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Δηζαγσγή 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο πφξνπο εζφδσλ ηεο 

Διιάδαο. Δίλαη παξάδνζε γηα ηελ ρψξα καο, κηαο θαη ε έλαξμή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη 

ζηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ. Ζ πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο θαζψο 

θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη ζηελ παγθφζκηα θνπιηνχξα 

θάλνπλ ηε ρψξα καο ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηνπο μέλνπο, νη νπνίνη ηελ επηιέγνπλ γηα 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Πνιινί απφ απηνχο ηελ επηζθέπηνληαη θαη γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα θνξέο. 

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλε, ζε επίπεδα κεγαιχηεξα απφ εθείλα ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

Διιάδαο. Απφ ηε κία πιεπξά ην γεγνλφο απηφ είλαη ζεηηθφ γηαηί ε ζπκβνιή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ αλάπηπμε είλαη κεγάιε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά πξνθαιεί εξσηήκαηα 

γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο ηα αζηηθά θέληξα δελ απνηεινχλ πφιν έιμεο 

ηνπξηζηψλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ Διιάδα ηα πξνεγνχκελα έηε 

παξαηεξείηαη φηη ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα γλσξίδεη άλζηζε θπξίσο ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν θάζε έηνπο. Απηφ είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη ησλ εζφδσλ 

απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ παξαηεξείηαη φηη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κηα αχμεζε ησλ αθίμεσλ δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζε αχμεζε ησλ 

εζφδσλ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε θαη ε πξφβιεςε ησλ αθίμεσλ ησλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ησλ εζφδσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Σν πξψην θεθάιαην κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή θαζψο 

επίζεο αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο. 

ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο ν ηνπξηζκφο ζπκβάιεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηαο. 
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ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαζψο θαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη 

αθνξνχλ ηεο κεληαίεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαη ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ζχγθξηζε γηα ην πψο νη αθίμεηο 

ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα έζνδα. 

Αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί ην πνζνηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Statgraphics 5.1 επηρεηξείηαη λα 

δνζεί κηα εηθφλα γηα ην πψο αλακέλνληαη λα εμειηρζνχλ νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα θαζψο θαη πνηα αλακέλεηαη λα είλαη ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

Statgraphics. 
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Δπραξηζηίεο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί δηαηξηβή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ (MBA) – Μάλαηδκελη Σνπξηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

Πξψηα απ’ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη λα εθθξάζσ ηηο πην ζεξκέο 

επρέο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο Καζεγεηή Γξ. Μηράιε 

θαθηαλάθε, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηεξίδεη εζηθά θαη 

νηθνλνκηθά φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη βξίζθεηαη δίπια κνπ θάζε ζηηγκή ηεο 

δσήο κνπ. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο κνπ ηνπο θίινπο γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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Κεθάιαην 1: Ο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα- Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

θαη εμέιημε 

 

1.1 Οξηζκόο ηνπξηζκνύ 

 

Οη πξψηνη νξηζκνί γηα ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ επηθεληξψλνληαλ ζηελ έλλνηα ηνπ 

ρψξνπ. Σνπξίζηαο νξίδνληαλ ν άλζξσπνο ν νπνίνο κεηαθηλνχληαλ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ πξνζζέηνληαλ έλαο δεχηεξνο επηβάηεο, ηφηε ν πξψηνο γηλφηαλ ηνπξίζηαο 

πξηλ ηνλ δεχηεξν. Γηα λα πξνζδηνξηζζεί εάλ έλαο ηαμηδηψηεο είλαη ηνπξίζηαο, ζα 

έπξεπε πξψηα λα πξνζδηνξηζηεί ε απφζηαζε εθείλε πνπ ζα έπξεπε λα δηαλχζεη απφ 

ην ζπίηη ηνπ. Έηζη ινηπφλ ε απφζηαζε απηή δηαθνξνπνηνχληαλ απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή θαη απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ 

Σνπξηζηηθψλ πφξσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (United States National Tourism 

Resources Review Commission) φξηζε ηελ απφζηαζε απηή ζηα 50 κίιηα. ηελ 

απφζηαζε απηή πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηχπνπο κεηαθηλήζεσλ εθηφο ηεο 

κεηαθίλεζε πξνο θαη απφ ηελ εξγαζία. 

Έλαο πιεξέζηεξνο νξηζκφο πνπ πξνζηέζεθε αξγφηεξα είλαη απηφο ηνπ Jafar Jafari 

(1977:8): «Ο ηνπξηζκφο είλαη ε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ην 

ζπλεζηζκέλν ηνπ θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηεο βηνκεραλίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθεί απηφο θαη ε βηνκεραλία ζην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ πνπ ηνλ θηινμελεί». (William C. Gartner, 

1996, ζει. 25) 

Δπηπιένλ, ηνπξηζκφο νξίδεηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν θάπνηνο επηζθέπηεηαη 

πξνζσξηλά έλαλ ηφπν εθηφο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ. 

Σέινο, ε Γηεζλήο Αθαδεκία ηνπξηζκνχ, νξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ ζαλ ηελ κεηαθίλεζε θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ γηα απφδξαζε. Ζ 

αλάγθε απηή εθθξάδεηαη θαη εμσηεξηθεχεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε άηνκν, γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγεί ηελ πνηθηινκνξθία ησλ εηδψλ ηνπξηζκνχ. 
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Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ δηεπξχλζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη 

δηάθνξεο κνξθέο επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ, εθφζνλ απηά δελ νδεγνχλ ζε κφληκε 

δηακνλή ή ζε ακεηβφκελε απαζρφιεζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

εμαθξηβσζνχλ ελλνηνινγηθά είλαη πέληε: 

1) Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα ηεο κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο ησλ 

αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ηε δηακνλή ηνπο ζε 

απηνχο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ή επηζπκηψλ 

ηνπο. 

2) Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο, πεξηέρνπλ 

απαξαίηεηα δχν βαζηθά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηαμίδη ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφ, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαηξνθήο. 

3) Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο 

δηακνλήο ησλ αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα 

ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. 

4) Ζ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη 

πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξφζεζή ηνπο 

είλαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο κέζα ζε ιίγεο 

κέξεο, εβδνκάδεο ή κήλεο. 

5) Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα 

ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο, δειαδή γηα ζθνπνχο άιινπο απφ εθείλνπο ηεο κφληκεο 

δηακνλήο ηνπο ή ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπο.  

Ο ηνπξηζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην αθνξά ηελ κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ 

ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη είλαη ην θαηαλαισηηθφ κέξνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηελ θηινμελία, ηελ ππνδνρή θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ. Αληηπξνζσπεχεη ην παξαγσγηθφ θνκκάηη ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ελψ ηαπηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά.  
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1.2 Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

Σν θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίζηεθε φηαλ ν άλζξσπνο απέθηεζε κφληκε 

θαηνηθία θαη ηνπ γελλήζεθε ε επηζπκία γηα κεηαθηλήζεηο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

παξνπζίαζε κεγάιε εμέιημε κέρξη λα θηάζεη ηε κνξθή πνπ έρεη κέρξη θαη ζήκεξα. Οη 

κειεηεηέο ηνπ ηνπξηζκφ ρσξίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ ζε ηξείο βαζηθέο πεξηφδνπο. Ζ 

πξψηε πεξίνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο. Χζηφζν απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη ζηα κέζα ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.Υ. θαη θηάλεη κέρξη ην 1840 κ.Υ. Καηά 

ηελ πεξίνδν απηή ν ηνπξηζκφο βξίζθεηαη ζε κηα πξψηκε θάζε. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 1840 κέρξη ηνλ Β’ Παγθφζκην πφιεκν. Ο ηνπξηζκφο βξίζθεηαη 

ζε κηα θάζε ελειηθίσζεο, εκπινπηίδνληαο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. Ζ ηξίηε θαη 

ηειεπηαία πεξίνδνο θηάλεη κέρξη ηε ζεκεξηλή επνρή. 

 

1.2.1 Πξώηε πεξίνδνο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ νξίδεηαη ν Ζξφδνηνο ζαλ έλαο απφ ηνπο 

αξραηφηεξνπο έιιελεο ηνπξίζηεο. Ο Ζξφδνηνο ηαμίδεςε ζηελ Αίγππην, ηελ Πεξζία θαη 

ηελ πξία, ελψ ζηα έξγα ηνπ ππάξρνπλ πεξηγξαθέο ησλ ηφπσλ πνπ ηαμίδεςε, κε 

αλαθνξά ζηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε Διιάδα 

βξηζθφηαλ ππφ ηελ θαηνρή ησλ ηνχξθσλ δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ ηελ επηζθέθζεθαλ 

θαη έθαλαλ αλαθνξά ζηα έξγα ηνπο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή, δελ ήηαλ ιίγεο νη κνξθέο ηνπ νη νπνίεο δηαηεξνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Οη 

θχξηεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ ήηαλ νη εμήο: 

o Θξεζθεπηηθά πξνζθπλήκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ ν ειεχζεξνο ρξφλνο 

ησλ αλζξψπσλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Αθφκε, νη κεηαθηλήζεηο ήηαλ αξθεηά 

δχζθνιεο θαη ρξνλνβφξεο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη ηνπξίζηεο εθείλεο ηεο 

επνρήο λα ζπλδπάδνπλ ηηο γηνξηέο, κε ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ αλαςπρή. Οη Γειθνί 

ήηαλ ν θπξηφηεξνο πξννξηζκφο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα εθείλεο ηεο επνρήο, φπνπ ν 
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θφζκνο ζπλέξεε γηα πξνζθέξεη ζπζίεο γηα ηνλ ζεφ Απφιισλα θαζψο θαη γηα λα 

ζπκβνπιεπηεί ηελ Ππζία απφ ην πεξίθεκν καληείν. 

o Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 

Ζ δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ πφινο έιμεο επηζθεπηψλ 

απφ πνιιέο ρψξεο. Δπηπιένλ, πνιιέο ήηαλ νη απνζηνιέο αζιεηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαλ ηελ Διιάδα γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. 

o Θεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο 

Ο ηακαηηθφο ηνπξηζκφο ήηαλ αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαηά ηελ πξψηε θάζε εμέιημεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Οη ηνπξίζηεο ζπλδχαδαλ ηελ αλαςπρή κε ηελ επίζθεςή ηνπο ζε ηακαηηθά 

ινπηξά. ηηο πεξηνρέο πνπ ππήξραλ πεγέο ηακαηηθψλ πδάησλ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη 

νηθηζκνί πνπ δέρνληαλ κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ θαζεκεξηλά, ελψ κεξηθνί απφ 

απηνχο έκελαλ εθεί γηα κέξεο. ηελ Διιάδα ήηαλ γλσζηέο νη πεγέο ηεο Αηδεςνχ, ηεο 

θνηνχζαο, ηεο Υεηκάξαο θαη ηεο Καηαιίαο. Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο είρε 

δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ν ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο λα 

κνηξάδεηαη ζε απηέο κηαο θαη θάζε ηνπξίζηαο ηηο επηζθεπηφηαλ γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν. 

o Δθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο 

πρλέο ήηαλ νη κεηαθηλήζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πξψηε θάζε εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Σαμίδηα γηα εκπνξηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο παξνπζηάδνληαη πξνο ην ηέινο 

ηεο πξψηεο θάζε εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ. ε απηφ ζπλεηέιεζε ε αλάπηπμε ησλ 

ηξνρνθφξσλ, ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαζψο θαη ηεο λαππεγηθήο. ηα ηαμίδηα απηά 

ππήξρε ζπλδπαζκφο πεξηήγεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ. εκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξέαδε άκεζα ηνλ αξηζκφ ησλ ηαμηδηψλ απηψλ ήηαλ ε αζθάιεηα 

πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιήλσλ είλαη ε θηινμελία. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

απνθηήζεθε ζηα ρξφληα ηεο αξραίαο Διιάδαο, φπνπ ε θηινμελία ζεσξνχληαλ 

πξνζηαγή ηνπ ζενχ Γία θαη φζνη δελ ππάθνπαλ ηηκσξνχληαλ. ηηο πξψηκεο κνξθέο 

ηεο ε θηινμελία είρε ηδησηηθφ ραξαθηήξα, ελψ κε ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ έγηλε 

δεκφζηνπ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη κε ηελ απμαλφκελε δήηεζε απέθηεζε 

ραξαθηήξα παξνρήο ζηέγεο επί πιεξσκή. 
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Ζ θηινμελία κε ηδησηηθφ ραξαθηήξα πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνπο κφληκνπο 

θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ πνπ δέρνληαλ επηζθέπηεο. Απηφ ζπλέβαηλε ηελ πεξίνδν πνπ 

ήηαλ αθφκε ζπάλην λα εκθαληζηεί επηζθέπηεο ζε κηα πεξηνρή. Σφηε, ήηαλ πεξηδήηεηνη 

θαη φινη ήζειαλ  λα θηινμελήζνπλ ζπίηη ηνπο έλαλ μέλν. Ζ ζπλαλαζηξνθή κε έλαλ 

μέλν πξνζέδηδε θνηλσληθή θαηαμίσζε θαζψο θαη γλψζε, κηαο θαη κάζαηλαλ ήζε θαη 

έζηκα άιισλ πεξηνρψλ ή ρσξψλ. 

Σν γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηε θηινμελία ζηε δεκφζηα κνξθή ηεο ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

επηζθεπηψλ. Αθνχ πιένλ νη επηζθέπηεο ήηαλ πνιινί δελ ππήξρε ελδηαθέξνλ απφ 

ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο λα ηνπο θηινμελήζνπλ κηαο θαη δελ ζα μερψξηδαλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ έπξεπε ε πνιηηεία λα θξνληίζεη ψζηε λα βξεζνχλ θαηαιχκαηα πνπ ζα ηνπο 

θηινμελνχζαλ. 

Όηαλ πιένλ ε θηινμελία απέθηεζε ηελ κνξθή πνπ έρεη αθφκε θαη ζήκεξα, αιιά ζε 

έλα πξσηαξρηθφ ζηάδην, νη επηζθέπηεο ήηαλ ηφζνη πνιινί πνπ νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα 

κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζθέπηνληαη ην πψο ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ζπξξνή απηή 

ψζηε λα ηνπο απνθέξεη θάπνην θέξδνο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

ησλ πξψησλ μελνδνρείσλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε θηινμελία ζεσξνχληαλ απφ ηνπο αξραίνπο έιιελεο εληνιή 

απφ ηνλ αξρεγφ ησλ ζεψλ Γία. Έηζη ινηπφλ ε θηινμελία απνηεινχζε κέξνο ηεο 

παξάδνζήο ηνπο. Ζ άζρεκε αληηκεηψπηζε ησλ επηζθεπηψλ ζεσξνχληαλ ακάξηεκα 

κηαο θαη απηνί πξνζηαηεχνληαλ απφ ηνλ ζεφ Γία. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε θηινμελία είρε 

ηζρχ λφκνπ. Οη κφληκνη θάηνηθνη θηινμελνχζαλ ηνπο επηζθέπηεο ρσξίο θαλελφο είδνπο 

ακνηβή. Αθφκε, ε θηινμελία κπνξνχζε λα ζπλδέζεη άηνκα δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο 

ηάμεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ πξψηε εκθάληζε μελνδνρείσλ έγηλε γχξσ ζην 1500 π.Υ. Δθείλε ηελ πεξίνδν 

άξρηζαλ νη πινχζηνη λα έρνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο εηδηθφ δσκάηην γηα ηνπο μέλνπο. 

Μεγάιε ψζεζε ζηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ έδσζαλ νη δξφκνη ησλ Ρσκαίσλ, γηα 

ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ θάλνπλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ζηηο πεξηνρέο εθείλεο φπνπ ππάξρεη κεγάιε δήηεζε. 

Οη πξψηεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο εκθαλίδνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 

Δπξψπεο, ελψ παξνπζηάδεηαη αλάπηπμε θαη ζηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ 

ηακαηηθέο πεγέο. Καηαιπηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ είρε θαη ε 
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βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηελ Αγγιία, ε νπνία ζπλεηέιεζε ζηελ δηεχξπλζε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο. Ζ Διιάδα, παξφιν πνπ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε θαηνρήο, ζπλέρηζε 

λα δέρεηαη πεξηεγεηέο, νη νπνίνη απνθνκίδνληαο ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο, 

δεκηνχξγεζαλ αξγφηεξα ην θηιειιεληθφ θίλεκα ζηελ Δπξψπε. 

 

1.2.2 Γεύηεξε πεξίνδνο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη ε πην θαηαιπηηθή ζηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ. Καηά 

ηε δηάξθεηα απηήο, κνξθνπνηήζεθαλ νη βάζεηο πνπ νδήγεζαλ ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ 

εμέιημε πνπ παξνπζίαζε αξγφηεξα. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη νη 

επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη 

επηθνηλσλίαο. Αλαπηχρζεθαλ θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο δνκέο. Όια απηά είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ν ηνπξηζκφο λα κελ είλαη πιένλ πξνλφκην ιίγσλ θαη πινπζηνηέξσλ. 

Αθφκε ηελ πεξίνδν απηή θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηα κέζα κεηαθνξάο ε κεραλή. 

Αξρίδεη έηζη κηα γξήγνξε αλάπηπμε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ βνήζεζε αξθεηά 

ζηελ εχθνιε θαη γξήγνξε κεηαθνξά ηνπξηζηψλ. 

Σν 1845 παξνπζηάδεηαη ζηελ Αγγιία ην πξψην νξγαλσκέλν γξαθείν ηαμηδηψλ 

“Thomas Cook and Son” πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Thomas Cook. Νσξίηεξα, ην 1841 ν 

ίδηνο νξγάλσζε ην πξψην ηαμίδη κε νδεγνχο. Απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζεσξείηαη ν πξψηνο επαγγεικαηίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Δίλαη ν πξψηνο πνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο ππνςήθηνπο ηνπξίζηεο νινθιεξσκέλα παθέηα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο λαχινπο, ζπλνδεία, μελαγήζεηο θαη δηαηξνθή. Δπηπιένλ, ν 

Thomas Cook είλαη ν πξψηνο πνπ εθδίδεη πηζησηηθά θνππφληα ζηνπο πειάηεο ηνπ ηα 

νπνία γίλνληαη δεθηά ζε ηξάπεδεο θαη θαηαζηήκαηα ζε φινλ ηνλ θφζκν. 

Μηα αθφκε επαλάζηαζε ζηνλ ρψξν ησλ κεηαθνξψλ, πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη ην αεξνπιάλν. Σν πξψην αεξνζθάθνο έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηνπ ην 1903 απφ ηνπο αδειθνχο Ράηη. Σν 1919 εκθαλίδεηαη ζηελ Γεξκαλία 

ε πξψηε αεξνπνξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ε K.L.M. ε νπνία ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο κέξεο 

καο. 

Οη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, νδήγεζαλ ηνλ θιάδν ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ 
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ζε κεγάιε αλάπηπμε. Σελ πεξίνδν 1832-1862, φπνπ ζηελ Διιάδα ήηαλ βαζηιηάο ν 

Όζσλαο, νη ζχκβνπινί ηνπ θαη νη επηζθέπηεο λνίθηαδαλ ζπίηηα ή θαη δσκάηηα 

θαηνηθηψλ γηα ηε δηακνλή ηνπο ζηελ ρψξα. Σν 1834 κε ηελ κεηαθνξά ηεο 

πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδνο ζηελ Αζήλα απφ ην Ναχπιην, μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ην «Νένλ Ξελνδνρείνλ». Αξγφηεξα, ην 1874 κεηαηξέπεηαη ζε μελνδνρείν ε κέρξη ηφηε 

θαηνηθία ηνπ Αληψλε Γεκεηξίνπ, πινχζηνπ νκνγελή απφ ηελ Σεξγέζηε ηεο Ηηαιίαο, 

θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ επσλπκία «Μεγάιε Βξεηάληα». Σν ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν 

ιεηηνπξγεί κέρξη θαη ζήκεξα, κε κηα κηθξή δηαθνπή ην έηνο 2001 έσο ην έηνο 2003 

φπνπ έγηλε πιήξε αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ, θαη πιένλ αλήθεη ζηε ιίζηα κε ηα 

πνιπηειέζηεξα μελνδνρεία ηεο Δπξψπεο. Σελ δεθαεηία 1910-1920 ζηελ Αζήλα 

ιεηηνπξγνχζαλ αξθεηά μελνδνρεία. Μεξηθά απφ απηά είλαη: ην “Grand Hotel”, ην 

“Μηλέξβα” θαη ην “Ίιηνλ Παιιάο”. Αθφκε ζην Νέν Φάιεξν ιεηηνπξγεί ην αξθεηά 

θεκηζκέλν μελνδνρείν “Αθηαίνλ”. Σαπηφρξνλα, ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ 

πξνζθέξνληαλ γηα ζεξαπεπηηθφ ηνπξηζκφ θαζψο θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, 

μεθηλά ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία άιισλ επψλπκσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Απηή ε πεξίνδνο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία 

ηνπ. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο έθαλε αικαηψδε πνξεία αιιάδνληαο 

ηελ πνξεία νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο, θαζψο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ν νπνίνο είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε απηήλ. Ο ηνπξηζκφο έπαςε λα είλαη πξνλφκην ιίγσλ 

απνθηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο «νπαδνχο». Οη κειεηεηέο 

ηνπ ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε απηή σο θάζε ελειηθίσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

1.2.3 Σξίηε πεξίνδνο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ μεθηλά ε ηξίηε πεξίνδνο εμέιημεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Σα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή, είλαη νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ θαζψο θαη 

αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δηαθνπψλ απφ ηνπο ηνπξίζηεο. Ζ ηειεηνπνίεζε ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο θαζηζηά πην γξήγνξε θαη εχθνιε ηελ κεηαθνξά ηνπξηζηψλ. Αθφκε, ε 

ζπγθέληξσζε πιεζπζκψλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ, δεκηνπξγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα 

ηνπξηζκφ. Όιε απηή ε έμαξζε κε ηελ ηαπηφρξνλε πνηθηινκνξθία ηεο δήηεζεο, 
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ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ θαηαιπκάησλ, θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ, νη ιφγνη πινπνίεζεο 

ελφο ηαμηδηνχ ήηαλ θπξίσο ε επαθή κε ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ ιφγσ ηνπ πνιέκνπ 

δελ κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή. Ζ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ 

νδήγεζαλ ζηελ ζπλερή αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ. Καζηεξψλεηαη πιένλ 

ν ηνπξηζκφο ζαλ έλαο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηα έζνδα ελφο θξάηνπο, θαη κεηαβάιιεηαη κε βάζε ην νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν αλάπηπμεο. 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1970 ν ηνπξηζκφο γλσξίδεη ηεξάζηηα άλζηζε. Μεξηθνί απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε απηή είλαη νη εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαθνπψλ 

 Ζ αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

 Ζ αχμεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ 

 Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 Ζ εμέιημε ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ 

 Ζ θξαηηθή αληηκεηψπηζε ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

1.3 Μνξθέο ηνπξηζκνύ 

 

Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο είλαη απνδεθηέο απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ είλαη νη εμήο:  

 Ο εγρψξηνο ηνπξηζκφο (Domestic tourism). Αθνξά ησλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ 

ησλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο, νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ κέζα ζηα ζχλνξά ηεο. 

 Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο (Inbound tourism). Αλαθέξεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο 

πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα. 

 Ο εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο (Outbound tourism). Δίλαη νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο 

πνπ θεχγνπλ έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο γηα ηνπξηζκφ. 
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 Ο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο (Internal tourism). Δίλαη ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη 

ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ κηαο ρψξαο. 

 Ο εζληθφο ηνπξηζκφο (National tourism). Δίλαη ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ κηαο ρψξαο. 

 Ο δηεζλήο ηνπξηζκφο (International tourism). Δίλαη ην ζχλνιν ηνπ 

εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ κηαο ρψξαο. 

 

1.4 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ 

 

Με ηνλ φξν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ δηαθξίλνληαη απφ εμεηδίθεπζε. Απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ άιιεο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ εθηφο ηνπ παξαδνζηαθνχ. Σν βαζηθφ πξνλφκην ησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ είλαη φηη πξνζθέξνπλ πνηθηιία εηθφλσλ (βνπλφ, ζάιαζζα, δάζε, 

πνηάκηα), κε απνηέιεζκα ηελ δπλαηφηεηα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

δηαζθέδαζεο απφ ην θνηλφ πνπ επηιέγεη κηα ηέηνηα κνξθή ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, κέζα 

απφ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αλαδεηθλχνληαη θαη άιιεο νκνξθηέο ελφο 

πξννξηζκνχ, ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα απνιαχζεη θαλείο κέζα απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνπξηζκφ. 

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο απεπζχλνληαη ζε 

πεξηνξηζκέλν θνηλφ, ελψ δελ είλαη απαξαίηεην φηη θάζε ρψξα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

φιεο ηηο πηζαλέο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη πην δηαδεδνκέλεο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη: 

 Ο αγξνηνπξηζκφο 

 Ο ηνπξηζκφο πγείαο 

 Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

 Ο ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο 

 Ο ηνπξηζκφο θηλήηξσλ 

 Ο θνηλσληθφο ηνπξηζκφο 

 Ο κνξθσηηθφο ηνπξηζκφο 
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ηελ Διιάδα νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ γλσξίδνπλ άλζηζε είλαη νη εμήο: 

 Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο (πεδνπνξία, ξάθηηλγθ, ζλφνπκπνξλη, 4x4, θαγηάθ, 

θαλφ, πνδειαζία, ηζηηνπινΐα, θαηαδχζεηο) 

 Ο νηθνηνπξηζκφο 

 Ο γεσηνπξηζκφο 

 Ο ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο 

 Πεξηήγεζε ζε εζληθά πάξθα 

 Πεξηήγεζε ζε κνπζεία 

 Πεξηήγεζε ζε θάζηξα 

 Γηακνλή ζε παξαδνζηαθά μελνδνρεία θαη μελψλεο 

 Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Ο ηακαηηθφο ηνπξηζκφο 

 Θαιαζζνζεξαπεία 

 Ο αξραηνινγηθφο ηνπξηζκφο 

 Οη δξφκνη ηνπ θξαζηνχ 

 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

 Θεκαηηθά πάξθα 

 

 

1.5 Ο ηνπξηζκόο  ζηελ Διιάδα 

 

Ζ κεγάιε ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαζψο θαη ε ηεξάζηηα πνιηηηζκηθή ηεο θιεξνλνκηά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θιίκα θαη ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηελ θαζηζηά ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ γηα πιήζνο θφζκνπ αθφκε θαη γηα παξαπάλσ απφ κία θνξέο. Ζ 

πνηθηινκνξθία ηνπ εδάθνπο ηεο, πνπ ζπλδπάδεη ηελ νκνξθηά ηεο άγξηαο θχζεο κε ηηο 

παλέκνξθεο παξαιίεο, είλαη έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

Οη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλεο θαη πνηθίιεο. 

Πνιπηειή μελνδνρεία έσο απιά ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε φιε ηε 

ρψξα. Αθφκε, ζε πνιιέο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα 

θάκπηλγθ. Όζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ πνιιά ιηκάληα θαη 
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αεξνδξφκηα ηα νπνία πέξαλ απφ ηελ πξφζβαζε, θαζηζηνχλ εχθνιε θαη ηε κεηαθνξά 

κέζα ζηε ρψξα. 

Τπεχζπλνο γηα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ). Όηη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη δεκφζηεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ππφ ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ Δ.Ο.Σ. Γεκφζηεο ζρνιέο πνπ εθπαηδεχνπλ μελνδνρνυπαιιήινπο 

θαζψο θαη πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα εξγαζηεί ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην νξγαληζκφ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο 

ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
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Κεθάιαην 2: πκβνιή ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία 

 

2.1 πκβνιή ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 

 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. 

Οη δηάθνξεο απφςεηο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ δηίζηαληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα 

νη «ππνζηεξηθηέο» ηνπ ηνπξηζκνχ λα ζεσξνχλ φηη ν ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο, δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, εληζρχεη ηελ πεξηθέξεηα θαη 

αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν. Αληίζεηα, ε άπνςε φισλ εθείλσλ πνπ είλαη αληίζεηνη κε ηνλ ηνπξηζκφ 

πηζηεχνπλ φηη ν ηνπξηζκφο απνπξνζαλαηνιίδεη ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα θαη ζηνπο θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, 

πξνθαιεί βιάβεο ζην πεξηβάιινλ θαη ραιαξψλεη ηα ήζε θαη ηα έζηκα. 

Γηα λα είλαη ζεηηθή ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζε κηα ρψξα ζα πξέπεη απηφο 

λα κελ αλαπηχζζεηαη κνλφπιεπξα. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα 

ρψξα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, ε κνλφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε άιινπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ηεο 

ρψξαο. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε κηα 

αξκνληθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπλχπαξμε. Μεηαμχ άιισλ, ζα πξέπεη λα δνζεί 

κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ 

έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ηα φξηα αλνρήο ηνπ, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη θαη ηνπ αλζξψπνπ πνπ δεη κφληκα ζε 

κηα ρψξα. 
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2.2 πκβνιή ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ 

 

Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ηνκείο ηεο Διιεληθή Οηθνλνκίαο. πκβάιεη νπζηαζηηθά, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ επίδξαζή ηνπ είλαη επεξγεηηθή ζηελ απαζρφιεζε 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. 

πγθεθξηκέλα ζε ρψξεο κε έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ εηζξνή 

ζπλαιιάγκαηνο. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ είλαη ζεκαληηθή. Τπνινγίδεηαη φηη παγθνζκίσο ην 

ηνπξηζκφο ζπκκεηέρεη ζην ΑΔΠ κε  πνζνζηφ 3,2%. Γηα ηελ δεθαεηία 2010-2020 ην 

Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ (WTTC) πξνβιέπεη φηη ην πνζνζηφ 

απηφ ζα απμεζεί θαη ζα θηάζεη ην 9,7%, κηαο θαη εθηηκά φηη ε βηνκεραλία ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζα παξνπζηάζεη ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 4,4%. Όζνλ αθνξά 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ παγθνζκίσο, ππνινγίδεηαη φηη θαηά ηελ ίδηα δεθαεηία ην 9,2% 

ζα απαζρνιείηε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ γηα ην έηνο 2009 έθηαζε 

ην 15,2%, ελψ νη απαζρνινχκελνη ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία θηάλνπλ ην 18,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. 

ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ππάγνληαη θαη άιινη κηθξφηεξνη θιάδνη πνπ δξνπλ κέζα ζε 

απηφλ. Οη θπξηφηεξνη είλαη ν θιάδνο εζηίαζεο θαη ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ. Οη θιάδνη 

απηνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ απαζρφιεζε θαζψο θαη ζηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε ηελ δεθαεηία 2000-2009. 
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Πίλαθαο 1: πκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ, ηελ απαζρόιεζε θαη μελνδνρεηαθέο 

ππνδνκέο 

Πεγή: ΔΣΔ 

Ζτοσ 
Συμμετοχι 

ςτο ΑΕΠ 

Συμμετοχι 
ςτθν 

απαςχόλθςθ 

Απαςχόλθςθ 
(άμεςθ & 
ζμμεςθ) Ξενοδοχειακι Υποδομι 

2000 15,93% 19,90% 781.045 
8.073 ξενοδοχεία /  

593.990 κλίνεσ 

2001 16,20% 19,90% 779.151 
8.285 ξενοδοχεία / 

 608.104 κλίνεσ 

2002 15,81% 20,10% 787.778 
8.527 ξενοδοχεία / 

 626.914 κλίνεσ 

2003 15,67% 20,00% 793.784 
8.689 ξενοδοχεία /  

644.898 κλίνεσ 

2004 16,13% 19,60% 801.377 
8.843 ξενοδοχεία /  

660.799 κλίνεσ 

2005 16,90% 20,50% 860.764 
9.036 ξενοδοχεία / 

 682.050 κλίνεσ 

2006 17,10% 20,80% 906.991 
9.111 ξενοδοχεία /  

693.252 κλίνεσ 

2007 17,20% 20,80% 939.820 
9.207 ξενοδοχεία / 

 700.933 κλίνεσ 

2008 16,20% 19,60% 833.200 
9.385 ξενοδοχεία /  

715.857 κλίνεσ 

2009 15,20% 18,50% 774.200 
9.554 ξενοδοχεία /  

726.546 κλίνεσ 
 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε είλαη πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηελ 

Διιάδα. Ζ έκκεζε απαζρφιεζε αθνξά ηελ απαζρφιεζε ζηνπο θιάδνπο εθείλνπο 

πνπ δξνπλ κέζα ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζην ΑΔΠ πξνθχπηεη ην 

δηάγξακκα 1: 
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Γηάγξακκα 1: πκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ 

ην δηάγξακκα 1 παξαηεξνχκε φηη κέρξη ην έηνο 2004 δελ παξνπζηάδεηαη θακία 

αμηφινγε κεηαβνιή ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ, κε 

εμαίξεζε ην έηνο 2003 φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή κείσζε. Γηα ηα επφκελα ηξία 

έηε παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε θηάλνληαο ζην κέγηζην ην έηνο 2007. εκαληηθφ 

ξφιν ζε απηήλ ηελ αχμεζε έπαημε ε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζην 2004 

ζηελ Διιάδα θαζψο θαη άιιεο δηαθξίζεηο φπσο απηή ηεο θαηάθηεζεο ηεο πξψηεο 

ζέζεο ζηελ πνδνζθαηξηθή νξγάλσζε Euro. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην έηνο 

2009 ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ θηάλεη ηα ρακειφηεξα γηα ηελ δεθαεηία 

επίπεδα. 

ην δηάγξακκα 2 πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ζχγθξηζε γηα ην πψο θπκαίλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ζε ζρέζε κε ηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή. 
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Γηάγξακκα 2: πκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ απαζρόιεζε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό 

θιηλώλ 

Πεγή: ΔΣΔ 

ην δηάγξακκα 2 είλαη εκθαλέο φηη ε δπλακηθφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεία 

παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία. Αληίζεηα, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε κφλν ηελ ηξηεηία 2005-2007 

θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη, θηάλνληαο ηα ρακειφηεξα γηα ηελ δεθαεηία επίπεδα ην 

έηνο 2009. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη 

δεπηεξνγελείο θιάδνη πνπ δξνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε. 

ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κέζε θαηά θεθαιή δαπάλε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2009, θαζψο θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ. 
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Πίλαθαο 2: Μέζε θαηά θεθαιή δαπάλε θαη ζπλνιηθά εηήζηα έζνδα από ηνλ ηνπξηζκό 

Πεγή: ΔΣΔ 

Έηνο 
Μέζε θαηά θεθαιή 

δαπάλε € 
Έζνδα δηο 

€ 

2000 813 10,1 

2001 813 10,6 

2002 819 10,3 

2003 762 9,5 

2004 882 10,4 

2005 832 10,7 

2006 812 11,4 

2007 743 11,3 

2008 730 11,6 

2009 697 10,4 
   

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ αθνξά ηε κέζε 

θαηά θεθαιή δαπάλε. 

 

Γηάγξακκα 3: Μέζε θαηά θεθαιή δαπάλε ηνπξηζηώλ 2000-2009 

Πεγή: ΔΣΔ 

Γηα ηα ηξία πξψηα έηε ηεο δεθαεηίαο πνπ κειεηάηαη, παξαηεξείηαη φηη ε κέζε θαηά 

θεθαιή δαπάλε είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή. Γηα ην έηνο 2003 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο 
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ηάμεσο ησλ 50 €, ελψ γηα ην έηνο 2004 παξαηεξείηαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο δεθαεηίαο. Γηα 

ηα πέληε ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη κείσζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2009 ε 

κέζε θαηά θεθαιή δαπάλε έρεη ηελ ειάρηζηε ηηκή γηα ηελ δεθαεηία. 

Αληίζηνηρα, γηα ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα 

πξνθχπηεη ην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 4: πλνιηθά εηήζηα έζνδα 2000-2009 

Πεγή: ΔΣΔ 

ην δηάγξακκα ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ παξαηεξείηαη 

κηα κηθξή κείσζε γηα ην έηνο 2003, ελψ γηα ηα επφκελα έηε ηα έζνδα αθνινπζνχλ 

αλνδηθή πνξεία. Σν έηνο 2009 παξαηεξείηαη θαη πάιη κείσζε θηάλνληαο ζρεδφλ ηα 

επίπεδα ησλ εζφδσλ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο. 

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ δεθαεηία 2000-2009, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην έηνο 2003 παξαηεξείηαη κείσζε ζηελ θαηά θεθαιή δαπάλε ησλ 

ηνπξηζηψλ, ζηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, ζηε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ 

ζηελ έκκεζε θαη άκεζε απαζρφιεζε θαζψο θαη ζην πνζνζηφ ζπκβνιήο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ. Σν έηνο 2004 παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ κειεηήζεθαλ θαη απηφ ζπλέβε θπξίσο ιφγσ ηεο δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ 
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Αγψλσλ εθείλε ηε ρξνληά ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, νη ίδηνη παξάγνληεο παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε κείσζε ην ηειεπηαίν έηνο ηεο δεθαεηίαο. Ζ μελνδνρεηαθή δπλακηθφηεηα 

παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε. 

 

2.3 Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

 

Ο ηνπξηζκφο, εθηφο απφ ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκία, ζπκβάιεη ζεηηθά θαη 

ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο δελ είραλ 

αλαπηπρζεί, κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαηάθεξαλ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ην 

δηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηαο είλαη ε θπζηθή ηδηνκνξθία. Ο θπζηθφο πινχηνο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θηινμελίαο ρηνλνδξνκηθνχ ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ ππάξρεη γηα ηελ 

επίζθεςε νξεηλψλ πξννξηζκψλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο.  

ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο. Απηή 

ε κνξθή ηνπξηζκνχ είλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο, ελψ κεξηθά απφ ηα παξάθηηα 

παξαζεξηζηηθά θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη ζήκεξα ππήξραλ ήδε απφ ην 19ν 

αηψλα. ηα πξψηα ηνπ ζηάδηα απεπζχλνληαλ ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ηνπξηζηψλ, θπξίσο ζηνπο νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνπο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ 

απηφ άιιαμε κε απνηέιεζκα ζηνλ ίδην πξννξηζκφ λα ζπγθεληξψλνληαη ηνπξίζηεο 

φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηάμεσλ. 

Ο παξάθηηνο ηνπξηζκφο ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

εκθαλίζηεθε. Οη επηπηψζεηο απφ ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο κνξθή ηνπξηζκνχ ζε 

παγθφζκην επίπεδν είλαη νη εμήο: 

 Δπηκήθπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ, κε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
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 Δκπινπηηζκφο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο κε αλάινγε 

πξνζαξκνγή ζηελ απμαλφκελε ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

 πκβνιή ζηελ απαζρφιεζε, ηφζν ζηελ άκεζε φζν θαη ζηελ έκκεζε, κε 

ηαπηφρξνλε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πςεινχ επηπέδνπ 

πξνζθεξφκελεο  ππεξεζίεο. 

 Αλάπηπμε λέσλ πεξηνρψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξννξηζκψλ παξάθηηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

ηελ Διιάδα ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο είλαη απηφο πνπ γλσξίδεη κεγάιε άλζηζε. ε 

απηφ ζπληειεί ε κνξθνινγία ηεο ρψξαο, πνπ δηαζέηεη πιήζνο λεζηψλ θαη 13.700 

ρηιηφκεηξα αθηψλ. 

Ο πςειφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηεο πεξηθέξεηαο 

νδεγεί ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηε ζπλερή 

αλάπηπμε ησλ πξννξηζκψλ απηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο επίζεο πξνθαιείηαη αχμεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε 2 βαζηθά ζηνηρεία. Σν πξψην αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

πεξηνρήο. Θα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη παξαδφζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο γηαηί είλαη 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ επηζθέπηνληαη νη ηνπξίζηεο ηνλ θάζε 

πξννξηζκφ. Σν δεχηεξν αθνξά ην πεξηβάιινλ. Ο θπζηθφο πινχηνο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί αθέξαηνο θαη λα κε γίλεηαη αιφγηζηε αλέγεξζε νηθεκάησλ θαη 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ε πνζνζηηαία θαηαλνκή μελνδνρεηαθήο δπλακηθφηεηαο 

ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. 

 

 

 

 

 



 

~ 31 ~ 

 

Πίλαθαο 3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή μελνδνρεηαθήο δπλακηθόηεηαο 

Πεγή: ΔΣΔ 

  2007 2008 2009 

 Μνλάδεο Γσκάηηα Κιίλεο Μνλάδεο Γσκάηηα Κιίλεο Μνλάδεο Γσκάηηα Κιίλεο 

ηεξεά Διιάδα 13,73% 13,57% 13,38% 13,73% 13,46% 13,25% 13,70% 13,34% 13,34% 

Πεινπόλλεζνο 7,98% 6,67% 6,76% 8,13% 6,68% 6,77% 8,27% 6,76% 6,85% 

Ηόληα Νεζηά 9,75% 12,10% 12,14% 9,60% 12,01% 12,03% 9,50% 11,97% 11,97% 

Ήπεηξνο 3,18% 1,57% 1,61% 3,42% 1,74% 1,78% 3,56% 1,81% 1,85% 

Νεζηά Αηγαίνπ 4,24% 3,00% 2,99% 4,26% 2,95% 2,94% 42,60% 3,00% 2,98% 

Κξήηε 16,39% 21,26% 20,97% 16,22% 21,47% 21,19% 16,09% 21,68% 21,38% 

Γσδεθάλεζα 10,55% 17,10% 17,20% 10,47% 17,07% 17,15% 10,60% 17,53% 17,66% 

Κπθιάδεο 10,23% 5,98% 6,04% 10,17% 5,95% 5,99% 10,17% 5,96% 6,00% 

Θεζζαιία 
πνξάδεο 

6,21% 3,83% 3,88% 6,24% 3,86% 3,92% 6,24% 3,86% 3,91% 

Μαθεδνλία 16,60% 14,00% 14,11% 16,63% 13,91% 14,06% 16,52% 13,92% 14,12% 

Θξάθε 1,14% 0,92% 0,93% 1,12% 0,89% 0,90% 1,14% 0,93% 0,93% 
 

Απφ ηνλ πίλαθα 3 γηα ην έηνο 2009 πξνθχπηεη ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ αθνξά 

ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή θιηλψλ ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. 

 

Γηάγξακκα 5: Καηαλνκή θιηλώλ ζηα δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο 

Πεγή: ΔΣΔ 
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Σα δχν γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα κε ην κεγαιχηεξν επί ηνπ ζπλφινπ πνζνζηφ 

θιηλψλ είλαη ε Κξήηε θαη ηα Γσδεθάλεζα. Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν είλαη 

κεγάιεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο βνεζνχλ αξθεηά ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε. 

 

2.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα από ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ 

ζηελ πεξηθέξεηα 

 

2.4.1 Πιενλεθηήκαηα 

 

Ο ηνπξηζκφο έρεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δθηφο απφ ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκία, πνιιά είλαη ηα 

σθέιεη ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ γίλεη θάησ απφ ζσζηή 

θαηεχζπλζε. 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ βνεζά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, 

ε ηνπξηζηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο θαη ηνπ φηη 

είλαη εληάζεσο εξγαζίαο απαηηεί, ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηνκείο, κηθξφηεξεο επελδχζεηο 

νη νπνίεο πξνθαινχλ ζεηηθά ηφζν ηελ εξγαηηθή απαζρφιεζε φζν θαη θάζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

ηνπξηζκφο κπνξεί λα θξαηήζεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ππαίζξνπ θαη λα κεηψζεη ην 

πξφβιεκα ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα. 

Ζ χπαξμε ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα απμάλεη ηε δήηεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

αχμεζε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη είηε απφ ηελ ρξήζε πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, είηε απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο 

ηνπξίζηεο. Σν γεγνλφο απηφ επηβάιεη ηε ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλαισηηθήο 

δήηεζεο κε ηελ παξαγσγή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε 

ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Ο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο πεξηθέξεηαο 

ή γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή θχζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 
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επηδξά άκεζα ζην ηνπηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ζπλδέεη φιεο ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο κε ηνλ ηνπξηζκφ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Ζ δηαζχλδεζε απηή αθνξά ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εγρψξηα ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε. 

Οη ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο είηε είλαη ηδησηηθέο είηε δεκφζηεο απνθέξνπλ πνιιαπιά 

νηθνλνκηθά σθέιεη ζηελ πεξηθέξεηα, ελψ δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε φιν ην 

θάζκα ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. 

Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Άκεζεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

αλαγθψλ (εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θιπ.). 

 Δπελδχζεηο γηα ςπραγσγία θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Δπελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εμαζθάιηζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε ζπλέρηζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο (καξίλεο, ιηκάληα, 

αεξνδξφκηα, θιπ.). 

Οη δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην ππεξεζηψλ πνπ δίλνπλ 

θίλεηξν γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηθέξεηα, κε απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 

2.4.2 Μεηνλεθηήκαηα 

 

Πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα έρεη θαη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε παξαγσγηθή βάζε θαη νηθνλνκηθή δνκή. 

Ζ ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηελφηεηα ζε 

δηάθνξνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο λα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο. ηελ Διιάδα είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν ηεο 

εγθαηάιεηςεο ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε εμσθξεληθή άλνδνο ησλ ηηκψλ 

ηεο γεο. 
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Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε 

θαηαλάισζε ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ. Πνιινί αλαιπηέο πηζηεχνπλ φηη απηφ δελ 

ζπκβαίλεη πάληα. Ο ηνπξηζκφο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη φρη ησλ εγρψξησλ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθή δνκή ηεο πεξηθέξεηαο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη έξγσλ ππνδνκήο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αιινίσζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηθέξεηαο, θαη θαηά ζπλέπεηα λα θαηαζηξέςεη έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ, ε 

θαζεκεξηλή επαθή κε μέλνπο επηζθέπηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ακθηζβήηεζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ αμηψλ απφ ηνπο λένπο. 

 

2.5 Πξνϋπνζέζεηο πεξηθεξεηαθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα θνηλσληθννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαςπρήο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε, 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νξγαληθφ ζηνηρείν θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Οη ηνπξηζηηθά 

αλαπηπζζφκελεο πεξηθέξεηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη νη εμήο: 

 Φπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο. 

 Γεσγξαθηθέο. 

 Πξνζπέιαζεο. 

 Οηθνλνκηθέο. 

 Γηαβίσζεο. 

 Πνιηηηζηηθέο. 
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Οη πξνυπνζέζεηο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη απαξαίηεην λα 

πιεξνχληαη θαη λα ζπλππάξρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Πνιιέο θαη κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Με χπαξμε ππεξεηδίθεπζεο ε νπνία ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

ζε άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Δμαζθάιηζε ηεο δήηεζεο. 

 Καηάιιειε θξαηηθή ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. 

Σα ζηνηρεία απηά, εθφζνλ πιεξνχληαη, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κηα αζθαιή 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε 

ηεο πεξηθέξεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ππάξμεη θηλεηνπνίεζε 

φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο ηνπξηζηηθά αλαπηπζζφκελεο πεξηθέξεηαο, 

νη νπνίνη κεηαβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε εθαξκνγή 

κηαο ζπγθξνηεκέλεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη κηαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, 

πνπ ζα εληζρχνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

ηεο αλάπηπμε. 

Ζ Διιάδα πιεξνί αξθεηέο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, δεδνκέλνπ φηη εκθαλίδεη απνθεληξσκέλε 

ηνπξηζηηθή δνκή. Οη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν 

πιήζνο ηνπξηζηψλ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη δέρνληαη 10 εθαηνκκχξηα 

ηνπξίζηεο εηεζίσο. 
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Κεθάιαην 3: Αλάιπζε ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο – εζόδσλ 

από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα  

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πιήξε παξνπζίαζε ησλ κεληαίσλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ησλ κεληαίσλ εζφδσλ πνπ είρε ε ρψξα απφ ηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. θνπφο ηεο παξνπζίαζεο απηήο είλαη λα απνθηεζεί κηα πιήξε εηθφλα γηα 

ην πψο θπκαίλνληαη νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαζψο θαη ησλ εζφδσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηελ Διιάδα φπσο επίζεο λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ εηψλ. 

 

3.1 Σνπξηζηηθή πξνζέιεπζε 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζα κειεηεζνχλ αθνξνχλ ηηο κεληαίεο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ην 

έηνο 1996 έσο ην έηνο 2010 θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο ε Διιάδα δέρεηαη 

ηνπξίζηεο. Απφ ηελ έξεπλα έρνπλ εμαηξεζεί νη αθίμεηο απφ ηελ Αιβαλία θαη ηελ 

Βνπιγαξία θαζψο ε πξνζέιεπζε απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο αθνξά θπξίσο 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη έξρνληαη ζηελ Διιάδα κε πξφθαζε ηνλ ηνπξηζκφ. 
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Έηνο 1996 

Γηα ην έηνο 1996 νη κεληαίεο αθίμεηο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 6: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 1996 

 Πεγή: ΔΤΔ 

ην δηάγξακκα 6 παξαηεξείηαη φηη ε κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή πξνζέιεπζε ζηελ 

Διιάδα γηα ην έηνο 1996 ήηαλ ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην. Σν κήλα 

επηέκβξην ε ηνπξηζηηθή πξνζέιεπζε παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο θζάλνληαο 

ζρεδφλ ηνπο 1.790.000 ηνπξίζηεο. 
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Έηνο 1997 

Γηα ην έηνο 1997 νη κεληαίεο αθίμεηο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 7. 

 

Γηάγξακκα 7: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 1997 

Πεγή: ΔΤΔ 

Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ γηα ην έηνο 1997 είλαη κέγηζηνο ην κήλα 

Αχγνπζην μεπεξλψληαο ηηο 1.800.000 αθίμεηο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη 

θαη ηνλ κήλα Ηνχιην νη αθίμεηο ήηαλ αξθεηά πςειέο, ελψ ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη 

επηέκβξην ν αξηζκφο αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ζρεδφλ ίδηνο θαη θπκαίλεηαη ζηηο 

1.400.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 1998 

Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνλ κεληαίν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 1998. 

 

Γηάγξακκα 8: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 1998 

Πεγή: ΔΤΔ 

ε αληίζεζε κε ηα έηε 1996 θαη 1997 ν κήλαο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ γηα ην έηνο 1998 είλαη ν Ηνχιηνο φπνπ νη αθίμεηο μεπεξλνχλ ηηο 2.000.000. Σν 

κήλα Αχγνπζην ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ είλαη ζρεδφλ 2.000.000, ελψ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο κήλεο νη αθίμεηο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 
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Έηνο 1999 

Οη κεληαίεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην έηνο 1999 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 9. 

 

Γηάγξακκα 9: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 1999 

Πεγή: ΔΤΔ 

Γηα ην έηνο 1999 παξαηεξείηαη φηη νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη 

Αχγνπζην είλαη ζρεδφλ ίδηεο θαη θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ησλ 2.200.000. Αθφκε ηνπο 

κήλεο Ηνχληνο θαη επηέκβξηνο νη αθίμεηο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα, πεξίπνπ ζηηο 

1.600.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2000 

Σν δηάγξακκα 10 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο κεληαίεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην 

έηνο 2000. 

 

Γηάγξακκα 10: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2000 

Πεγή: ΔΤΔ 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2000 είλαη ηνλ 

κήλα Ηνχιην κε 2.400.000 αθίμεηο. Σν ηξίκελν Ηνχιηνο, Αχγνπζηνο, επηέκβξηνο είλαη 

απηφ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αθίμεηο. 
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Έηνο 2001 

Οη κεληαίεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην έηνο 2001 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 11 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 11: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2001 

Πεγή: ΔΤΔ 

Οη κήλεο Ηνχληνο θαη επηέκβξηνο παξαηεξείηαη φηη παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

αθίμεσλ γηα ην έηνο 2001 θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηηο 1.900.000 αθίμεηο. Ο κήλαο κε 

ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αθίμεσλ είλαη ν Ηνχιηνο κε 2.500.000 αθίμεηο θαη δεχηεξνο ζε 

αξηζκφ αθίμεσλ γηα ην έηνο 2001 είλαη ν Αχγνπζηνο κε 2.300.000 αθίμεηο. 

 

 

 

 

 

 



 

~ 44 ~ 

 

Έηνο 2002 

Γηα ην έηνο 2002 ν αξηζκφο αθίμεσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 12 πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 12: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2002 

Πεγή: ΔΤΔ 

Σν έηνο 2002 ν κήλαο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ είλαη ν 

Αχγνπζηνο, ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο αθίμεηο ηνπ κήλα 

Ηνπιίνπ. Οη αθίμεηο γηα ηνπο δχν απηνχο κήλεο θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ησλ 

2.300.000 αθίμεσλ. Ο επηέκβξηνο αθνινπζεί ηξίηνο κε 1.900.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2003 

Οη κεληαίεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην έηνο 2003 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 13. 

 

Γηάγξακκα 13: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2003 

Πεγή: ΔΤΔ 

Οη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο είλαη απηνί κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αθίμεσλ γηα ην 

έηνο 2003. Με ειάρηζηε δηαθνξά ν κήλαο Ηνχιηνο είλαη πξψηνο κε 2.400.000 αθίμεηο. 

Οη κήλεο Ηνχληνο θαη επηέκβξηνο έρνπλ πεξίπνπ ηνλ ίδην αξηζκφ αθίμεσλ ν νπνίνο 

θπκαίλεηαη ζηηο 1.800.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2004 

Οη κεληαίεο αθίμεηο ηνπ έηνπο 2004 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 14. 

 

Γηάγξακκα 14: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2004 

Πεγή: ΔΤΔ 

Σν ηξίκελν Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ, Απγνχζηνπ είλαη απηφ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αθίμεσλ 

γηα ην έηνο 2004. Οη πεξηζζφηεξεο αθίμεηο παξνπζηάδνληαη ην κήλα Ηνχιηνο κε 

2.300.000 αθίμεηο. Γεχηεξνο ζε αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ είλαη ν κήλαο 

Αχγνπζηνο κε 2.200.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2005 

Ο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ γηα ην έηνο 2005 παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 15. 

 

Γηάγξακκα 15: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2005 

Πεγή: ΔΤΔ 

Γηα ην έηνο 2005 ν κήλαο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ν Ηνχιηνο φπνπ νη αθίμεηο μεπεξλνχλ ηηο 2.500.000. Ο κήλαο Αχγνπζηνο 

αθνινπζεί δεχηεξνο κε 2.200.000 αθίμεηο, ελψ ηξίηνο είλαη ν κήλαο Ηνχιηνο κε 

2.000.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2006 

Γηα ην έηνο 2006 ν αξηζκφο ησλ κεληαίσλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ παξνπζηάδνληαη ζην 

δηάγξακκα 16 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 16: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2006 

Πεγή: ΔΤΔ 

Οη κήλεο Ηνχληνο θαη επηέκβξηνο παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

γηα ην έηνο 2006 νη νπνίνη θπκαίλνληαη ζηηο 2.000.000 αθίμεηο. Πξψηνο είλαη ν κήλαο 

Ηνχιηνο κε 2.700.000 αθίμεηο, ελψ ν κήλαο Αχγνπζηνο είλαη δεχηεξνο κε 2.500.000 

αθίμεηο. 
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Έηνο 2007 

Οη κεληαίεο αθίμεηο ηνπ έηνπο 2007 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 17. 

 

Γηάγξακκα 17: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2007  

Πεγή: ΔΤΔ 

Οη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο έρνπλ ζρεδφλ ηνλ ίδην αξηζκφ αθίμεσλ γηα ην έηνο 

2007. Ο αξηζκφο απηφο θπκαίλεηαη ζηηο 2.500.000 αθίμεηο. Ο κήλαο Ηνχληνο είλαη 

ηξίηνο κε 2.000.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2008 

Σν δηάγξακκα 18 πνπ αθνινπζεί αθνξά ηηο κεληαίεο αθίμεηο γηα ην έηνο 2008. 

 

Γηάγξακκα 18: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2008 

Πεγή: ΔΤΔ 

Σν κήλα Αχγνπζην νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο είλαη 3.000.000 γηα ην έηνο 2008. Ο κήλαο 

Ηνχιηνο είλαη δεχηεξνο κε 2.500.000 αθίμεηο, ελψ ν κήλαο επηέκβξηνο είλαη ηξίηνο κε 

2.100.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2009 

Οη κεληαίεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην έηνο 2009 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 19 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 19: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2009 

Πεγή: ΔΤΔ 

Γηα ην έηνο 2009 ν κήλαο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ είλαη ν 

Αχγνπζηνο, κε 2.900.000 αθίμεηο. Ο κήλαο Ηνχιηνο είλαη δεχηεξνο ζε αξηζκφ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ κε 2.400.000 αθίμεηο, ελψ ν επηέκβξηνο είλαη ηξίηνο κε 

2.100.000 αθίμεηο. 
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Έηνο 2010 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην έηνο 2010 δελ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί νινθιεξσκέλα. Σα ζηνηρεία γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν δελ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί, επνκέλσο ζα κειεηεζνχλ νη 9 πξψηνη κήλεο γηα ην έηνο απηφ. Σν 

δηάγξακκα 20 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο κεληαίεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην έηνο 

2010. 

 

Γηάγξακκα 20: Μεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηώλ γηα ην έηνο 2010 

Πεγή: ΔΤΔ 

Ο κήλαο Αχγνπζηνο είλαη απηφο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ γηα ην 

έηνο 2010, κε 3.000.000 αθίμεηο. Ο κήλαο Ηνχιηνο είλαη δεχηεξνο κε 2.500.000 αθίμεηο 

θαη ν κήλαο επηέκβξηνο ηξίηνο κε 2.000.000 αθίμεηο.  

ε φια ηα έηε πνπ κειεηήζεθαλ ην ηξίκελν Ηαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο έρεη 

πνιχ ρακειφ αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Ο αξηζκφο απηφο δελ μεπεξλάεη ηηο 

500.000 αθίμεηο αλά κήλα γηα θαλέλα έηνο. Απφ ην κήλα Απξίιην νη ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο μεθηλνχλ λα έρνπλ απμεηηθή πνξεία θηάλνληαο, γηα ηα πεξηζζφηεξα έηε, ην 

κέγηζην αξηζκφ ηνπο ηνλ κήλα Αχγνπζην. Σν κήλα Αχγνπζην θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο 15 Απγνχζηνπ, είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο γηνξηέο ηεο ρξηζηηαλνζχλεο, ε 
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θνίκεζε ηεο Θενηφθνπ. ε φιε ηελ Διιάδα ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο εθδειψζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ πφιν έιμεο ηνπξηζκνχ 

θαη θπξίσο ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεί γηαηί ν κήλαο 

Αχγνπζηνο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ γηα 

φια ηα έηε πνπ κειεηήζεθαλ. Απφ ην κήλα επηέκβξην ν αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ αθνινπζεί πησηηθή πνξεία θηάλνληαο, γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη 

Γεθέκβξην, ζε επίπεδα θάησ ησλ 500.000 αθίμεσλ αλά κήλα γηα φια ηα έηε. Γεληθά, 

ην ηξίκελν Ηνχιηνο, Αχγνπζηνο, επηέκβξηνο είλαη απηφ κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεγάιε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε ζηελ Διιάδα είλαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 

πλνιηθέο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο 1996-2010 

Σν δηάγξακκα 21 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ απφ ην έηνο 1996 έσο θαη ην έηνο 2010. 

 

Γηάγξακκα 21: πλνιηθέο εηήζηεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ηα έηε 1996-2010 

Πεγή: ΔΤΔ 

ην γξάθεκα ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ αθίμεσλ παξαηεξείηαη κηα ζπλερή αχμεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ απφ ην έηνο 1996 έσο ην έηνο 2001. Σν έηνο 1996 νη ζπλνιηθέο 
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ηνπξηζηηθέο αθίμεηο έθηαλαλ ηηο 9.000.000, ελψ ην έηνο 2001 ηηο 13.000.000 αθίμεηο. 

Σα έηε 2001, 2002, 2003 νη ζπλνιηθέο εηήζηεο αθίμεηο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 

παξνπζηάδνπλ κείσζε ην έηνο 2004 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ 

Διιάδα νη Οιπκπηαθνί αγψλεο. Απφ ην 2005 μεθηλά αχμεζε ησλ εηήζησλ αθίμεσλ ε 

νπνία ζπλερίδεηαη θαη γηα ην έηνο 2006, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη κηα δηαδνρηθή 

απμνκείσζε κέρξη ην έηνο 2009. Απφ ην έηνο 2010, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ 

ππάξρνπλ αθίμεηο γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. 

Αμηνζεκείσην ζεσξείηαη ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ην έηνο 

2004, παξφιν πνπ εθείλε ηε ρξνληά έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα ην κεγαιχηεξν 

αζιεηηθφ γεγνλφο ηνπ θφζκνπ. Πνιινί κειεηεηέο απνδίδνπλ ηελ πηψζε απηή ζηελ 

παξαπιάλεζε ησλ ππνςήθησλ ηνπξηζηψλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζε φηη 

αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο Διιάδαο. Σξνθή γηα ηελ παξαπιάλεζε απηή έδσζε ε 

εμάξζξσζε κεγάιεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ε νπνία είρε γίλεη ην έηνο 2002, θαη 

γηα ηελ νπνία ππήξραλ θήκεο φηη δελ εμαξζξψζεθε εληειψο. Ζ δηεμαγσγή ησλ 

αγψλσλ ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία γεγνλφο πνπ βνήζεζε αξθεηά ζηελ θαιή 

δηεζλή εηθφλα ηεο Διιάδαο, κηαο θαη νη Οιπκπηαθνί αγψλεο απνηεινχλ δηεζλή 

αζιεηηθή νξγάλσζε. Όζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή ηεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ νη Οιπκπηαθνί αγψλεο δε έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν κηαο θαη ε Διιάδα 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ ηνπξηζκφ. Βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ηεο Αζήλαο, κέζσ ησλ ππνδνκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, κηαο θαη κέρξη ηφηε 

απνηεινχζε ελδηάκεζν ζηαζκφ ησλ ηνπξηζηψλ θαη φρη ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 

3.2 Έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα κειεηεζνχλ αθνξνχλ ηα κεληαία ηνπξηζηηθά έζνδα. Σα έζνδα 

απηά δελ πξνθχπηνπλ κφλν απφ ηε δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα, αιιά απφ 

ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ έθαλαλ νη ηνπξίζηεο θαηά ηε δηακνλή ηνπο. Σα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέρηεθαλ είλαη απφ ην έηνο 1998 έσο ην έηνο 2010, ελψ νη αξηζκνί 

αληηζηνηρνχλ ζε εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 1998 

Σα κεληαία έζνδα γηα ην έηνο 1998 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 22 πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 22: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 1998 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Γηα ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 1998 ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη 

πεξίπνπ ίδηα γηα θάζε κήλα, θαη θπκαίλνληαη ζηα 250 εθαηνκκχξηα επξψ. Απφ ην Μάην 

παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε θηάλνληαο ην κέγηζην ην κήλα Ηνχιην κε 800 

εθαηνκκχξηα επξψ. Σνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην παξνπζηάδνπλ κηθξή 

κείσζε, ελψ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο ηα έζνδα είλαη ίδηα θαη θηάλνπλ 

ζηα επίπεδα ησλ 300 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 
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Έηνο 1999 

Σα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 1999 παξνπζηάδνληαη 

ζην δηάγξακκα 23 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 23: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 1999 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Ο κήλαο Αχγνπζηνο είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεη ηα κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ ην έηνο 1999 θηάλνληαο ζρεδφλ ηα 1.200 εθαηνκκχξηα επξψ. Γεχηεξνο ζε 

ηνπξηζηηθά έζνδα γηα ην ίδην έηνο είλαη ν κήλαο Ηνχιηνο κε 1000 εθαηνκκχξηα επξψ, 

ελψ ηξίηνο είλαη ν κήλαο επηέκβξηνο κε έζνδα ηα νπνία έθηαζαλ ηα 900 

εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 2000 

Οη κεληαίεο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο γηα ην έηνο 2000 παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 

24. 

 

Γηάγξακκα 24: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2000 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Σν ηξίκελν Ηνπιίνπ, Απγνχζηνπ, επηεκβξίνπ είλαη απηφ κε ηα πεξηζζφηεξα έζνδα 

απφ ηνλ ηνπξηζκφ γηα ην έηνο 2000. Μέγηζην αξηζκφ εζφδσλ παξνπζηάδεη ν κήλαο 

Αχγνπζηνο μεπεξλψληαο ηα 1.400 εθαηνκκχξηα επξψ. Γεχηεξνο είλαη ν κήλαο Ηνχιηνο 

κε 1.200 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηξίηνο ν κήλαο επηέκβξηνο κε εηζπξάμεηο πνπ 

αγγίδνπλ ηα 1.200 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 2001 

Σν δηάγξακκα 25 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2001. 

 

Γηάγξακκα 25: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2001 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Απφ ην δηάγξακκα 25 παξαηεξείηαη φηη ν κήλαο Αχγνπζηνο είλαη απηφο κε ηα 

πεξηζζφηεξα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ γηα ην έηνο 2001, κε 1.500 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Ο κήλαο Ηνχιηνο είλαη δεχηεξνο κε ηα έζνδα γηα απηφλ ην κήλα λα θηάλνπλ ηα 1.300 

εθαηνκκχξηα επξψ. Σξίηνο είλαη ν κήλαο επηέκβξηνο φπνπ ηα έζνδα αγγίδνπλ ηα 

1.200 εθαηνκκχξηα επξψ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη ηα έζνδα γηα ηνπο 

κήλεο Ηνχλην θαη Οθηψβξην είλαη ζρεδφλ ίδηα θαη θπκαίλνληαη ζηα 1.000 εθαηνκκχξηα 

επξψ. 
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Έηνο 2002 

Σα κεληαία έζνδα γηα ην έηνο 2002 απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδνληαη 

ζην δηάγξακκα 26 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 26: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2002 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Όπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα έηε πνπ κειεηήζεθαλ κέρξη ηψξα έηζη θαη γηα ην έηνο 

2002 ν κήλαο κε ηα κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ν Αχγνπζηνο κε 2.000 

εθαηνκκχξηα επξψ. Ο κήλαο Ηνχιηνο είλαη δεχηεξνο κε 1.900 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ν 

κήλαο επηέκβξηνο είλαη ηξίηνο κε 1.500 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 2003 

Σα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2003 αλά κήλα παξνπζηάδνληαη 

ζην δηάγξακκα 27. 

 

Γηάγξακκα 27: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2003 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Οη κήλεο Ηνχληνο θαη επηέκβξηνο παξαηεξείηαη φηη έρνπλ κεγάιε δηαθνξά φζνλ 

αθνξά ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ γηα ην έηνο 2003 ζε ζρέζε κε ηνπο δχν πξψηνπο 

κήλεο. Ο Αχγνπζηνο είλαη ν κήλαο κε ηα κεγαιχηεξα ηνπξηζηηθά έζνδα κε 2.000 

εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ν κήλαο Ηνχιηνο κε 1.700 εθαηνκκχξηα επξψ είλαη δεχηεξνο. 
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Έηνο 2004 

Γηα ην έηνο 2004 ηα κεληαία έζνδα παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 28. 

 

Γηάγξακκα 28: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2004 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Σα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο ηξείο πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

2004 παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα ρακειά. Με κεγάιε δηαθνξά ν κήλαο Αχγνπζηνο έρεη 

ηα πεξηζζφηεξα έζνδα γηα απηφ ην έηνο θηάλνληαο ηα 2.500 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη 

κήλεο Ηνχιηνο θαη επηέκβξηνο είλαη δεχηεξνο θαη ηξίηνο κε 1.600 θαη 1.500 

εθαηνκκχξηα επξψ αληίζηνηρα. 
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Έηνο 2005 

Σα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2005 παξνπζηάδνληαη 

ζην δηάγξακκα 29. 

 

Γηάγξακκα 29: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2005 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Όπσο θαη ζην έηνο 2004 έηζη θαη ζην έηνο 2005 ηα έζνδα γηα ην κήλα Αχγνπζην είλαη 

2.500 εθαηνκκχξηα επξψ, θαη είλαη απηφο κε ηα κεγαιχηεξα έζνδα ηνπ έηνπο. Ο κήλαο 

Ηνχιηνο είλαη δεχηεξνο κε 1.900 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ν κήλαο επηέκβξηνο είλαη 

ηξίηνο κε 1.500 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 2006 

Γηα ην έηνο 2006 ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 

30. 

 

Γηάγξακκα 30: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2006 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Σα κεγαιχηεξα κεληαία έζνδα γηα ην έηνο 2006 μεπεξλνχλ ηα 2.500 εθαηνκκχξηα 

επξψ θαη είλαη γηα ην κήλα Αχγνπζην. 2.100 εθαηνκκχξηα επξψ είλαη ηα δεχηεξα 

πεξηζζφηεξα κεληαία έζνδα γηα ηνλ κήλα Ηνχιην, ελψ 1.500 εθαηνκκχξηα επξψ είλαη 

γηα ην κήλα επηέκβξην ν νπνίνο βξίζθεηαη ηξίηνο φζνλ αθνξά ηα έζνδα απφ ηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2006. 
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Έηνο 2007 

Σα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2007 παξνπζηάδνληαη 

ζην δηάγξακκα 31 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 31: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2007 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Οη δχν κήλεο κε ηα κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ γηα ην έηνο 2007 είλαη ν 

Αχγνπζηνο κε 2.500 εθαηνκκχξηα επξψ, ν νπνίνο είλαη απηφο κε ηα πεξηζζφηεξα 

έζνδα ηνπ έηνπο, θαη ν κήλαο Ηνχιηνο κε 2.200 εθαηνκκχξηα επξψ ν νπνίνο είλαη 

δεχηεξνο. Σξίηνο είλαη ν κήλαο επηέκβξηνο ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα είλαη ζε αξθεηά 

ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο, θαη θπκαίλνληαη ζηα 1.600 

εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 2008 

Γηα ην έηνο 2008 ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 

32. 

 

Γηάγξακκα 32: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2008 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Σα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη επηέκβξην 

βξίζθνληαη ζηα ίδηα επίπεδα θαη θπκαίλνληαη ζηα 1.500 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην έηνο 

2008. Πξψηνο ζε έζνδα είλαη ν κήλαο Αχγνπζηνο κε 2.700 εθαηνκκχξηα επξψ θαη 

δεχηεξνο είλαη ν κήλαο Ηνχιηνο κε 2.300 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 2009 

Σα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2009 παξνπζηάδνληαη 

ζην δηάγξακκα 33 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 33: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2009 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Σα πεξηζζφηεξα έζνδα γηα ην έηνο 2009 απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ν κήλαο 

Αχγνπζηνο κε 2.300 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ δεχηεξνο ζε έζνδα κήλαο είλαη ν 

Ηνχιηνο κε 2.000 εθαηνκκχξηα επξψ. Σξίηνο είλαη ν κήλαο επηέκβξηνο κε 1.500 

εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Έηνο 2010 

ην δηάγξακκα 34 παξνπζηάδνληαη νη κεληαίεο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο γηα ην έηνο 

2010. 

 

Γηάγξακκα 34: Μεληαία έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ην έηνο 2010 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Ο κήλαο Αχγνπζηνο είλαη απηφο κε ηα πεξηζζφηεξα ηνπξηζηηθά έζνδα γηα ην έηνο 

2010 κε 2.100 εθαηνκκχξηα επξψ. Γεχηεξνο είλαη ν κήλαο Ηνχιηνο κε 1.900 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηξίηνο ν κήλαο επηέκβξηνο κε 1.400 εθαηνκκχξηα επξψ. 

πκπεξαζκαηηθά ζε φια ηα έηε πνπ κειεηήζεθαλ παξαηεξνχληαη πνιχ ρακειά 

έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ην πξψην ηξίκελν θαζψο θαη ηνπο δχν 

ηειεπηαίνπο κήλεο θάζε έηνπο. Σα έζνδα γηα ηνπο κήλεο απηνχο θπκαίλνληαη πεξίπνπ 

ζηα 200 εθαηνκκχξηα επξψ γηα φια ηα έηε. Οη κήλεο κε ηα κεγαιχηεξα έζνδα είλαη ν 

Ηνχιηνο, ν Αχγνπζηνο θαη ν επηέκβξηνο. ε αληηζηνηρία κε ηηο κεληαίεο ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο ησλ ίδησλ εηψλ παξαηεξείηαη απφιπηε ζπλνρή φζνλ αθνξά ηα κεγέζε. 

Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα είλαη θαζνιηθά 

ζεξηλφο. 

Σα ζπλνιηθά εηήζηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηα έηε 1998 έσο 2010 

παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 35 πνπ αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 35: πλνιηθά εηήζηα έζνδα από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ 1998-2010 

Πεγή: ΔΤΔ,  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Σα ζπλνιηθά εηήζηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 1998 είλαη ηα 

ρακειφηεξα απφ φια ηα έηε πνπ κειεηήζεθαλ. Μεγάιε αχμεζε παξνπζηάδεηαη ηα έηε 

1999 θαη 2000 ε νπνία ζπλερίδεηαη, κε ρακειφηεξν βαζκφ, ην έηνο 2001 θηάλνληαο 

ην πξψην κέγηζην κεηαμχ ησλ εηψλ 1998 έσο 2010. ηε ζπλέρεηα παξαηεξείηε 

ζηαζεξή κείσζε κέρξη ην έηνο 2003. Δπηπιένλ, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 

έηε 2006 θαη 2007 ηα εηήζηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ίδηα. Σν έηνο 

2008 ηα έζνδα είλαη ηα πεξηζζφηεξα απφ φια ηα έηε πνπ κειεηήζεθαλ, ελψ κείσζε 

παξαηεξείηαη ηα έηε 2009 θαη 2010. Σα έζνδα γηα ην έηνο 2010 είλαη ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ εθείλα πνπ ππήξραλ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. 

 

3.3 πκπεξάζκαηα 

 

Οη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ νκνηνκνξθία φζνλ αθνξά ηηο 

κεληαίεο αθίμεηο κέζα ζε θάζε έηνο. Γεληθά, ην πξψην ηεηξάκελν θάζε έηνπο θαζψο 

θαη ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ν αξηζκφο αθίμεσλ είλαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα 

ζε ζρέζε κε ηνπο εμάκελν Μάην έσο Οθηψβξην. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Διιάδα αθνξά θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο 
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κήλεο. Απηφ ζεσξείηαη θαη έλα απφ ηα κεγάια κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κεληαίν 

επίπεδν, είλαη ίδηα κε απηή ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

κεγαιχηεξα ηνπξηζηηθά έζνδα παξαηεξνχληαη ηνπο κήλεο Μάην έσο Οθηψβξην. ε 

εηήζην επίπεδν. Αληίζεηα, ζε εηήζην επίπεδν ηα έζνδα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ 

αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα δελ αθνινπζνχλ ίδηα πνξεία. Σν γεγνλφο απηφ 

παξαηεξείηαη έληνλα ζπγθξίλνληαο ηελ αχμεζε αθίμεσλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1998 θαη 

1999 ε νπνία δελ είλαη αηζζεηά κεγάιε, ελψ ε αχμεζε ησλ εζφδσλ κεηαμχ ησλ ίδησλ 

εηψλ είλαη ξαγδαία. Δπνκέλσο ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ 

Διιάδα δελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, κηαο θαη 

ελψ παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ησλ αθίμεσλ γηα ηα έηε πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. Σν πνζφ ησλ εζφδσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα θαη φρη ηφζν απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο. Σέινο, 

αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ παξνπζηάδεη ειάρηζην ην 

έηνο 2004, ελψ ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδνπλ ειάρηζην ην 

έηνο 2003. 
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Ζιεθηξνληθή βηβιηνγξαθία 

www.statistics.gr  

www.sete.gr  

www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics  

 

http://www.statistics.gr/
http://www.sete.gr/
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics
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Κεθάιαην 4: Πξνβιέςεηο ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο – εζόδσλ 

από ηνλ ηνπξηζκό 

 

Οη παξαηεξήζεηο νη νπνίεο ζπιιέρηεθαλ θαη αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ 

ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηελ πξφβιεςε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο. 

Ζ πξφβιεςε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ βαζίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία κφλε ηεο δε κπνξεί λα δψζεη απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη. Σα πξνγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνηείλνπλ απαληήζεηο κε βάζε ηε δχλακε ησλ ζρέζεσλ ησλ δεδνκέλσλ, λα 

παξνπζηάζνπλ γξαθηθά ηε ζπζρέηηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηα ππφ κειέηε ζηνηρεία θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα εμάγνπλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ. 

Σν ζηαηηζηηθφ παθέην ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη Statgraphics. Σν Statgraphics αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ, ηα νπνία είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη 

ηδηαίηεξα θαηαλνεηά ζηε ιεηηνπξγία, ελψ πεξηνξίδνληαη φζνλ αθνξά ησλ φγθν ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ. Δίλαη δηεζλψο γλσζηφ ινγηζκηθφ θαη 

απνηειεί ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηελ πιεξφηεηα, ηελ απιφηεηα θαη ηελ επειημία. Πεξηιακβάλεη ρεηξηζκφ δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ επξείαο θιίκαθαο θαη ππνζηεξίδεη αλαιχζεηο ηεο θιαζηθήο θαη ηεο 

ζχγρξνλεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Ζ αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ ρξνλνζεηξψλ ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ηεο Box and 

Jenkins ARIMA modeling κεζνδνινγίαο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ Box θαη Jenkins ζηελ 

αλάιπζε θαη πξφβιεςε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

πήξε ηελ ηειηθή ηεο κνξθή ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ ηερληθή Arima δίλεη κνξθή 

γεληθεπκέλνπ ππνδείγκαηνο ζε κηα δηαθξηηή ρξνλνζεηξά. Ζ κνξθή ηνπ κνληέινπ γηα 

επνρηθέο ρξνλνζεηξέο είλαη: 

ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)s 

Όπνπ: 
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p: ε ηάμε απηνπαιηλδξφκεζεο ηνπ κε επνρηθνχ παξάγνληα 

d: ε ηάμε ησλ πξνο ηα πίζσ δηαθνξψλ ηνπ κε επνρηθνχ παξάγνληα 

q: ε ηάμε θηλνχκελνπ κέζνπ ηνπ κε επνρηθνχ παξάγνληα 

P: ε ηάμε απηνπαιηλδξφκεζεο ηνπ επνρηθνχ παξάγνληα 

D: ε ηάμε ησλ πξνο ηα πίζσ δηαθνξψλ ηνπ επνρηθνχ παξάγνληα 

Q: ε ηάμε θηλνχκελνπ κέζνπ ηνπ επνρηθνχ παξάγνληα 

s: ε επνρηθφηεηα ηεο ρξνλνζεηξάο 

 

Γηα λα πξνζαξκφδεηαη ζσζηά έλα κνληέιν Arima ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ κειεηψληαη 

ζα πξέπεη ην κνληέιν λα ηεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Αξρηθά ζα πξέπεη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (p-value) ησλ παξακέηξσλ (AR, MA, SAR, SMA) λα είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ 5%. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ πνπ επηιέρζεθαλ είλαη θαηά 

95% πξαγκαηηθέο. 

Σν θάζε κνληέιν, κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Statgraphics, ππνβάιιεηαη ζε πέληε 

δνθηκαζίεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξλάεη επηηπρψο. Απηέο είλαη: 

 RUNS = Γνθηκαζία γηα ππεξβνιηθέο αθνινπζίεο πάλσ θαη θάησ 

 RUNM = Γνθηκαζία γηα ππεξβνιηθέο αθνινπζίεο πάλσ θαη θάησ απφ ηε 

δηάκεζν 

 AUTO = Γνθηκαζία Box-Pierce γηα ππεξβνιηθή απηφ-ζπζρέηηζε 

 MEAN = Γνθηκαζία γηα δηαθνξά ζην κέζν ηνπ πξψηνπ κηζνχ θαη ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ 

 VAR = Γνθηκαζία γηα δηαθνξά ζηε δηαζπνξά ηνπ πξψηνπ κηζνχ θαη ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ 

 

Οη δνθηκαζίεο απηέο ειέγρνληαη ζην Statgraphics θαη αλ ην κνληέιν πεξλάεη ηε 

δνθηκαζία ην πξφγξακκα επηζηξέθεη ζε απηέο OK. Αλ επηζηξέθεη έλα * ηφηε ζεκαίλεη 

φηη ε δνθηκαζία απνηπγράλεη ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. Αλ επηζηξέθεη δχν * 

ζεκαίλεη φηη ε δνθηκαζία απνηπγράλεη ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%. Σέινο, αλ 
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επηζηξέθεη ηξία * ζεκαίλεη φηη ε δνθηκαζία απνηπγράλεη ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

99,9%. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ζηε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο (RMSE) ηνπ κνληέινπ ζε ζρέζε κε άιια κνληέια ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηε κηθξφηεξε. 

Σέινο ζα πξέπεη ηα θαηάινηπα ζηα δηαγξάκκαηα απηνζπζρεηίζεσλ (Residual 

autocorrelations) θαη κεξηθψλ απηνζπζρεηίζεσλ (Residual partial autocorrelations) λα 

είλαη εληφο νξίσλ. 

 

4.1 Πξνβιέςεηο κεληαίσλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ 

 

Ζ ρξνλνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

απνηειείηαη απφ παξαηεξήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 

1996 κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2010. Δπηπιένλ, απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, παξαηεξήζεθε φηη ε ρξνλνζεηξά 

παξνπζηάδεη επνρηθέο θπκάλζεηο επνκέλσο πξφθεηηαη γηα επνρηθή ρξνλνζεηξά. 

Οη κεληαίεο παξαηεξήζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ Διιάδα είλαη ζπλνιηθά 177.  Σν Arima (2,0,1)x(1,2,2)12 κε 

ζηαζεξά είλαη ην κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνλνζεηξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηηκή ηεο θάζε πξφβιεςεο εμαξηάηαη απφ ηα εμήο: 

 Απφ ηελ ηηκή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κελψλ ηνπ ίδηνπ έηνπο 

 Απφ ηελ ηηκή ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

 Απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

 Απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κελψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο 

Γηα παξάδεηγκα ε πξφβιεςε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ γηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2011 εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηνπ Μαΐνπ θαη ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 

έηνπο 2011, θαζψο θαη απφ ηελ ηηκή ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 

2010. Δπηπιένλ, ε πξφβιεςε εμαξηάηαη απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ησλ 
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ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ Μαΐνπ θαη Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2010. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν επηιέρζεθε κε βάζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ. Αξρηθά δφζεθε 

βάζε ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ (p-value). ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ 

 

Πίλαθαο 4: Παξάκεηξνη κνληέινπ Arima γηα ηηο αθίμεηο 

Παράμεηρος Εκηιμήηρια 
Τσπικό 

ζθάλμα 

Τιμή 

ζσνάρηηζης (t) 

Σηαηιζηική 

ζημανηικόηηηα (p) 

AR(1) -0,31349 0,128423 -2,44108 0,01584 

AR(2) 0,558311 0,078626 7,10088 0 

MA(1) -0,8527 0,134006 -6,36314 0 

SAR(1) 0,52903 0,116135 4,55532 0,000011 

SMA(1) 1,73117 0,06031 28,7048 0 

SMA(2) -0,76681 0,056672 -13,5305 0 

Mean -5754,91 3122,53 -1,84303 0,067352 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξαηεξείηαη φηη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θάζε παξάκεηξν ηνπ 

κνληέινπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5%. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ είλαη 

θαηά 95% πξαγκαηηθέο. 

Σν κνληέιν Arima πνπ επηιέρζεθε ζπγθξίζεθε κε άιια αληίζηνηρα κνληέια κέζσ ηνπ 

Statgraphics. πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα κνληέια ζα έπξεπε λα έρεη ηε κηθξφηεξε 

ηηκή ζηε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (RMSE). Αθφκε, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ηνπ RMSE ην κνληέιν ζα πξέπεη λα πεξλάεη επηηπρψο 

πέληε δνθηκαζίεο. Απηέο είλαη: 

ηνλ πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ηηκή RMSE ηνπ κνληέινπ πνπ 

επηιέρζεθε ζε ζρέζε κε άιια κνληέια θαζψο θαη νη δνθηκαζίεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ γηα φια ηα κνληέια. 
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Πίλαθαο 5: Σηκή RMSE θαη δνθηκαζίεο κνληέινπ Arima γηα ηηο αθίμεηο 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 92053,4 OK OK OK OK *** 

(B) 119319 OK OK *** OK ** 

(C) 167207 ** *** *** OK *** 

(D) 117843 OK OK *** OK ** 

(E) 865567 *** *** *** OK OK 

  

Σα κνληέια είλαη αληίζηνηρα: 

 (A) Arima Model 

 (B) Holt’s linear Exp. Smoothing 

 (C) Exponential Trend 

 (D) Simple Exp. Smoothing 

 (E) Brown’s Linear Exp. Smoothing 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ην κνληέιν πνπ επηιέρζεθε έρεη ηε 

κηθξφηεξε ηηκή RMSE απφ φια ηα κνληέια, ελψ πεξλάεη ηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε 

δνθηκαζίεο. Ζ ηειεπηαία δνθηκαζία απνηπγράλεη ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,9%, 

φκσο ην κνληέιν είλαη απνδεθηφ ζε φια ηα θξηηήξηα θαη θαιχηεξν απφ φια ηα κνληέια 

πνπ δνθηκάζηεθαλ. 

 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ φςηλ είλαη ηα δηαγξάκκαηα 

απηνζπζρεηίζεσλ (Residual autocorrelations) θαη κεξηθψλ απηνζπζρεηίζεσλ 

(Residual partial autocorrelations). Σα θαηάινηπα ζηα δηαγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη 

λα είλαη εληφο νξίσλ. 
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Residual Autocorrelations for adjusted Sunolikes afikseis

ARIMA(2,0,1)x(1,2,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 36: Καηάινηπα απηνζπζρεηίζεσλ γηα ηηο αθίμεηο 

Residual Partial Autocorrelations for adjusted Sunolikes afikseis

ARIMA(2,0,1)x(1,2,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 37: Καηάινηπα κεξηθώλ απηνζπζρεηίζεσλ γηα ηηο αθίμεηο 

ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γηα ην κνληέιν πνπ επηιέρζεθε δχν θαηάινηπα είλαη 

εθηφο νξίσλ ζε θάζε έλα δηάγξακκα. Σν πνζνζηφ είλαη ρακειφ επνκέλσο είλαη 

απνδεθηφ. 

 

Οη πξνβιέςεηο πνπ εμάγνληαη απφ ην κνληέιν Arima (2,0,1)x(1,2,2)12 θαζψο θαη ηα 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία 

παξαηήξεζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 6: Πξνβιέςεηο κεληαίσλ αθίμεσλ 

Περίοδος Πρόβλεψη Κάηω όριο 

95% 

Πάνω όριο 

95% 

10/10 1.237.790,00 1.051.440,00 1.424.130,00 

11/10 373.303,00 161.592,00 585.014,00 

12/10 310.277,00 86.483,10 534.070,00 

1/11 215.963,00 0 442.229,00 

2/11 220.896,00 0 449.148,00 

3/11 317.994,00 89.556,80 546.432,00 

4/11 461.669,00 232.809,00 690.528,00 

5/11 1.150.130,00 921.266,00 1.378.990,00 

6/11 1.849.550,00 1.620.570,00 2.078.530,00 

7/11 2.715.820,00 2.486.830,00 2.944.820,00 

8/11 3.071.350,00 2.842.310,00 3.300.390,00 

9/11 2.209.950,00 1.980.900,00 2.439.010,00 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην δηάγξακκα 38 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Γηάγξακκα 38: Πξνβιέςεηο κεληαίσλ αθίμεσλ 

Όπσο θαη ζηα έηε πνπ κειεηήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έηζη θαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηνπο κήλεο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ παλνκνηφηππε ζπκπεξηθνξά. Οη 

κήλεο κε ηε κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη απηνί ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, 

ελψ νη ππφινηπνη κήλεο πξνβιέπεηαη λα έρνπλ αηζζεηά ρακειφηεξε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε. 
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Πίλαθαο 7: ύγθξηζε παξαηεξήζεσλ - πξνβιέςεσλ αθίμεσλ 

Μήνας Παραηήρηζη Μήνας Πρόβλεψη 

Οκτώβριος /09 1.259.914 Οκτώβριος /10 1.237.790 

Νοέμβριος /09 406.063 Νοέμβριος /10 373.303 

Δεκέμβριος /09 332.795 Δεκέμβριος /10 310.277 

Ιανοσάριος /10 237.309 Ιανοσάριος /11 215.963 

Φεβροσάριος /10 249.328 Φεβροσάριος /11 220.896 

Μάρτιος /10 337.541 Μάρτιος /11 317.994 

Απρίλιος /10 479.412 Απρίλιος /11 461.669 

Μάιος /10 1.109.048 Μάιος /11 1.150.130 

Ιούνιος /10 1.797.374 Ιούνιος /11 1.849.550 

Ιούλιος /10 2.693.022 Ιούλιος /11 2.715.820 

Αύγοσστος /10 3.075.928 Αύγοσστος /11 3.071.350 

Σεπτέμβριος /10 2.223.728 Σεπτέμβριος /11 2.209.950 

 

 

Οη πξνβιέςεηο αθίμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2010 

παξνπζηάδνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2009 ηεο ηάμεσο 

ησλ 22.000 αθίμεσλ αλά κήλα. Αληίζηνηρε κείσζε παξαηεξείηαη γηα ηελ πξφβιεςε 

ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011 ζπγθξηηηθά κε ην κήλα Ηαλνπάξηνπ ηνπ έηνπο 

2010. Μεγαιχηεξε κείσζε αθίμεσλ ηνπξηζηψλ πξνβιέπεηαη γηα ην κήλα Φεβξνπάξην 

ηνπ έηνπο 2011 ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ έηνπο 2010. Ζ κείσζε απηή αλακέλεηαη 

λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 28.500 αθίμεσλ. Μείσζε ηεο ηάμεσο ησλ 19.500 θαη 17.700 

αθίμεσλ αλακέλεηαη γηα ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην αληίζηνηρα, ηνπ έηνπο 2011, 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ έηνπο 2010. Γηα ηνπο κήλεο Μάην, Ηνχλην θαη 

Ηνχιην ηνπ έηνπο 2011 πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ αθίμεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ αχμεζε απηή είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 

41.000 γηα ην κήλα Μάην, 52.000 γηα ην κήλα Ηνχλην θαη 22.700 γηα ην κήλα Ηνχιην. 

Σέινο, γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ έηνπο 2011 πξνβιέπεηαη κείσζε 

ηεο ηάμεσο ησλ 7.500 θαη 14.000 αθίμεσλ αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηνπο κήλεο 

Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ έηνπο 2010. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην δηάγξακκα ρξνληθήο αθνινπζίαο ησλ αθίμεσλ  ησλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν παξνπζηάδεη γξαθηθά ηηο παξαηεξήζεηο θαζψο θαη 

ηηο πξνβιέςεηο. 

Time Sequence Plot for Sunolikes afikseis

ARIMA(2,0,1)x(1,2,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 39: Γηάγξακκα ρξνληθήο αθνινπζίαο αθίμεσλ 

 

 

4.2 Πξνβιέςεηο κεληαίσλ εζόδσλ από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Οη παξαηεξήζεηο ησλ κεληαίσλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ρσξίδνληαη ζε δχν ρξνλνζεηξέο. 

Απηφ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ 

ηαηηζηηθή ππεξεζία θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Μέρξη θαη ην έηνο 2001 ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ γηλφηαλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ αλεμαξηήηνπ λνκίζκαηνο θαη ε θαηαγξαθή γηλφηαλ κέζσ ησλ 

κεζνιαβνπζψλ ηξαπεδψλ. Απφ ην έηνο 2002 θαη ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηε δψλε 

ηνπ επξψ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο 

Διιάδαο (Έξεπλα πλφξσλ). 
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4.2.1 Δπεμεξγαζία παξαηεξήζεσλ 1998 έσο 2001 

 

Ζ πξψηε ρξνλνζεηξά πνπ αθνξά ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

απνηειείηαη απφ κεληαίεο παξαηεξήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

έηνπο 1998 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2001. Πξφθεηηαη γηα επνρηθή ρξνλνζεηξά 

κηαο θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

παξαηεξήζεθε φηη παξνπζηάδεη επνρηθέο θπκάλζεηο. Σν ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ 

είλαη 48 θαη νη αξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ εθαηνκκχξηα επξψ. 

Σν κνληέιν ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνλνζεηξά είλαη ην 

Arima (1,1,0)x(2,1,2)12 κε ζηαζεξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηηκή ηεο θάζε κεληαίαο 

πξφβιεςεο εμαξηάηαη απφ ηα εμήο: 

 Απφ ηελ ηηκή ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

 Απφ ηελ ηηκή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κελψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

 Απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο 

Γηα παξάδεηγκα ε πξφβιεςε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηνλ 

Ηνχιην ηνπ έηνπο 2002 εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2002, απφ ηελ 

ηηκή ηνπ Μάηνπ θαη Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2001 θαζψο θαη απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε 

ησλ κελψλ Μάηνπ θαη Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2001. 

Όπσο θαη κε ηε ρξνλνζεηξά πνπ αθνξνχζε ηηο κεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα, έηζη θαη κε απηή ηε ρξνλνζεηξά ζα πξέπεη αξρηθά ζα πξέπεη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ (p-value) ησλ παξακέηξσλ λα είλαη 

θάησ απφ 5%. Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 8 πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 8: Παξάκεηξνη κνληέινπ Arima γηα ηα έζνδα 1998-2001 

Παράμεηρος Εκηιμήηρια 
Τσπικό 

ζθάλμα 

Τιμή 

ζσνάρηηζης (t) 

Σηαηιζηική 

ζημανηικόηηηα (p) 

AR(1) -0,455914 0,15799 -2,88571 0,007299 

SAR(1) -0,304576 0,0744908 -4,08877 0,000314 

SAR(2) -0,803643 0,0547417 -14,6807 0,000000 

SMA(1) 1,05933 0,145464 7,28237 0,000000 

SMA(2) -0,534551 0,117604 -4,54534 0,000090 
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Mean -3,89724 6,18044 -0,630577 0,533256 

 

Γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη θάησ απφ 

5%. Δπνκέλσο είλαη απνδεθηέο, αθνχ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ είλαη θαηά 95% 

πξαγκαηηθέο. 

Σν επφκελν θξηηήξην πνπ ζα πξέπεη ην επηιεγκέλν κνληέιν λα επαιεζεχεη είλαη λα 

έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο 

(RMSE) ζπγθξηηηθά κε άιια κνληέια. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πεξλάεη επηηπρψο ηηο 

πέληε δνθηκαζίεο RUNS, RUNM, AUTO, MEAN θαη VAR. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη ε ηηκή RMSE ηνπ κνληέινπ πνπ επηιέρζεθε ζε ζρέζε κε άιια 

κνληέια θαζψο θαη νη πέληε δνθηκαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ: 

Πίλαθαο 9: Σηκή RMSE θαη δνθηκαζίεο κνληέινπ Arima γηα ηα έζνδα 1998-2001 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 43,3862 OK OK OK OK OK 

(B) 87,0045 OK OK * OK OK 

(C) 114,519 OK *** *** OK OK 

(D) 89,3636 OK OK OK OK OK 

(E) 193,084 ** OK * OK OK 

 

Σα κνληέια είλαη αληίζηνηρα: 

 (A) Arima Model 

 (B) Holt’s linear Exp. Smoothing 

 (C) Exponential Trend 

 (D) Simple Exp. Smoothing 

 (E) Brown’s Linear Exp. Smoothing 

ηνλ πίλαθα 9 θαίλεηαη φηη ην κνληέιν πνπ επηιέρζεθε έρεη ηε κηθξφηεξε ηηκή ζην 

RMSE ζε ζρέζε κε άιια κνληέια ελψ πεξλάεη επηηπρψο θαη ηηο πέληε δνθηκαζίεο. 

Αθφκε, ην κνληέιν (D) Simple Exp. Smoothing θαίλεηαη επίζεο λα πεξλάεη ηηο πέληε 

δνθηκαζίεο φκσο έρεη κεγάιε ηηκή ζην RMSE. 



 

~ 82 ~ 

 

Σν θξηηήξην πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ φςηλ είλαη ηα δηαγξάκκαηα απηνζπζρεηίζεσλ 

(Residual autocorrelations) θαη κεξηθψλ απηνζπζρεηίζεσλ (Residual partial 

autocorrelations). 

 

Residual Autocorrelations for adjusted Eisprakseis ews 2001

ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 40: Καηάινηπα απηνζπζρεηίζεσλ γηα ηα έζνδα 1998-2001 

 

Residual Partial Autocorrelations for adjusted Eisprakseis ews 2001

ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 41: Καηάινηπα κεξηθώλ απηνζπζρεηίζεσλ γηα ηα έζνδα 1998-2001 

 

Όια ηα θαηάινηπα βξίζθνληαη εληφο νξίσλ επνκέλσο ην κνληέιν είλαη απνδεθηφ. 
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Οη πξνβιέςεηο γηα ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ηα 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία 

παξαηήξεζε, κε βάζε ην κνληέιν Arima (1,1,0)x(2,1,2)12 είλαη: 

Πίλαθαο 10: Πξνβιέςεηο κεληαίσλ εζόδσλ γηα ην έηνο 2002 

Περίοδος Πρόβλεψη Κάηω όριο 

95% 

Πάνω όριο 

95% 

1/02 593,171 492,023 694,32 

2/02 608,521 493,37 723,671 

3/02 706,529 568,528 844,531 

4/02 709,026 555,849 862,202 

5/02 781,616 612,851 950,381 

6/02 1015,01 832,739 1197,28 

7/02 1195,07 999,913 1390,24 

8/02 1221,8 1014,68 1428,91 

9/02 1086,22 867,746 1304,7 

10/02 780,619 551,371 1009,87 

11/02 611,809 372,261 851,356 

12/02 544,326 294,91 793,743 

 

ηνλ πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ 

έηνπο 2001, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2002. 

Πίλαθαο 11: ύγθξηζε παξαηεξήζεσλ (2001) – πξνβιέςεσλ (2002) εζόδσλ από ηνλ 

ηνπξηζκό 

Μήνας 2001 

2002 

(Προβλέψεις) 

Ιανοσάριος 680,36 593,171 

Φεβροσάριος 554,22 608,521 

Μάρτιος 605,58 706,529 

Απρίλιος 636,62 709,026 

Μάιος 847,03 781,616 

Ιούνιος 1.020,96 1.015,01 

Ιούλιος 1.367,77 1.195,07 

Αύγοσστος 1.526,02 1.221,8 

Σεπτέμβριος 1.233,59 1.086,22 

Οκτώβριος 994,73 780,619 

Νοέμβριος 579,23 611,809 

Δεκέμβριος 533,76 544,326 

Σύνολο 10.579,87 9.853,717 
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Με βάζε ην κνληέιν πνπ εθαξκφζηεθε, ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2002 πξνβιέπεηαη λα κεησζνχλ θαηά 700 εθαηνκκχξηα επξψ 

ζε ζρέζε κε ην έηνο 2001. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξφβιεςε ηνπ κνληέινπ γηα ην κήλα 

Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 2002 βξίζθεηαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ ίδηνπ κήλα ηνπ έηνπο 2001. Γηα ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Μάξηην θαη 

Απξίιην ηνπ έηνπο 2002 ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ έηνπο 2001. Ζ αχμεζε 

απηή θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα θάζε κήλα. Αληίζεηα, 

γηα ην κήλα Μάην ηνπ έηνπο 2002 πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ εζφδσλ θαηά 66 

εθαηνκκχξηα επξψ ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ηνπ κήλα Μάηνπ ηνπ έηνπο 2001. Ζ κείσζε 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην κήλα Ηνχλην ην έηνπο 2002 είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 5 

εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε ζρέζε κε ην κήλα Ηνχλην ηνπ έηνπο 2001. Γηα ηνπο κήλεο 

Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ έηνπο 2002 πξνβιέπεηαη κείσζε 170, 305, θαη 

140 εθαηνκκπξίσλ επξψ αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο κήλεο ηνπ έηνπο 2001. 

Ζ κείσζε πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί γηα ηνλ κήλα Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2002, ε νπνία 

είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 210 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ κήλα Οθηψβξην ηνπ 

έηνπο 2001. Σέινο, γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2002 

πξνβιέπεηαη κηθξή αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 33 θαη 11 εθαηνκκχξηα επξψ αληίζηνηρα 

ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο κήλεο ηνπ έηνπο 2001. 

ην δηάγξακκα 42 παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε ζπκπεξηθνξά ησλ παξαηεξήζεσλ απφ 

ην έηνο 1996 έσο ην έηνο 2001, θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2002. 

Time Sequence Plot for Eisprakseis ews 2001

ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 42: Γηάγξακκα ρξνληθήο αθνινπζίαο εζόδσλ 1996-2002 
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4.2.2 Δπεμεξγαζία παξαηεξήζεσλ 2002 έσο 2010 

 

Ζ δεχηεξε ρξνλνζεηξά πνπ αθνξά ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

απνηειείηαη απφ παξαηεξήζεηο κεηαμχ ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2002 θαη ηνπ 

κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2010. Σν ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 108. Όπσο 

θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνλνζεηξέο, έηζη θαη κε απηήλ παξαηεξήζεθε φηη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ηελ απνηεινχλ παξνπζηάδνπλ επνρηθέο θπκάλζεηο, επνκέλσο 

πξφθεηηαη γηα επνρηθή ρξνλνζεηξά. 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα κε ηε ρξνλνζεηξά είλαη ην 

ARIMA(1,1,1)x(1,1,2)12 κε ζηαζεξά. Ζ θάζε κεληαία πξφβιεςε κε βάζε ην κνληέιν 

απηφ εμαξηάηαη απφ ηα εμήο: 

 Απφ ηελ ηηκή ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

 Απφ ηελ ηηκή ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

 Απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

 Απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κελψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο 

Γηα παξάδεηγκα ε ηηκή ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ 

κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη απφ ηελ ηηκή ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2010. 

Αθφκε, εμαξηάηαη απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 

θαζψο θαη απφ ην ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ησλ κελψλ Μάηνπ θαη Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 

2010. 

Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ πνπ επηιέρζεθε 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 12: Παξάκεηξνη κνληέινπ Arima γηα ηα έζνδα 2002-2010 

Παράμεηρος Εκηιμήηρια 
Τσπικό 

ζθάλμα 

Τιμή 

ζσνάρηηζης (t) 

Σηαηιζηική 

ζημανηικόηηηα (p) 

AR(1) 0,385628 0,0992438 3,88566 0,000196 

MA(1) 0,999601 0,0150096 66,5973 0,000000 

SAR(1) -0,913217 0,0256399 -35,617 0,000000 

SMA(1) -1,33762 0,0551541 -24,2525 0,000000 

SMA(2) -0,699407 0,0532766 -13,1278 0,000000 

Mean -0,687105 0,527192 -1,30333 0,195824 
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Γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη θάησ ηνπ 

5%. Άξα είλαη απνδεθηέο φιεο νη παξάκεηξνη αθνχ είλαη θαηά 95% πξαγκαηηθέο. 

Σν κνληέιν πνπ επηιέρζεθε ζπγθξίζεθε κε άιια κνληέια σο πξνο ηελ ηηκή ζηε 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (RMSE). Καιχηεξν ζεσξείηαη 

ην κνληέιν πνπ έρεη ηε κηθξφηεξε ηηκή ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν. Δπηπιένλ ην 

κνληέιν ζα πξέπεη λα πεξλάεη επηηπρψο ηηο πέληε δνθηκαζίεο RUNS, RUNM, AUTO, 

MEAN θαη VAR. ηνλ πίλαθα 13 παξνπζηάδεηαη εθηφο απφ ην επηιεγκέλν κνληέιν θαη 

άιια κνληέια κε ηα νπνία έγηλε ζχγθξηζε: 

Πίλαθαο 13: Σηκή RMSE θαη δνθηκαζίεο κνληέινπ Arima γηα ηα έζνδα 2002-2010 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 69,3221 OK OK OK OK * 

(B) 804,637 *** *** *** OK OK 

(C) 117,733 OK ** *** OK OK 

(D) 495,713 *** *** *** OK OK 

(E) 472,455 OK * *** OK OK 

 

Σα κνληέια είλαη αληίζηνηρα: 

 (A) Arima Model 

 (B) Holt’s linear Exp. Smoothing 

 (C) Exponential Trend 

 (D) Simple Exp. Smoothing 

 (E) Brown’s Linear Exp. Smoothing 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ην επηιεγκέλν κνληέιν Arima (A) έρεη ηε 

ρακειφηεξε ηηκή RMSE ζε ζρέζε κε φια ηα κνληέια θαζψο επίζεο πεξλάεη κε 

επηηπρία 4 απφ ηηο πέληε δνθηκαζίεο. ηε δνθηκαζία VAR ην κνληέιν Arima έρεη έλα * 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε δνθηκαζία απνηπγράλεη ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 

Παξά ην γεγνλφο απηφ ην κνληέιν είλαη απνδεθηφ. 

Σν ηειηθφ θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν θξίλεηαη εάλ ην κνληέιν είλαη απνδεθηφ είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαινίπσλ ζηα δηαγξάκκαηα απηνζπζρεηίζεσλ (Residual 

autocorrelations) θαη κεξηθψλ απηνζπζρεηίζεσλ (Residual partial autocorrelations). 
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Residual Autocorrelations for adjusted Eisprakseis 02_10

ARIMA(1,1,1)x(1,1,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 43: Καηάινηπα απηνζπζρεηίζεσλ γηα ηα έζνδα 2002-2010 

 

ην δηάγξακκα απηνζπζρεηίζεσλ παξαηεξείηαη φηη κφλν έλα θαηάινηπν βξίζθεηαη 

εθηφο νξίσλ επνκέλσο ην κνληέιν είλαη απνδεθηφ. 

 

Residual Partial Autocorrelations for adjusted Eisprakseis 02_10

ARIMA(1,1,1)x(1,1,2)12 with constant
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Γηάγξακκα 44: Καηάινηπα κεξηθώλ απηνζπζρεηίζεσλ γηα ηα έζνδα 2002-2010 
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ην δηάγξακκα κεξηθψλ απηνζπζρεηίζεσλ ηνπ επηιεγκέλνπ κνληέινπ δχν θαηάινηπα 

βξίζθνληαη εθηφο νξίσλ. Σν πνζνζηφ είλαη ρακειφ επνκέλσο ην κνληέιν είλαη 

απνδεθηφ. 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηα κεληαία έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο 

επφκελνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε, κε βάζε ην κνληέιν 

ARIMA(1,1,1)x(1,1,2)12 κε ζηαζεξά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (νη 

αξηζκνί αληηζηνηρνχλ ζε εθαηνκκχξηα επξψ): 

 

Πίλαθαο 14: Πξνβιέςεηο κεληαίσλ εζόδσλ γηα ην έηνο 2011 

Περίοδος Πρόβλεψη Κάηω όριο 

95% 

Πάνω όριο 

95% 

1/11 113,077 0 263,266 

2/11 128,095 0 289,087 

3/11 173,477 10,9323 336,022 

4/11 263,962 101,184 426,74 

5/11 696,255 533,441 859,069 

6/11 1036,2 873,383 1199,02 

7/11 1779,97 1617,15 1942,79 

8/11 1969,25 1806,43 2132,07 

9/11 1459,96 1297,14 1622,78 

10/11 711,68 548,859 874,501 

11/11 197,577 34,7563 360,398 

12/11 113,691 0 276,512 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ αθνξά ηηο 

πξνβιέςεηο εζφδσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ (νη αξηζκνί αληηζηνηρνχλ ζε 

εθαηνκκχξηα επξψ): 
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Γηάγξακκα 45: Πξνβιέςεηο κεληαίσλ εζόδσλ 

εκαληηθά έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα πξνβιέπνληαη ην εμάκελν απφ ην 

Μάην κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην. πκπεξαζκαηηθά, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε 

ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ 

απνθέξεη ζεκαληηθά έζνδα ηνπο κηζνχο κήλεο ελφο έηνπο. Σνπο ππφινηπνπο κήλεο 

ηα έζνδα είλαη πξνβιέπεηαη λα είλαη αηζζεηά ιηγφηεξα θαη λα κελ μεπεξλνχλ ηα 200 

εθαηνκκχξηα επξψ ην κήλα. 

ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα κεληαία έζνδα 

απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2010 θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο ησλ 

κεληαίσλ εζφδσλ γηα ην έηνο 2011 κε βάζε ην κνληέιν πνπ επηιέρζεθε. 

Πίλαθαο 15: ύγθξηζε παξαηεξήζεσλ (2010) – πξνβιέςεσλ (2011) εζόδσλ από ηνλ 

ηνπξηζκό 

Μήνας 2010 

2011 

(Προβλέψεις) 

Ιανοσάριος 147,56 113,077 

Φεβροσάριος 147,08 128,095 

Μάρτιος 181,94 173,477 

Απρίλιος 327,75 263,962 

Μάιος 817,64 696,255 

Ιούνιος 1.229,43 1036,2 

Ιούλιος 1.929,50 1.779,97 

Αύγοσστος 2.232,90 1.969,25 
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Σεπτέμβριος 1.489,10 1.459,96 

Οκτώβριος 746,90 711,68 

Νοέμβριος 216,30 197,577 

Δεκέμβριος 148,30 113,691 

Σύνολο 9.614,40 8.643,194 

 

πλνιηθά ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ πξνβιέπεηαη λα κεησζνχλ ην έηνο 

2011 ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010 θαηά 971 εθαηνκκχξηα επξψ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

κήλα Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 2011 ηα έζνδα πξνβιέπεηαη λα είλαη θαηά 34 εθαηνκκχξηα 

επξψ ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ έηνπο 2010. Ληγφηεξε πξνβιέπεηαη λα 

είλαη ε κείσζε γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο 2011 ζε ζρέζε κε ην κήλα 

Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο 2010 κηαο θαη αγγίδεη ηα 19 εθαηνκκχξηα επξψ. Σν κήλα 

Μάξηην ε κείσζε πξνβιέπεηαη λα είλαη ειάρηζηε, κφιηο 6 εθαηνκκχξηα επξψ, ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ έηνπο 2010. Αθφκε, ν κήλαο Απξίιηνο ηνπ έηνπο 

2011 πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη κείσζε 64 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηα έζνδα απφ 

ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ην κήλα Απξίιην ηνπ έηνπο 2010. Οη κήλεο 

Μάηνο, Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο είλαη απηνί πνπ πξνβιέπεηαη λα έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε κείσζε γηα ην έηνο 2011 ζε επίπεδα 120, 190, 150 θαη 160 εθαηνκκχξηα 

αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σέινο, νη 

κήλεο επηέκβξηνο, Οθηψβξηνο, Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο ηνπ έηνπο 2011 

πξνβιέπεηαη λα έρνπλ κείσζε 30, 35, 19 θαη 35 εθαηνκκχξηα επξψ αληίζηνηρα ζηα 

έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

2010. 

ην δηάγξακκα 46 παξνπζηάδνληαη γξαθηθά νη παξαηεξήζεηο ησλ κεληαίσλ εζφδσλ 

απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηα έηε 2002 έσο 2010, θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο 

γηα ην έηνο 2011. 
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Time Sequence Plot for Eisprakseis 02_10
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Γηάγξακκα 46: Γηάγξακκα ρξνληθήο αθνινπζίαο κεληαίσλ εζόδσλ (2002-2011) 

 

 

4.3 πκπεξάζκαηα 

 

Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη 

ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπο επφκελνπο κήλεο αλακέλεηαη κείσζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ θαζψο θαη ζην πνζφ ησλ εζφδσλ. Με βάζε ηε γλψκε 

αξθεηψλ αλαιπηψλ, ε κείσζε απηή είλαη αλακελφκελε ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηελ 

άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο, αιιά 

θπξίσο ζηελ Δπξψπε, απφ φπνπ ε Διιάδα δέρεηαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. 

Γεληθφηεξα δελ ππάξρεη αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ελψ πξνβιέπεηαη ζπγθξηηηθά κεγάιε κείσζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ γηα θάπνην κήλα, ε αληίζηνηρε κείσζε ζην πνζφ ησλ 

εζφδσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη ιακβάλνληαο 

ππ φςηλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο ησλ 

ηνπξηζηψλ, φπσο ην είδνο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα 

επηζθεθζνχλ ηε ρψξα. 
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Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

 

5.1 πκπεξάζκαηα 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο εηζξνήο θεθαιαίσλ γηα ηελ Διιάδα 

απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ είλαη ζεκαληηθή κηαο θαη αγγίδεη πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο ηάμεσο ηνπ 15%. Απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ επσθεινχληαη θαη 

άιινη θιάδνη πνπ δξνπλ κέζσ απηνχ φπσο ν θιάδνο ηεο εζηίαζεο θαη ν θιάδνο ησλ 

κεηαθνξψλ. Οη θιάδνη απηνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ακηγψο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. πλνιηθά ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε θηάλεη ζε πνζνζηφ 18% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο 

ζηελ Διιάδα. 

Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Πνιιέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηεξάζηην θπζηθφ πινχην θαη 

κνλαδηθή νκνξθηά γλψξηζαλ άλζηζε θαη απέθηεζαλ ην δηθφ ηνπο ραξαθηήξα κέζσ 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη γεληθά ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηδξχζεθαλ ζηηο πεξηνρέο απηέο δεκηνχξγεζαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, νη λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο βνήζεζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο λα κείλνπλ ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη λα κελ κεηαθεξζνχλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα γηα λα εξγαζηνχλ. Ζ 

κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηθέξεηα. ε απηφ 

ζπλέβαιιε ε κνξθνινγία ηεο πεξηθέξεηαο κε ηα 13.700 ρηιηνκέηξσλ αθηψλ νη νπνίεο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλδπάδνληαη κε ηελ άγξηα νξεηλή νκνξθηά πνιιψλ 

πεξηνρψλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα είλαη πνιιά. 

Απμάλεη ηε δήηεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Δπηπιένλ, επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα ππνδνκήο, 

ςπραγσγίαο θαζψο θαη άκεζεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ γλσξίδνπλ κεγάιε άλζηζε ζηελ πεξηθέξεηα κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμή ηεο ζε κεγάιν βαζκφ. 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα έρεη θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Ζ 

ζηελφηεηα ζηελ αλάπηπμε άιισλ εγρψξησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηα απφ απηέο. Με 

βάζε ηελ γλψκε πνιιψλ αλαιπηψλ, ε θαηαλάισζε εηζαγφκελσλ πξντφλησλ 

απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ελψ δελ ππάξρεη δήηεζε ζηα 

εγρψξηα πξντφληα. Σέινο ε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιινίσζε εο γεληθφηεξεο κνξθήο ηεο. 

Δλψ ε ηνπξηζηηθή δήηεζε ηεο πεξηθέξεηαο είλαη κεγάιε, ζηα αζηηθά θέληξα ηεο 

Διιάδαο ε δήηεζε είλαη αξθεηά κηθξή. Οη επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα 

αζηηθά θέληξα είλαη ειάρηζηεο, ελψ ε γεληθφηεξε δνκή ηνπο δελ ηα θαζηζηά ηδαληθά γηα 

ηνπξηζκφ αλαςπρήο. 

Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Διιάδα δελ έρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζε φινπο ηνπο 

κήλεο ηνπ έηνπο. Σν πξψην ηεηξάκελν θαζψο θαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θάζε έηνπο 

νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. Αληίζεηα, ηνπο κήλεο 

ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο ε ηνπξηζηηθή θίλεζε 

βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Σνπο ίδηνπο κήλεο είλαη πςειά θαη ηα έζνδα απφ 

ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εηήζηεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο δελ 

είλαη αλάινγεο ησλ εηήζησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ελψ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ελφο έηνπο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν, ηα ηνπξηζηηθά έζνδα εκθαλίδνπλ κείσζε. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη αλάινγεο ησλ εζφδσλ απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

Οη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη αλαινγία αθίμεσλ-

εζφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ κήλεο γηα ηνπο νπνίνπο ε κείσζε ησλ αθίμεσλ 

είλαη κεγαιχηεξε ζε αλαινγία απφ απηήλ ησλ εζφδσλ. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ηνπξηζηηθή πξνζέιεπζε θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη νη θαηά θεθαιήλ δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο 

παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα καο. 

Γεληθά ε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα κφλν 

ηνπο κηζνχο κήλεο ηνπ έηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Σν 

γεγνλφο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα είλαη επνρηθφο, 

πξάγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αιιάμεη ζην κέιινλ. 
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5.2 Πξνηάζεηο 

 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη φηη παξνπζηάδεη 

έληνλε επνρηθφηεηα. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ είλαη ειάρηζηεο. 

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ππνδνκψλ πνπ ζα θέληξηδαλ ην 

ελδηαθέξσλ ησλ ππνςήθησλ ηνπξηζηψλ γηα ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ. Ο ηνπξηζκφο θαηά 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζπλδπάδεηαη θπξίσο κε νξεηλέο πεξηνρέο. Πνιιέο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο κε ηελ ηδηαίηεξε νκνξθηά θαη ην θπζηθφ πινχην πνπ δηαζέηνπλ είλαη 

ηδαληθέο γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

βάζε ζηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα αιιά θαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ. 

ε φηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί κε βάζε ηε κειέηε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ) κε ζέκα «Δηδηθέο Μνξθέο 

Σνπξηζκνχ: Τπνδνκέο – Πνιηηηθέο, ε Πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

Αληαγσληζηξηψλ Υσξψλ», αξρηθά ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε 

ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο θαη επίζεο λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πιήζνο 

ππνδνκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ φινπο ηνπο επηζθέπηεο, ψζηε λα 

νδεγεζνχκε ζε άκεζα θαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Όπσο παξαηεξήζεθε απφ ηελ θαηαλνκή ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ, νη πεξηζζφηεξεο 

θαζψο θαη νη κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα. 

Δπηπιένλ, ε κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε παξαηεξείηαη ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Διιάδαο. Δλψ αξθεηνί ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα, δελ απνηεινχλ γηα απηνχο ηειηθφ πξννξηζκφ. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θηινμελία ηνπξηζηψλ 

ζηα αζηηθά θέληξα. Ζ αλάπηπμε πλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο δελ γλσξίδεη 

κεγάιε άλζηζε ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ησλ θέληξσλ απηψλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θπξίσο ηεο 

πεξηθέξεηαο, είλαη ππεξζχγρξνλεο θαη πξνζθέξνπλ πνιιέο παξνρέο, πζηεξνχλ ζε 

ζχγθξηζε κε απηέο ησλ αληαγσληζηψλ φζνλ αθνξά ηελ δηαζεζηκφηεηα αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Πνιινί είλαη νη ηνπξίζηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ην 
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αγαπεκέλν ηνπο άζιεκα. Δπηπιένλ, ζε γήπεδα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη δηνξγάλσζε αγψλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε πεξηνρή πνπ 

ζα ηνπο θηινμελνχζε ζα απνηεινχζε πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ. 

Γεληθά, ηα δχν βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε φζνλ αθνξά ηνλ 

ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα, είλαη ε επνρηθφηεηα πνπ ηνλ δηαθξίλεη θαζψο θαη ε έιιεηςε 

ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Με ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα επηιπζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε επνρηθφηεηα. ε 

απηά ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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Πνζνζηηαία Καηαλνκή Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ, Γσκαηίσλ, Κιηλώλ 2009   

          

  Γεληθό Άζξνηζκα 5***** 4**** 

2009 Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* 

ηεξεά 
Διιάδα 

13,70% 13,34% 13,34% 14,62% 15,15% 14,62% 11,25% 11,01% 14,23% 

Πεινπόλ 
λεζνο 

8,27% 6,76% 6,85% 4,64% 6,20% 6,41% 8,33% 4,97% 5,05% 

Ηόληα Νεζηά 9,50% 11,97% 11,97% 7,14% 7,24% 7,00% 8,25% 10,85% 10,78% 

Ήπεηξνο 3,56% 1,81% 1,85% 1,43% 1,10% 1,43% 3,95% 0,88% 0,93% 

Νεζηά 
Αηγαίνπ 

42,60% 3,00% 2,98% 2,14% 1,61% 1,70% 2,41% 1,35% 1,27% 

Κξήηε 16,09% 21,68% 21,38% 23,93% 30,81% 30,73% 24,33% 24,33% 24,32% 

Γσδεθά 
λεζα 

10,60% 17,53% 17,66% 13,21% 19,48% 19,81% 14,26% 28,80% 28,95% 

Κπθιάδεο 10,17% 5,96% 6,00% 10,71% 2,86% 2,88% 12,71% 4,72% 4,65% 

Θεζζαιία 
πνξάδεο 

6,24% 3,86% 3,91% 7,50% 2,87% 2,87% 2,97% 2,97% 2,97% 

Μαθεδνλία 16,52% 13,92% 14,12% 14,29% 12,56% 12,72% 8,93% 9,72% 9,69% 

Θξάθε 1,14% 0,93% 0,93% 1,43% 0,77% 0,52% 0,77% 0,77% 0,52% 

          

 

 

3*** 2** 1* 

Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* 

14,01% 12,92% 12,65% 14,61% 14,36% 14,23% 14,92% 14,01% 13,92% 

9,64% 8,33% 8,30% 8,47% 7,74% 7,81% 6,38% 4,43% 4,63% 

8,90% 14,68% 14,74% 11,72% 13,78% 13,98% 5,48% 6,18% 6,22% 

5,14% 2,57% 2,65% 3,32% 2,18% 2,23% 2,10% 1,92% 1,93% 

5,78% 4,65% 4,65% 4,65% 3,66% 3,69% 3,32% 2,54% 2,57% 

15,14% 16,85% 16,54% 19,06% 19,80% 19,06% 13,52% 18,88% 18,15% 

10,97% 13,85% 13,84% 11,31% 13,84% 13,09% 4,91% 4,42% 4,43% 

8,54% 5,29% 5,35% 9,89% 7,81% 7,98% 11,22% 8,84% 9,06% 

5,55% 2,13% 4,06% 5,86% 4,69% 4,77% 5,80% 5,54% 5,70% 

16,25% 15,46% 15,76% 13,48% 11,98% 12,30% 31,31% 32,25% 32,42% 

1,79% 1,46% 1,87% 0,94% 0,87% 0,86% 1,02% 0,98% 0,98% 

*Μ= Μνλάδεο Γ= Γσκάηηα   Κ= Κιίλεο       

          

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
Διιάδνο 
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Πνζνζηηαία Καηαλνκή Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ, Γσκαηίσλ, Κιηλώλ 
2008 

  

          

  Γεληθό Άζξνηζκα 5..... 4**** 

2008 Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* 

ηεξεά 
Διιάδα 

13,73% 13,46% 13,25% 16,09% 16,09% 17,60% 17,01% 17,60% 14,32% 

Πεινπόλ 
λεζνο 

8,13% 6,68% 6,77% 4,35% 6,23% 4,71% 8,26% 4,96% 5,04% 

Ηόληα Νεζηά 9,60% 12,01% 12,03% 6,52% 6,52% 6,44% 8,62% 11,37% 11,29% 

Ήπεηξνο 3,42% 1,74% 1,78% 0,87% 0,53% 0,55% 1,84% 1,02% 1,10% 

Νεζηά 
Αηγαίνπ 

4,26% 2,95% 2,94% 2,61% 1,88% 1,99% 2,81% 1,44% 2,57% 

Κξήηε 16,22% 21,47% 21,19% 24,35% 31,20% 31,29% 19,87% 23,92% 23,92% 

Γσδεθά 
λεζα 

10,47% 17,07% 17,15% 12,61% 18,84% 18,99% 12,61% 28,71% 18,99% 

Κπθιάδεο 10,17% 5,95% 5,99% 10,00% 2,83% 2,83% 12,89% 4,60% 4,56% 

Θεζζαιία 
πνξάδεο 

6,24% 3,86% 3,92% 7,83% 1,87% 1,89% 7,83% 2,83% 5,31% 

Μαθεδνλία 16,63% 13,91% 14,06% 13,91% 12,06% 12,19% 8,71% 9,92% 9,92% 

Θξάθε 1,12% 0,89% 0,90% 0,87% 0,31% 0,31% 0,82% 0,96% 0,64% 

ΤΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3*** 2** 1* 

Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* Μ* Γ* Κ* 

17,60% 14,32% 14,32% 17,60% 14,32% 14,32% 14,32% 14,38% 14,32% 

9,09% 4,96% 8,01% 8,46% 7,78% 4,53% 6,47% 4,53% 4,71% 

6,18% 18% 14,94% %6,18% 13%6,18% 18% 5,47% 6,13% 6,18% 

3,81% 2,36% 0,53% 3,33% 2,21% 2,27% 1,99% 1,84% 1,84% 

1,37% 4,43% 2,61% 4,31% 3,52% 3,54% 3,36% 2,57% 2,60% 

15,79% 17,81% 17,54% 16,02% 15,79% 17,99% 17,99% 18,68% 17,99% 

11,08% 13,01% %4,37% 17,15% 13,08% 13,01% 4,38% 4,38% 4,37% 

8,50% 2,83% 2,83% 9,94% 7,93% 8,67% 11,07% 8,67% 8,89% 

5,49% 4,90% 5,31% 6,06% 3,92% 4,90% 5,31% 5,31% 5,46% 

13,91% 11,99% ,56% 13,91% 13,91% 32,68% 32,68% 32,68% 32,68% 

0,90% 1,47% 1,96% 0,31% 0,87% 0,96% 1,00% 0,96% 0,96% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Μ= Μνλάδεο Γ= Γσκάηηα   Κ= Κιίλεο     

        

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην 
Διιάδνο 
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Πίνακασ μηνιαίων αφίξεων 

Μήνασ 1996 1997 1998 1999 2000 

Ιανουάριοσ 118.034 113.487 120.096 111.992 122.185 

Φεβρουάριοσ 102.562 123.527 101.273 128.762 137.571 

Μάρτιοσ 242.227 242.582 194.852 292.129 297.049 

Απρίλιοσ 548.660 499.118 550.590 592.372 685.151 

Μάιοσ 1.071.364 1.180.602 1.195.186 1.326.889 1.420.142 

Ιοφνιοσ 1.211.114 1.466.577 1.512.964 1.663.075 1.789.012 

Ιοφλιοσ 1.655.711 1.863.862 2.087.228 2.245.683 2.423.330 

Αφγουςτοσ 1.793.225 1.913.537 2.032.717 2.241.620 2.296.341 

Σεπτζμβριοσ 1.484.435 1.485.727 1.562.314 1.703.207 1.910.721 

Οκτώβριοσ 850.274 848.977 905.033 1.021.299 1.064.473 

Νοζμβριοσ 188.596 208.167 182.466 222.782 271.519 

Δεκζμβριοσ 133.475 141.145 131.574 180.209 192.477 

      

Σφνολο 9.399.677 10.087.308 10.576.293 11.730.019 12.609.971 

 

Μήνασ 2001 2002 2003 2004 2005 

Ιανουάριοσ 212.357 229.541 211.416 223.910 239.023 

Φεβρουάριοσ 223.476 237.541 241.635 268.364 220.737 

Μάρτιοσ 288.587 357.430 321.427 383.588 480.531 

Απρίλιοσ 654.124 606.236 670.342 683.146 635.655 

Μάιοσ 1.491.933 1.500.785 1.472.856 1.582.359 1.661.517 

Ιοφνιοσ 1.881.395 1.828.886 1.915.950 1.771.311 2.034.662 

Ιοφλιοσ 2.492.350 2.368.710 2.473.382 2.285.035 2.667.278 

Αφγουςτοσ 2.388.956 2.414.659 2.405.138 2.203.868 2.311.908 

Σεπτζμβριοσ 1.938.823 1.943.134 1.845.765 1.709.775 1.956.570 

Οκτώβριοσ 1.027.760 1.089.519 1.038.926 968.586 1.041.060 

Νοζμβριοσ 316.549 305.030 311.863 274.717 332.276 

Δεκζμβριοσ 283.830 310.736 297.748 278.562 278.845 

      

Σφνολο 13.200.140 13.192.207 13.206.448 12.633.221 13.860.062 
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Μήνασ 2006 2007 2008 2009 2010 

Ιανουάριοσ 280.039 366.370 337.115 288.718 237.309 

Φεβρουάριοσ 274.463 352.159 327.584 249.516 249.328 

Μάρτιοσ 490.223 543.713 389.398 343.034 337.541 

Απρίλιοσ 813.172 766.889 579.930 585.051 479.412 

Μάιοσ 
1.659.85

8 
1.632.160 1.386.259 1.192.846 1.109.048 

Ιοφνιοσ 
2.115.10

4 
2.098.928 1.996.757 1.819.707 1.797.374 

Ιοφλιοσ 
2.854.73

6 
2.654.738 2.556.137 2.419.925 2.693.022 

Αφγουςτοσ 
2.552.36

6 
2.611.325 3.083.712 2.924.780 3.075.928 

Σεπτζμβριοσ 
2.087.39

8 
1.852.629 2.279.704 2.200.781 2.223.728 

Οκτώβριοσ 
1.178.95

1 
1.024.403 1.366.462 1.259.914  

Νοζμβριοσ 343.557 325.566 439.141 406.063  

Δεκζμβριοσ 364.987 387.343 330.043 332.795  

      

Σφνολο 
15.014.8

54 
14.616.223 15.072.242 14.023.130 12.202.690 

Πεγή: ΔΤΔ (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο) θαη BSNI (Bulgarian 
National Statistical Institute) γηα ηνλ 
αξηζκφ ησλ Βνχιγαξσλ εξγαδφκελσλ ζηε ρψξα καο ηελ πεξίνδν 2002-2007 
 
Πίλαθαο κεληαίσλ εζόδσλ (ζε εθαηνκκύξηα επξώ) 

Μήλαο 1998 1999 2000 2001 2002 

Ηαλνπάξηνο 260,81 259,52 463,48 680,36 170,80 

Φεβξνπάξηνο 242,65 376,81 465,05 554,22 149,60 

Μάξηηνο 275,88 556,17 551,51 605,58 178,00 

Απξίιηνο 271,35 594,13 580,03 636,62 276,80 

Μάηνο 438,79 617,78 956,78 847,03 980,50 

Ηνχληνο 563,86 964,75 1.007,47 1.020,96 1.395,10 

Ηνχιηνο 847,17 1.059,97 1.288,85 1.367,77 1.913,90 

Αχγνπζηνο 787,41 1.189,32 1.475,79 1.526,02 2.134,40 

επηέκβξηνο 755,49 992,20 1.178,55 1.233,59 1.541,80 

Οθηψβξηνο 469,53 686,39 939,17 994,73 1.053,90 

Ννέκβξηνο 303,43 571,32 595,86 579,23 248,50 

Γεθέκβξηνο 297,42 427,86 558,65 533,76 241,40 

      

ύλνιν 5.513,80 8.296,22 10.061,19 10.579,87 10.284,70 
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Μήλαο 2003 2004 2005 2006 2007 

Ηαλνπάξηνο 177,90 185,50 194,00 152,10 149,50 

Φεβξνπάξηνο 109,00 127,20 180,00 155,30 155,80 

Μάξηηνο 168,30 209,50 243,00 212,00 238,70 

Απξίιηνο 322,80 375,80 370,00 408,60 410,40 

Μάηνο 832,20 954,00 879,00 932,50 953,60 

Ηνχληνο 1.250,20 1.253,00 1.321,50 1.464,50 1.441,60 

Ηνχιηνο 1.780,00 1.710,00 1.997,00 2.241,42 2.296,00 

Αχγνπζηνο 2.070,40 2.596,00 2.510,00 2.744,20 2.613,70 

επηέκβξηνο 1.385,00 1.525,00 1.639,00 1.690,68 1.694,70 

Οθηψβξηνο 928,00 935,00 913,00 919,30 890,00 

Ννέκβξηνο 250,00 248,00 253,00 236,90 264,41 

Γεθέκβξηνο 221,50 228,80 230,00 199,20 210,80 

      

ύλνιν 9.495,30 10.347,80 10.729,50 11.356,69 11.319,21 

 

Μήλαο 2008 2009 2010 

Ηαλνπάξηνο 185,70 152,40 147,56 

Φεβξνπάξηνο 170,00 137,70 147,08 

Μάξηηνο 230,50 196,20 181,94 

Απξίιηνο 408,26 387,64 327,75 

Μάηνο 1.087,07 886,83 817,64 

Ηνχληνο 1.547,52 1.398,04 1.229,43 

Ηνχιηνο 2.302,39 2.081,52 1.929,50 

Αχγνπζηνο 2.764,46 2.362,63 2.232,90 

επηέκβξηνο 1.638,22 1.606,04 1.489,10 

Οθηψβξηνο 842,52 785,51 746,90 

Ννέκβξηνο 252,22 219,87 216,30 

Γεθέκβξηνο 207,02 185,88 148,30 

    

ύλνιν 11.635,88 10.400,26 9.614,40 

Πεγή: ΔΤΔ, Σξάπεδα Σεο Διιάδνο 
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Τουριςμόσ & Απαςχόληςη 2000-2009 

 

Έτοσ Άμεςη1 Απαςχόληςη 
(000) 

Συνολική 
(Άμεςη+Έμμεςη2) 

Απαςχόληςη (000) 

Συντελεςτήσ 

Απαςχόληςησ3 

2000 410,15 781,05 1,904 

2001 409,92 779,15 1,901 

2002 419,23 787,78 1,879 

2003 423,49 793,78 1,874 

2004 424,83 801,38 1,886 

2005 447,89 860,76 1,922 

2006 473,29 906,99 1,916 

2007 486,11 939,82 1,933 

2008 440,40 833,20 1,892 

2009 414,00 774,20 1,870 

Πθγι: ΣΕΤΕ, Ιοφνιοσ 2010 (Επεξεργαςία ςτοιχείων του World Travel & Tourism Council) 

1 Η Άμεςθ απαςχόλθςθ ορίηεται ωσ θ απαςχόλθςθ ςε αμιγώσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ. 

2 Η Ζμμεςθ απαςχόλθςθ ορίηεται ωσ θ απαςχόλθςθ που δθμιουργείται για τθν παραγωγι 
ενδιάμεςων / 
υποςτθρικτικών τθσ τουριςτικισ κατανάλωςθσ προϊόντων /υπθρεςιών από επιχειριςεισ 
που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ τουριςτικι οικονομία 

3 Ο Συντελεςτισ Απαςχόλθςθσ αναφζρεται ςε πόςεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ (ζμμεςθσ) 
δθμιουργοφνται 
ςτθν ευρφτερθ τουριςτικι οικονομία από κάκε κζςθ άμεςθσ απαςχόλθςθσ. 
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Σνπξηζκόο & ΑΔΠ 2000-2009 

 

Έτοσ % Συμμετοχή 
Τουριςτικήσ 

Οικονομίασ ςτο ΑΕΠ 

Τουριςτικέσ Ειςπράξεισ 
(ςε εκατ. €) 

2000 15,93% 10.061,2 

2001 16,20% 10.579,9 

2002 15,81% 10.284,7 

2003 15,67% 9.495,3 

2004 16,13% 10.347,8 

2005 16,92% 10.729,5 

2006 17,14% 11.356,7 

2007 17,17% 11.319,2 

2008 16,28% 11.635,9 

2009 15,20% 10.369,1 

Πεγή: ΔΣΔ, Ηνχληνο 2010 (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ 
World Travel & Tourism Council) 

 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ζε εθαη. επξώ) 

 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ηζνδύγην ηαμηδησηηθώλ 
ππεξεζηώλ 7.359,3 8.037,4 8.283,8 8.973,9 8.833,5 8.956,7 7.975,6 

Σαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο 9.495,3 10.347,8 10.729,5 11.356,7 11.319,2 11.635,9 10.400,2 

Σαμηδησηηθέο πιεξσκέο 2.136,0 2.310,4 2.445,7 2.382,8 2.485,7 2.679,2 2.424,6 
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ΔΗΠΡΑΞΔΗ  ΑΝΑ ΛΟΓΟ ΣΑΞΗΓΗΟΤ (ζε εθαη. επξώ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Πξνζσπηθνί ιόγνη  9.786,5 10.438,7 10.338,6 10.731,8 9.701,8 

  Αλαςπρή 8.345,0 8.877,8 8.765,8 9.301,2 8.336,1 

πνπδέο 286,5 245,6 280,6 272,2 306,4 

Λφγνη πγείαο 47,8 36,1 41,7 50,4 40,3 

Δπίζθεςε ζε νηθνγέλεηα 728,8 782,3 715,5 646,0 546,6 

Λνηπνί ιφγνη 378,5 496,9 534,9 462,0 472,3 

Δπαγγεικαηηθνί ιόγνη  943,0 918,0 980,7 904,1 698,4 

ΤΝΟΛΟ  10.729,5 11.356,7 11.319,2 11.635,9 10.400,2 

 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
 

     

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΑΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ (ζε αξηζκό δηαλπθηεξεύζεσλ) 

Υώξα Πξνέιεπζεο  
2005 2006 2007 

Υώξεο ΔΔ - 27 11,2 11,2 10,6 

  Υώξεο δώλεο επξώ 12,1 11,9 11,6 

  εθ ησλ νπνίσλ       

  Απζηξία 10,2 10,8 11,4 

  Βέιγην 10,2 10,2 9,6 

  Γαιιία 10,3 9,9 10,3 

  Γεξκαλία 14,0 14,2 13,4 

  Ηζπαλία 9,0 8,0 8,7 

  Ηηαιία 10,4 9,5 9,5 

  Κχπξνο 16,2 16,8 15,6 

  Οιιαλδία 10,6 10,0 10,6 

  Υώξεο EE εθηόο δώλεο επξώ 9,6 9,8 9,0 

  εθ ησλ νπνίσλ       

  Γαλία 9,0 9,3 9,4 

  Ζλσκέλν Βαζίιεην 10,5 10,3 10,1 

  Ρνπκαλία 9,5 9,6 8,2 

  νπεδία 10,0 11,1 10,4 

  Σζερία 10,9 10,8 9,8 

Λνηπέο Υώξεο 8,8 8,8 8,2 

  

εθ ησλ νπνίσλ       

Αιβαλία 4,2 4,3 3,0 

Απζηξαιία 14,3 14,4 11,3 

Διβεηία 12,0 13,0 11,0 

ΖΠΑ 11,9 12,1 13,1 
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Καλαδάο 15,3 14,2 16,9 

Ρσζία 12,3 11,9 12,5 

ΤΝΟΛΟ 10,7 10,7 10,0 

          

Μεκνλσκέλνη ηαμηδηώηεο 10,9 10,9 10,1 

Οξγαλσκέλα ηαμίδηα* 9,9 9,8 9,6 

 Πεγή:Σξάπεδα ηεο Διιάδνο    

     

 

 

 
 

Ζτοσ  Μονάδεσ Μεταβολι Δω μάτια Μεταβολι Κλίνεσ Μεταβολι 

Year Units Change Rooms Change Beds Change 

1990 6.423  224.882  423.660  

       

2000 8.073  312.993  593.990  

Δ 1990-2000 1.650 25,69% 88.111 39,18% 170.330 40,20% 

2001 8.285 2,63% 320.467 2,39% 608.104 2,38% 

2002 8.527 2,92% 330.348 3,08% 626.914 3,09% 

2003 8.689 1,90% 339.540 2,78% 644.898 2,87% 

2004 8.843 1,77% 348.943 2,77% 660.797 2,47% 

2005 9.036 2,18% 358.721 2,80% 682.050 3,22% 

2006 9.111 0,83% 364.179 1,52% 693.252 1,64% 

2007 9.207 1,05% 367.992 1,05% 700.933 1,11% 

2008 9.385 1,93% 375.067 1,92% 715.857 2,13% 

2009 9.559 1,85% 383.008 2,12% 732.279 2,29% 

Δ 2000-2009 1.486 18,41% 70.015 22,37% 138.289 23,28% | 
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Πθγι: ΣΕΤΕ, επεξεργαςία ςτοιχείων από Ξενοδοχειακό 

Επιμελθτιριο Ελλάδοσ Source: SETE, based on data 

provided by the Hellenic Chamber of Hotels 

 

 

 

Καηαλνκή ηεο απαζρόιεζεο θαηά θιάδνπο δξαζηεξηόηεηαο (1997) 

 

 

Κιάδνη – Σνκείο ύλνιν απαζρνινπκέλσλ 

(ρηιηάδεο άηνκα) 

 

% 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 765,0 19,8 

Οξπρεία – Λαηνκεία 17,3 0,4 

Μεηαπνίεζε 558,7 14,5 

Ζιεθηξηζκφο - Αέξην – λεξφ 40,7 1,1 

Καηαζθεπέο 249,0 6,5 

Δκπφξηα 642,6 16,7 

Ξελνδνρεία – Δζηηαηόξηα 229,9 6,0 

Μεηαθνξέο – Δπηθνηλσλίεο 246,7 6,4 

Λνηπέο ππεξεζίεο 1.104,1 28,6 

ΤΝΟΛΟ 3.854,0 100,0 

 

  Πεγή : ΤΠΔΘΟ, ΔΤΔ : Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 
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Δμέιημε δεηθηώλ ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

 

 Κπθιάδεο Γσδεθάλεζνο Κξήηε Κέξθπξα 

     

Ρπζκφο κεηαβνιήο      

πιεζπζκνχ %     

1971/1961 -13,6 -1,6 -5,5 -8,7 

1981/1971 2,5 19,9 9,9 7,0 

1991/1981 6,3 12,7 7,5 8,2 

     

Α.Δ.Π. θαηά θεθαιή σο      

% ηνπ κέζνπ ηεο ρψξαο     

(κέζν αλά θάηνηθν     

 ρψξαο = 100)     

1970 77,9 84,4 78,5 82,5 

1981 107,8 89,3 83,4 85,1 

1991 110,8 108,7 90,8 86,7 

     

Ξελνδνρεηαθέο θιίλεο      

αλά 1000 θαηνίθνπο     

1971 48,7 126,2 14,1 57,7 

1981 115,6 257,3 64,6 184,9 

1991 253,1 474,2 155,0 293,5 

1997 338,6 614,5 200,5 323,5 

 

Πεγή : ΚΔΠΔ, ΔΤΔ, ΔΟΣ 
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ύγθξηζε ηνπξηζηηθνύ ζπλαιιάγκαηνο κε άιιεο πεγέο ζπλαιιάγκαηνο 

 

 

 1991 1996 1997 

Α. ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔΓΔΘΖ Δ ΔΚΑΣΟΜ. ΓΟΛΑΡΗΑ Ζ.Π.Α. 

Σνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα 4.287 6.189 6.300 

Ναπηηιηαθφ (ρσξίο ηνπξηζκφ) 1.563 1.994 1.860 

Μεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα 2.165 2.996 2.916 

Μεηαβηβάζεηο Δ.Δ. 4.034 5.057 4.622 

Λνηπνί άδεινη πφξνη (ρσξίο ηνπξηζκφ) 3.305 4.208 4.270 

ΤΝΟΛΟ ΑΓΖΛΧΝ ΠΟΡΧΝ 15.354 20.444 19.968 

Δμαγσγέο 6.797 5.769 5.373 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (έιιεηκκα) 12.308 18.366 18.271 

 

Β.         ΠΟΟΣΗΑΗΔ ΤΓΚΡΗΔΗ 

Σνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα / ζχλνιν  27,9 30,3 31,6 

άδεισλ πφξσλ %    

Σνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα / ζχλνιν    

άδεισλ  πφξσλ ρσξίο κεηαβηβάζεηο 37,9 40,2 41,1 

απφ Δπξσπατθή Έλσζε    

Σνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα / ζχλνιν 63,1 107,3 117,3 

εμαγσγψλ %    

Σνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα / έιιεηκκα 34,8 33,7 34,5 

Δκπνξηθνχ Ηζνδπγίνπ     

 

Πεγή : Σξάπεδα Διιάδνο, ΔΟΣ, Δθηηκήζεηο ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο γηα ην 1997 

 

 

 

 

 

 



 

~ 112 ~ 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟΤ Α’  ΚΠ 

 

Πνζά ζε ρηι. ECU 

 

ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ  ΤΝΟΛΗΚΟ  

ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟ

ΛΟ 

ΤΜΜΔΣΟ

ΥΖ 

ΚΟΣΟ 

  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ    

ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η : ΔΣΠΑ      

ΜΔΣΡΟ 1.       

Καζεζηψο Δληζρχζεσλ επηρ/ζεσλ 33.912 11.304 45.21

6 

87.757 132.973 

Μέηξν 1.1. 28.207 9.402 37.60

9 

87.757 125.366 

Μέηξν 1.2. 5.705 1.902 7.607  7.607 

ΜΔΣΡΟ 2.       

Έξεπλα Αγνξάο 150 50 200  200 

ΜΔΣΡΟ 3.       

Παξνρή πκβνπιψλ 421 140 561  561 

ΜΔΣΡΟ 4.       

Μνλνπάηηα 150 50 200  200 

ΜΔΣΡΟ 5.       

Δθαξκνγή 750 250 1.000  1.000 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η 

35.383 11.794 47.17

7 

87.757 134.934 

ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΗ : ΔΚΣ      

ΜΔΣΡΟ 1.  16.202 5.400 21.60

2 

21.228 42.830 

ΜΔΣΡΟ 2.  7.049 2.349 9.398 9.295 18.693 

ΜΔΣΡΟ 3.  4.137 1.379 5.516  5.516 

ΜΔΣΡΟ 4.  2.728 909 3.637  3.637 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΗ 

30.116 10.037 40.15

3 

30.523 70.676 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 65.499 21.831 87.33

0 

118.280 205.610 

 

Πεγή : ΤΠΔΘΟ, ΔΟΣ, Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο 
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ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ & ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ 

Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΑΝΑ ΜΖΝΑ 

 

 000 Γηαλπθηεξεύζεηο Καηαλνκή % 

 1995 1996 1997 1995 1996 1997 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 947 868 947 1,74 1,81 1,77 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 954 928 933 1,76 1,94 1,75 

ΜΑΡΣΗΟ 1.219 1.250 1.370 2,25 2,61 2,57 

ΑΠΡΗΛΗΟ 3.319 2.766 2.822 6,11 5,77 5,29 

ΜΑΗΟ 5.724 5.259 5.923 10,54 10,97 11,10 

ΗΟΤΝΗΟ 7.048 6.405 7.076 12,98 13,36 13,26 

ΗΟΤΛΗΟ 8.518 7.965 9.003 15,69 16,61 16,87 

ΑΤΓΟΤΣΟ 9.531 9.551 10.879 17,55 19,92 20,39 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 7.617 6.994 7.822 14,03 14,59 14,66 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 7.321 4.114 4.420 13,48 8,58 8,28 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1.080 1.032 1.113 1,99 2,15 2,09 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 1.015 813 1.056 1,87 1,70 1,98 

ΤΝΟΛΟ 54.293 47.945 53.364 100,00 100,00 100,00 

 

ΜΔΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ 

 

 1995 1996 1997 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 28,60% 28,36% 29,63% 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 32,90% 31,47% 32,03% 

ΜΑΡΣΗΟ 33,04% 30,00% 30,37% 

ΑΠΡΗΛΗΟ 41,96% 38,95% 37,86% 
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ΜΑΗΟ 53,19% 50,56% 52,33% 

ΗΟΤΝΗΟ 61,55% 56,28% 61,24% 

ΗΟΤΛΗΟ 68,90% 66,74% 74,00% 

ΑΤΓΟΤΣΟ 77,14% 78,97% 88,06% 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 66,45% 63,76% 69,39% 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 48,07% 45,00% 47,62% 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 29,47% 28,72% 30,80% 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 30,81% 26,84% 31,15% 

ΤΝΟΛΟ 56,62% 54,37% 58,37% 

 

 



 

~ 115 ~ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ηνηρεία Statgraphics 
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Αφίξεισ 1996-2010 

Data variable: Sunolikes afikseis 

 

Number of observations = 177 

Start index = 1/96             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Forecast Summary 

Seasonal differencing of order: 2 

Forecast model selected: ARIMA(2,0,1)x(1,2,2)12 with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 92053,4  

MAE 61359,0  

MAPE 8,51697  

ME 572,488  

MPE -0,914241  

 

The StatAdvisor 

This procedure will forecast future values of Sunolikes afikseis.  The data cover 177 time periods.  Currently, an 

autoregressive integrated moving average (ARIMA) model has been selected.  This model assumes that the best 

forecast for future data is given by a parametric model relating the most recent data value to previous data values 

and previous noise.  Each value of Sunolikes afikseis has been adjusted in the following way before the model was 

fit: 

 

(1) Seasonal differences of order 2 were taken. 

 

You can select a different forecasting model by pressing the alternate mouse button and selecting Analysis 

Options. 

 

The output summarizes the statistical significance of the terms in the forecasting model.  Terms with P-values less 

than 0,05 are statistically significantly different from zero at the 95,0% confidence level.  The P-value for the 

AR(2) term is less than 0,05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the MA(1) term is less than 

0,05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the SAR(1) term is less than 0,05, so it is significantly 

different from 0.  The P-value for the SMA(2) term is less than 0,05, so it is significantly different from 0.  The P-

value for the constant term is greater than or equal to 0,05, so it is not statistically significant.  You should 

therefore consider removing the constant term from the model.  The estimated standard deviation of the input 

white noise equals 94288,7.   

 

The table also summarizes the performance of the currently selected model in fitting the historical data.  It 

displays:  

 

   (1) the root mean squared error (RMSE) 

   (2) the mean absolute error (MAE) 

   (3) the mean absolute percentage error (MAPE) 

   (4) the mean error (ME) 

   (5) the mean percentage error (MPE) 

 

Each of the statistics is based on the one-ahead forecast errors, which are the differences between the data value at 

time t and the forecast of that value made at time t-1.  The first three statistics measure the magnitude of the errors.  

A better model will give a smaller value.  The last two statistics measure bias.  A better model will give a value 

close to 0.   

 

Forecast Table for Sunolikes afikseis 

Model: ARIMA(2,0,1)x(1,2,2)12 with constant 

Period Data Forecast Residual 
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1/96 118034,   

2/96 102562,   

3/96 242227,   

4/96 548660,   

5/96 1,07136E6   

6/96 1,21111E6   

7/96 1,65571E6   

8/96 1,79323E6   

9/96 1,48444E6   

10/96 850274,   

11/96 188596,   

12/96 133475,   

1/97 113487,   

2/97 123527,   

3/97 242582,   

4/97 499118,   

5/97 1,1806E6   

6/97 1,46658E6   

7/97 1,86386E6   

8/97 1,91354E6   

9/97 1,48573E6   

10/97 848977,   

11/97 208167,   

12/97 141145,   

1/98 120096, 139366, -19270,2 

2/98 101273, 142066, -40793,5 

3/98 194852, 251389, -56537,3 

4/98 550590, 497298, 53292,3 

5/98 1,19519E6 1,22672E6 -31529,9 

6/98 1,51296E6 1,51141E6 1554,64 

7/98 2,08723E6 1,93236E6 154867, 

8/98 2,03272E6 2,09531E6 -62591,7 

9/98 1,56231E6 1,59938E6 -37070,0 

10/98 905033, 899493, 5539,94 

11/98 182466, 250549, -68083,1 

12/98 131574, 148833, -17259,5 

1/99 111992, 132119, -20127,2 

2/99 128762, 119707, 9054,82 

3/99 292129, 237114, 55014,8 

4/99 592372, 606961, -14589,3 

5/99 1,32689E6 1,25356E6 73325,9 

6/99 1,66308E6 1,62196E6 41119,8 

7/99 2,24568E6 2,20321E6 42471,6 

8/99 2,24162E6 2,18258E6 59037,6 

9/99 1,70321E6 1,71565E6 -12445,9 

10/99 1,0213E6 991174, 30125,2 

11/99 222782, 271561, -48778,6 

12/99 180209, 181413, -1204,05 

1/00 122185, 151787, -29602,4 

2/00 137571, 154846, -17275,1 

3/00 297049, 299376, -2326,73 

4/00 685151, 600821, 84330,4 

5/00 1,42014E6 1,38369E6 36452,3 

6/00 1,78901E6 1,76106E6 27955,8 

7/00 2,42333E6 2,34585E6 77475,7 

8/00 2,29634E6 2,38946E6 -93115,2 

9/00 1,91072E6 1,75482E6 155900, 

10/00 1,06447E6 1,12373E6 -59260,9 
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11/00 271519, 287935, -16416,3 

12/00 192477, 209647, -17170,1 

1/01 212357, 157932, 54425,2 

2/01 223476, 188712, 34763,8 

3/01 288587, 370323, -81735,8 

4/01 654124, 652834, 1290,11 

5/01 1,49193E6 1,41828E6 73652,1 

6/01 1,8814E6 1,85635E6 25042,7 

7/01 2,49235E6 2,52038E6 -28033,9 

8/01 2,38896E6 2,38906E6 -103,237 

9/01 1,93882E6 1,9442E6 -5378,08 

10/01 1,02776E6 1,08375E6 -55994,7 

11/01 316549, 266186, 50362,5 

12/01 283830, 227089, 56741,2 

1/02 229541, 263436, -33894,8 

2/02 237541, 237134, 407,108 

3/02 357430, 319382, 38047,7 

4/02 606236, 680228, -73992,4 

5/02 1,50079E6 1,47278E6 28006,1 

6/02 1,82889E6 1,91438E6 -85495,8 

7/02 2,36871E6 2,52926E6 -160554, 

8/02 2,41466E6 2,35488E6 59776,1 

9/02 1,94313E6 1,94084E6 2293,9 

10/02 1,08952E6 1,03922E6 50302,5 

11/02 305030, 340189, -35158,8 

12/02 310736, 284209, 26527,2 

1/03 211416, 236953, -25536,7 

2/03 241635, 240976, 659,402 

3/03 321427, 352328, -30900,8 

4/03 670342, 601848, 68494,3 

5/03 1,47286E6 1,53149E6 -58629,5 

6/03 1,91595E6 1,89031E6 25638,4 

7/03 2,47338E6 2,49226E6 -18879,7 

8/03 2,40514E6 2,51913E6 -113987, 

9/03 1,84577E6 1,92353E6 -77767,4 

10/03 1,03893E6 1,02612E6 12806,8 

11/03 311863, 262896, 48967,1 

12/03 297748, 318727, -20979,4 

1/04 223910, 199602, 24308,2 

2/04 268364, 255147, 13217,2 

3/04 383588, 339918, 43670,2 

4/04 683146, 691486, -8340,47 

5/04 1,58236E6 1,51022E6 72135,0 

6/04 1,77131E6 2,02033E6 -249014, 

7/04 2,28504E6 2,48366E6 -198622, 

8/04 2,20387E6 2,33077E6 -126899, 

9/04 1,70978E6 1,75133E6 -41552,2 

10/04 968586, 922709, 45877,4 

11/04 274717, 263760, 10957,1 

12/04 278562, 271329, 7232,64 

1/05 239023, 208726, 30297,2 

2/05 220737, 268479, -47742,1 

3/05 480531, 356031, 124500, 

4/05 635655, 712392, -76737,0 

5/05 1,66152E6 1,58517E6 76349,2 

6/05 2,03466E6 1,88687E6 147789, 

7/05 2,66728E6 2,5555E6 111774, 

8/05 2,31191E6 2,4763E6 -164394, 
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9/05 1,95657E6 1,81257E6 144001, 

10/05 1,04106E6 1,05235E6 -11291,7 

11/05 332276, 338935, -6658,8 

12/05 278845, 284191, -5346,32 

1/06 280039, 249445, 30593,8 

2/06 274463, 226783, 47679,5 

3/06 490223, 501142, -10918,5 

4/06 813172, 627800, 185372, 

5/06 1,65986E6 1,77208E6 -112222, 

6/06 2,1151E6 2,06752E6 47587,5 

7/06 2,85474E6 2,75197E6 102765, 

8/06 2,55237E6 2,49465E6 57715,2 

9/06 2,0874E6 2,06409E6 23311,8 

10/06 1,17895E6 1,10432E6 74635,1 

11/06 343557, 393498, -49940,6 

12/06 364987, 301147, 63839,8 

1/07 366370, 292541, 73829,2 

2/07 352159, 330489, 21670,5 

3/07 543713, 509902, 33811,4 

4/07 766889, 809524, -42634,9 

5/07 1,63216E6 1,66375E6 -31588,6 

6/07 2,09893E6 2,11967E6 -20746,0 

7/07 2,65474E6 2,86289E6 -208150, 

8/07 2,61133E6 2,468E6 143330, 

9/07 1,85263E6 2,07449E6 -221866, 

10/07 1,0244E6 1,03703E6 -12629,1 

11/07 325566, 213994, 111572, 

12/07 387343, 363298, 24044,8 

1/08 337115, 324606, 12508,6 

2/08 327584, 343999, -16415,1 

3/08 389398, 494729, -105331, 

4/08 579930, 677479, -97549,4 

5/08 1,38626E6 1,53626E6 -150004, 

6/08 1,99676E6 1,99899E6 -2232,12 

7/08 2,55614E6 2,6435E6 -87362,1 

8/08 3,08371E6 2,55279E6 530921, 

9/08 2,2797E6 2,11458E6 165121, 

10/08 1,36646E6 1,29206E6 74402,9 

11/08 439141, 462801, -23660,2 

12/08 330043, 481245, -151202, 

1/09 288718, 253435, 35283,2 

2/09 249516, 312986, -63469,5 

3/09 343034, 338916, 4118,31 

4/09 585051, 565826, 19224,9 

5/09 1,19285E6 1,42895E6 -236107, 

6/09 1,81971E6 1,9306E6 -110891, 

7/09 2,41993E6 2,4989E6 -78973,0 

8/09 2,92478E6 2,90128E6 23499,2 

9/09 2,20078E6 2,14444E6 56337,3 

10/09 1,25991E6 1,28374E6 -23822,4 

11/09 406063, 353390, 52673,4 

12/09 332795, 332195, 599,802 

1/10 237309, 263316, -26007,2 

2/10 249328, 227135, 22193,4 

3/10 337541, 336403, 1138,14 

4/10 479412, 572049, -92637,4 

5/10 1,10905E6 1,20523E6 -96181,1 

6/10 1,79737E6 1,81547E6 -18091,3 
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7/10 2,69302E6 2,46308E6 229944, 

8/10 3,07593E6 3,02572E6 50207,9 

9/10 2,22373E6 2,2742E6 -50472,4 

 

 

  Lower 95,0% Upper 95,0% 

Period Forecast Limit Limit 

10/10 1,23779E6 1,05144E6 1,42413E6 

11/10 373303, 161592, 585014, 

12/10 310277, 86483,1 534070, 

1/11 215963, -10303,0 442229, 

2/11 220896, -7356,25 449148, 

3/11 317994, 89556,8 546432, 

4/11 461669, 232809, 690528, 

5/11 1,15013E6 921266, 1,37899E6 

6/11 1,84955E6 1,62057E6 2,07853E6 

7/11 2,71582E6 2,48683E6 2,94482E6 

8/11 3,07135E6 2,84231E6 3,30039E6 

9/11 2,20995E6 1,9809E6 2,43901E6 

 

The StatAdvisor 

This table shows the forecasted values for Sunolikes afikseis.  During the period where actual data is available, it 

also displays the predicted values from the fitted model and the residuals (data-forecast).  For time periods beyond 

the end of the series, it shows 95,0% prediction limits for the forecasts.  These limits show where the true data 

value at a selected future time is likely to be with 95,0% confidence, assuming the fitted model is appropriate for 

the data.  You can plot the forecasts by selecting Forecast Plot from the list of graphical options.  You can change 

the confidence level while viewing the plot if you press the alternate mouse button and select Pane Options.  To 

test whether the model fits the data adequately, select Model Comparisons from the list of Tabular Options. 

 

Model Comparison 

Data variable: Sunolikes afikseis 

Number of observations = 177 

Start index = 1/96             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) ARIMA(2,0,1)x(1,2,2)12 with constant 

(B) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,9701 and beta = 0,0098 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(C) Exponential trend = exp(11,6398 + 0,00345775 t) 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0,9661 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,0206 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 92053,4 61359,0 8,51697 572,488 -0,914241 

(B) 119383, 73300,7 9,74432 9518,11 0,0824033 

(C) 167207, 110308, 14,1026 9303,29 -1,64205 

(D) 117843, 72725,1 9,66643 5108,44 -0,44483 

(E) 865567, 763052, 154,762 97707,3 -112,26 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by 

pressing the alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with 

the smallest root mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the 
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smallest mean absolute error (MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error 

(MAPE) is model A.  You can use these results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is 

adequate for the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% 

confidence level.  Two *'s means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 

99,9% confidence level.  Note that the currently selected model, model A, passes 4 tests.   
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Ειςπράξεισ έωσ το έτοσ 2001 

Data variable: Eisprakseis ews 2001 

 

Number of observations = 48 

Start index = 1/98             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Forecast Summary 

Nonseasonal differencing of order: 1 

Seasonal differencing of order: 1 

Forecast model selected: ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 43,3862  

MAE 35,0771  

MAPE 4,59756  

ME -1,0076  

MPE -0,649332  

The StatAdvisor 

This procedure will forecast future values of Eisprakseis ews 2001.  The data cover 48 time periods.  Currently, an 

autoregressive integrated moving average (ARIMA) model has been selected.  This model assumes that the best 

forecast for future data is given by a parametric model relating the most recent data value to previous data values 

and previous noise.  Each value of Eisprakseis ews 2001 has been adjusted in the following way before the model 

was fit: 

 

(1) Simple differences of order 1 were taken. 

(2) Seasonal differences of order 1 were taken. 

 

You can select a different forecasting model by pressing the alternate mouse button and selecting Analysis 

Options. 

 

The output summarizes the statistical significance of the terms in the forecasting model.  Terms with P-values less 

than 0,05 are statistically significantly different from zero at the 95,0% confidence level.  The P-value for the 

AR(1) term is less than 0,05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the SAR(2) term is less than 

0,05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the SMA(2) term is less than 0,05, so it is significantly 

different from 0.  The P-value for the constant term is greater than or equal to 0,05, so it is not statistically 

significant.  You should therefore consider removing the constant term from the model.  The estimated standard 

deviation of the input white noise equals 49,4555.   

 

The table also summarizes the performance of the currently selected model in fitting the historical data.  It 

displays:  

 

   (1) the root mean squared error (RMSE) 

   (2) the mean absolute error (MAE) 

   (3) the mean absolute percentage error (MAPE) 

   (4) the mean error (ME) 

   (5) the mean percentage error (MPE) 

 

Each of the statistics is based on the one-ahead forecast errors, which are the differences between the data value at 

time t and the forecast of that value made at time t-1.  The first three statistics measure the magnitude of the errors.  

A better model will give a smaller value.  The last two statistics measure bias.  A better model will give a value 

close to 0.   

 

Forecast Table for Eisprakseis ews 2001 

Model: ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

Period Data Forecast Residual 
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1/98 260,81   

2/98 242,65   

3/98 275,88   

4/98 271,35   

5/98 438,79   

6/98 563,86   

7/98 847,17   

8/98 787,41   

9/98 755,49   

10/98 469,53   

11/98 303,43   

12/98 297,42   

1/99 259,52   

2/99 376,81 402,239 -25,4294 

3/99 556,17 536,178 19,992 

4/99 594,13 559,713 34,4175 

5/99 617,78 687,566 -69,7856 

6/99 964,75 894,904 69,8459 

7/99 1059,97 1021,31 38,659 

8/99 1189,32 1119,84 69,4792 

9/99 992,2 1033,28 -41,0847 

10/99 686,39 712,931 -26,5413 

11/99 571,32 615,967 -44,6467 

12/99 427,86 456,648 -28,7883 

1/00 463,48 458,859 4,62129 

2/00 465,05 450,963 14,0868 

3/00 551,51 568,707 -17,1967 

4/00 580,03 603,913 -23,8828 

5/00 956,78 914,132 42,6477 

6/00 1007,47 1053,55 -46,0831 

7/00 1288,85 1310,15 -21,2999 

8/00 1475,79 1523,0 -47,2097 

9/00 1178,55 1149,75 28,7975 

10/00 939,17 923,045 16,1255 

11/00 595,86 563,229 32,631 

12/00 558,65 525,463 33,1866 

1/01 680,36 673,87 6,48951 

2/01 554,22 577,362 -23,1423 

3/01 605,58 593,146 12,434 

4/01 636,62 609,926 26,6943 

5/01 847,03 911,53 -64,5002 

6/01 1020,96 963,311 57,6491 

7/01 1367,77 1331,72 36,0536 

8/01 1526,02 1473,62 52,405 

9/01 1233,59 1263,4 -29,8108 

10/01 994,73 1018,94 -24,2051 

11/01 579,23 607,343 -28,1128 

12/01 533,76 603,522 -69,7621 

 

 

  Lower 95,0% Upper 95,0% 

Period Forecast Limit Limit 

1/02 593,171 492,023 694,32 

2/02 608,521 493,37 723,671 

3/02 706,529 568,528 844,531 

4/02 709,026 555,849 862,202 

5/02 781,616 612,851 950,381 

6/02 1015,01 832,739 1197,28 
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7/02 1195,07 999,913 1390,24 

8/02 1221,8 1014,68 1428,91 

9/02 1086,22 867,746 1304,7 

10/02 780,619 551,371 1009,87 

11/02 611,809 372,261 851,356 

12/02 544,326 294,91 793,743 

 

 

 

The StatAdvisor 

This table shows the forecasted values for Eisprakseis ews 2001.  During the period where actual data is available, 

it also displays the predicted values from the fitted model and the residuals (data-forecast).  For time periods 

beyond the end of the series, it shows 95,0% prediction limits for the forecasts.  These limits show where the true 

data value at a selected future time is likely to be with 95,0% confidence, assuming the fitted model is appropriate 

for the data.  You can plot the forecasts by selecting Forecast Plot from the list of graphical options.  You can 

change the confidence level while viewing the plot if you press the alternate mouse button and select Pane 

Options.  To test whether the model fits the data adequately, select Model Comparisons from the list of Tabular 

Options. 

 

 

Model Comparison 

Data variable: Eisprakseis ews 2001 

Number of observations = 48 

Start index = 1/98             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

(B) Linear trend = -6619,01 + 12,2136 t  

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(C) Simple exponential smoothing with alpha = 0,5136 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(D) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,238 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(E) Winter's exp. smoothing with alpha = 0,0504, beta = 0,5969, gamma = 0,3495 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 43,3862 35,0771 4,59756 -1,0076 -0,649332 

(B) 92,9594 61,9286 9,86101 -1,3588 -1,93469 

(C) 89,3672 58,8585 8,86832 20,9971 2,19144 

(D) 94,4827 66,1792 9,90032 7,09906 0,859976 

(E) 99,3685 77,9269 10,6714 -12,2885 -2,0208 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by 

pressing the alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with 

the smallest root mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the 

smallest mean absolute error (MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error 

(MAPE) is model A.  You can use these results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is 

adequate for the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% 

confidence level.  Two *'s means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 

99,9% confidence level.  Note that the currently selected model, model A, passes 5 tests.  Since no tests are 

statistically significant at the 95% or higher confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Ειςπράξεισ 2002-2010 

Data variable: Eisprakseis 02_10 

 

Number of observations = 108 

Start index = 1/02             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Forecast Summary 

Nonseasonal differencing of order: 1 

Seasonal differencing of order: 1 

Forecast model selected: ARIMA(1,1,1)x(1,1,2)12 with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 69,3221  

MAE 47,6224  

MAPE 8,22834  

ME 2,68283  

MPE 1,38074  

 

The StatAdvisor 

This procedure will forecast future values of Eisprakseis 02_10.  The data cover 108 time periods.  Currently, an 

autoregressive integrated moving average (ARIMA) model has been selected.  This model assumes that the best 

forecast for future data is given by a parametric model relating the most recent data value to previous data values 

and previous noise.  Each value of Eisprakseis 02_10 has been adjusted in the following way before the model was 

fit: 

 

(1) Simple differences of order 1 were taken. 

(2) Seasonal differences of order 1 were taken. 

 

You can select a different forecasting model by pressing the alternate mouse button and selecting Analysis 

Options. 

 

The output summarizes the statistical significance of the terms in the forecasting model.  Terms with P-values less 

than 0,05 are statistically significantly different from zero at the 95,0% confidence level.  The P-value for the 

AR(1) term is less than 0,05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the MA(1) term is less than 

0,05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the SAR(1) term is less than 0,05, so it is significantly 

different from 0.  The P-value for the SMA(2) term is less than 0,05, so it is significantly different from 0.  The P-

value for the constant term is greater than or equal to 0,05, so it is not statistically significant.  You should 

therefore consider removing the constant term from the model.  The estimated standard deviation of the input 

white noise equals 75,5868.   

 

The table also summarizes the performance of the currently selected model in fitting the historical data.  It 

displays:  

 

   (1) the root mean squared error (RMSE) 

   (2) the mean absolute error (MAE) 

   (3) the mean absolute percentage error (MAPE) 

   (4) the mean error (ME) 

   (5) the mean percentage error (MPE) 

 

Each of the statistics is based on the one-ahead forecast errors, which are the differences between the data value at 

time t and the forecast of that value made at time t-1.  The first three statistics measure the magnitude of the errors.  

A better model will give a smaller value.  The last two statistics measure bias.  A better model will give a value 

close to 0.   
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Forecast Table for Eisprakseis 02_10 

Model: ARIMA(1,1,1)x(1,1,2)12 with constant 

Period Data Forecast Residual 

1/02 170,8   

2/02 149,6   

3/02 178,0   

4/02 276,8   

5/02 980,5   

6/02 1395,1   

7/02 1913,9   

8/02 2134,4   

9/02 1541,8   

10/02 1053,9   

11/02 248,5   

12/02 241,4   

1/03 177,9   

2/03 109,0 144,903 -35,903 

3/03 168,3 153,98 14,3196 

4/03 322,8 284,886 37,914 

5/03 832,2 895,635 -63,4352 

6/03 1250,2 1362,83 -112,63 

7/03 1780,0 1932,08 -152,083 

8/03 2070,4 1859,74 210,661 

9/03 1385,0 1442,94 -57,9376 

10/03 928,0 975,186 -47,1864 

11/03 250,0 240,722 9,27792 

12/03 221,5 229,093 -7,59333 

1/04 185,5 153,111 32,3895 

2/04 127,2 85,1027 42,0973 

3/04 209,5 184,544 24,9561 

4/04 375,8 399,024 -23,2236 

5/04 954,0 891,407 62,5932 

6/04 1253,0 1255,74 -2,74145 

7/04 1710,0 1637,67 72,3258 

8/04 2596,0 2423,16 172,839 

9/04 1525,0 1518,0 6,99502 

10/04 935,0 973,884 -38,8841 

11/04 248,0 232,691 15,3094 

12/04 228,8 218,933 9,86687 

1/05 194,0 220,146 -26,1459 

2/05 180,0 157,118 22,8824 

3/05 243,0 250,641 -7,6413 

4/05 370,0 358,085 11,9151 

5/05 879,0 905,558 -26,5575 

6/05 1321,5 1188,17 133,329 

7/05 1997,0 1797,11 199,886 

8/05 2510,0 2585,25 -75,2474 

9/05 1639,0 1521,91 117,091 

10/05 913,0 940,076 -27,0758 

11/05 253,0 273,141 -20,1414 

12/05 230,0 232,806 -2,80614 

1/06 152,1 177,707 -25,6071 

2/06 155,3 178,602 -23,302 

3/06 212,0 227,85 -15,8497 

4/06 408,6 373,164 35,4361 

5/06 932,5 966,123 -33,6235 

6/06 1464,5 1426,31 38,1913 

7/06 2241,42 2128,13 113,292 
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8/06 2744,2 2799,45 -55,2547 

9/06 1690,68 1750,98 -60,2964 

10/06 919,3 923,525 -4,22492 

11/06 236,9 219,818 17,0816 

12/06 199,2 219,733 -20,5332 

1/07 149,5 117,685 31,8154 

2/07 155,8 137,432 18,368 

3/07 238,7 194,951 43,7487 

4/07 410,4 417,355 -6,95467 

5/07 953,6 822,484 131,116 

6/07 1441,6 1492,55 -50,9476 

7/07 2296,0 2337,64 -41,6365 

8/07 2613,7 2496,75 116,946 

9/07 1694,7 1661,91 32,7896 

10/07 890,0 892,948 -2,94754 

11/07 264,41 234,705 29,7052 

12/07 210,8 185,466 25,3342 

1/08 185,7 151,967 33,7326 

2/08 170,0 157,694 12,3059 

3/08 230,5 247,638 -17,1382 

4/08 408,26 409,918 -1,65801 

5/08 1087,07 1064,64 22,4251 

6/08 1547,52 1457,88 89,6449 

7/08 2302,39 2279,59 22,7977 

8/08 2764,46 2848,67 -84,2067 

9/08 1638,22 1680,43 -42,2052 

10/08 842,52 864,199 -21,679 

11/08 252,22 236,226 15,9943 

12/08 207,02 197,825 9,19532 

1/09 152,4 194,951 -42,5506 

2/09 137,7 157,757 -20,0569 

3/09 196,2 208,913 -12,7133 

4/09 387,64 356,914 30,7257 

5/09 886,83 1047,28 -160,446 

6/09 1398,04 1473,13 -75,0906 

7/09 2081,52 2245,06 -163,537 

8/09 2362,63 2479,62 -116,985 

9/09 1606,04 1520,14 85,8956 

10/09 785,51 787,466 -1,95574 

11/09 219,87 230,942 -11,072 

12/09 185,88 187,052 -1,17243 

1/10 147,56 102,536 45,0236 

2/10 147,08 97,1122 49,9678 

3/10 181,94 151,709 30,2309 

4/10 327,75 388,961 -61,2105 

5/10 817,64 799,716 17,9244 

6/10 1229,43 1358,04 -128,607 

7/10 1929,5 1920,31 9,18805 

8/10 2232,9 2334,48 -101,579 

9/10 1489,1 1485,01 4,09293 

10/10 746,9 718,333 28,5667 

11/10 216,3 164,987 51,3131 

12/10 148,3 150,655 -2,35456 

 

 

  Lower 95,0% Upper 95,0% 

Period Forecast Limit Limit 

1/11 113,077 -37,1131 263,266 
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2/11 128,095 -32,8964 289,087 

3/11 173,477 10,9323 336,022 

4/11 263,962 101,184 426,74 

5/11 696,255 533,441 859,069 

6/11 1036,2 873,383 1199,02 

7/11 1779,97 1617,15 1942,79 

8/11 1969,25 1806,43 2132,07 

9/11 1459,96 1297,14 1622,78 

10/11 711,68 548,859 874,501 

11/11 197,577 34,7563 360,398 

12/11 113,691 -49,1301 276,512 

 

 

The StatAdvisor 

This table shows the forecasted values for Eisprakseis 02_10.  During the period where actual data is available, it 

also displays the predicted values from the fitted model and the residuals (data-forecast).  For time periods beyond 

the end of the series, it shows 95,0% prediction limits for the forecasts.  These limits show where the true data 

value at a selected future time is likely to be with 95,0% confidence, assuming the fitted model is appropriate for 

the data.  You can plot the forecasts by selecting Forecast Plot from the list of graphical options.  You can change 

the confidence level while viewing the plot if you press the alternate mouse button and select Pane Options.  To 

test whether the model fits the data adequately, select Model Comparisons from the list of Tabular Options. 

 

Model Comparison 

Data variable: Eisprakseis 02_10 

Number of observations = 108 

Start index = 1/02             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) ARIMA(1,1,1)x(1,1,2)12 with constant 

(B) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,1024 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(C) Simple exponential smoothing with alpha = 0,4372 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(D) Winter's exp. smoothing with alpha = 0,2149, beta = 0,1258, gamma = 0,2748 

(E) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,9999 and beta = 0,0001 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 69,3221 47,6224 8,22834 2,68283 1,38074 

(B) 79,2681 48,6242 7,3863 -0,854403 -1,32139 

(C) 81,5369 48,3873 6,94425 -0,3083 -1,09835 

(D) 107,513 65,6312 9,55929 6,20053 -3,28044 

(E) 502,562 400,328 58,3546 66,0302 -1,91272 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by 

pressing the alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with 

the smallest root mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the 

smallest mean absolute error (MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error 

(MAPE) is model C.  You can use these results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is 

adequate for the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% 

confidence level.  Two *'s means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 

99,9% confidence level.  Note that the currently selected model, model A, passes 4 tests.  Since no tests are 

statistically significant at the 95% or higher confidence level, the current model is probably adequate for the data.   


