πραγµατοποιεί τις συνήθεις δραστηριότητες του. 
 

 
Συνήθης κατοικία 
Usual residence 

 
Η συνήθης κατοικία είναι ο γεωγραφικός τόπος όπου ένα  
άτοµο συνήθως διαµένει. 
 

 
Ταξίδι εγχώριου τουρισµού 
Domestic tourism trip 

 
Ταξίδι εγχώριου τουρισµού είναι εκείνο του οποίου ο 
κύριος προορισµός βρίσκεται στη χώρα µονίµου 
κατοικίας του επισκέπτη.  
 

 
Ταξίδι/ταξιδιώτης  
Travel/traveler 

 
Το ταξίδι αφορά στις δραστηριότητες των ταξιδιωτών. 
Ταξιδιώτης είναι κάποιος που µετακινείται ανάµεσα σε 
διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους, για οποιονδήποτε 
λόγο και για οποιοδήποτε διάστηµα.  
 



 
Ταξιδιωτικές εισπράξεις/δαπάνες 
(στο ισοζύγιο πληρωµών)\ 
Travel items (in balance of payments) 
 

 
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο ισοζύγιο πληρωµών 
αφορούν σε εισπράξεις που καλύπτουν την απόκτηση ή 
εκχώρηση αγαθών/υπηρεσιών που αποκτήθηκαν σε µια 
οικονοµία από κατοίκους εξωτερικού κατά την επίσκεψή 
τους στην οικονοµία αυτή. Οι ταξιδιωτικές πληρωµές 
καλύπτουν την απόκτηση ή εκχώρηση αγαθών και 
υπηρεσιών που αποκτήθηκαν σε οικονοµίες του 
εξωτερικού από µόνιµους  κατοίκους εσωτερικού κατά 
την επίσκεψή τους σε άλλες οικονοµίες. 
 

 
Τουρίστας (ή επισκέπτης µε 
διανυκτέρευση) 
Tourist (or overnight visitor) 

 
Ο επισκέπτης (εγχώριος, από το εξωτερικό ή από το 
εσωτερικό) θεωρείται είτε τουρίστας (ή επισκέπτης µε 
διανυκτέρευση) όταν το ταξίδι του/της περιλαµβάνει 
παραµονή µε διανυκτέρευση, αλλιώς πρόκειται για  
επισκέπτη που πραγµατοποιεί µονοήµερη εκδροµή (ή 
εκδροµέας). 
 

 
Τουριστικά προϊόντα  
Tourism characteristic products 

 
Τουριστικά είναι τα προϊόντα εκείνα που ικανοποιούν 
τουλάχιστον το ένα από τα εξής δύο κριτήρια: 
 

(α) Η τουριστική δαπάνη για το προϊόν θα πρέπει 
να αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα της 
συνολικής τουριστικής δαπάνης (µερίδιο 
δαπάνης/συνθήκες ζήτησης) 

 
(β) Η τουριστική δαπάνη για το προϊόν θα πρέπει 
να αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα της 
προσφοράς του προϊόντος στην οικονοµία 
(συνθήκη µεριδίου της προσφοράς). Το κριτήριο 
αυτό υποδηλώνει ότι η προσφορά ενός 
τουριστικού προϊόντος θα έπαυε να υφίσταται σε 
αξιόλογες ποσότητες εν τη απουσία επισκεπτών. 
 

 
Τουριστική δαπάνη 
Tourism expenditure 

 
Η τουριστική δαπάνη αφορά στο ποσό που καταβάλλεται  
για την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, 
όσο και τιµαλφών, προς ιδία χρήση ή εκχώρηση για να 
πραγµατοποιηθούν και κατά τη διάρκεια τουριστικών 
ταξιδιών. Περιλαµβάνει τις δαπάνες των ίδιων των 
επισκεπτών καθώς και τις δαπάνες που καταβάλλονται ή 
εξοφλείται από τρίτους. 

 
Τουριστική κατανάλωση 
Tourism consumption 

 
Αυτή η έννοια χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των 
∆ορυφορικών Τουριστικών Λογαριασµών και αποτελεί 
επέκταση της έννοιας τουριστική δαπάνη. 
Πέρα από την τουριστική δαπάνη περιλαµβάνει επίσης και 
τις επονοµαζόµενες κοινωνικές µεταβάσεις σε είδος από 
τις οποίες επωφελούνται οι επισκέπτες, όπως τον 
καταλογισµό υπηρεσιών διαµονής που παρέχουν οι 
εξοχικές κατοικίες στους ιδιοκτήτες τους κλπ.  
 

 
Χώρα αναφοράς 
Country of reference  

 
Η χώρα αναφοράς αφορά τη χώρα για την οποία γίνεται η 
µέτρηση. 
 

 
Χώρα διαµονής 
Country of residence 

 
Ως χώρα διαµονής ενός νοικοκυριού ορίζεται εκείνη όπου 
συγκεντρώνεται η κύρια οικονοµική δραστηριότητα των 



µελών του. Στην περίπτωση που ένα άτοµο διαµένει (ή 
προτίθεται να διαµείνει) για πάνω από ένα έτος σε κάποια 
συγκεκριµένη χώρα και πραγµατοποιεί εκεί την κύρια 
οικονοµική δραστηριότητά του (για παράδειγµα εκεί όπου 
διαµένει τον περισσότερο χρόνο), τότε το άτοµο αυτό 
θεωρείται ως µόνιµος κάτοικος της χώρας αυτής. 

 


