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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης 

παγκοσμίως και έχει ιδιαίτερα υψηλή διαχρονική συμβολή στην ελληνική οικονομία. 

Εξετάζοντας ωστόσο τόσο τη χρονική, όσο και τη χωρική κατανομή της τουριστικής 

ζήτησης στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι είναι συρρικνωμένη καθώς συγκεντρώνεται 

σε λίγους προορισμούς και σε λίγους μήνες του έτους. Το πρόβλημα αυτό παρατηρείται 

εδώ και δεκαετίες, με το πέρας όμως των ετών γίνεται εντονότερο και οι ανισότητες 

μεταξύ των νομών αυξάνονται. Ορισμένοι τουριστικοί νομοί της χώρας 

χαρακτηρίζονται ως τουριστικά κορεσμένοι και υπερβαίνουν τα όρια της τουριστικής 

φέρουσας ικανότητας κατά την περίοδο της υψηλής τουριστικής ζήτησης. Επιπλέον, οι 

κοινωνίες και το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) πιέζονται εξαιρετικά προς 

όφελος της οικονομίας. Οι χρονιές έως και το 2019, παρά τα όποια προβλήματα, ήταν 

αρκετά κερδοφόρες καθώς παρατηρούνταν μια διαχρονική αύξηση στον αριθμό των 

επισκεπτών.

Η  πανδημία του Covid-19 από το 2020 άλλαξε την κατάσταση σε παγκόσμιο 

επίπεδο και δεδομένης της υποτονικής τουριστικής δραστηριότητας, η ελληνική 

οικονομία δέχθηκε ισχυρό πλήγμα. Η  υγειονομική όμως κρίση ανέδειξε και πάλι τη 

σημασία της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Προκειμένου ένας προορισμός να παραμείνει ανταγωνιστικός οφείλει να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να προσεγγίσει με έναν πιο ολιστικό τρόπο, τόσο 

την εικόνα του, όσο και τη διαχείριση της τουριστικής του ζήτησης. Συνολικά, 

προκειμένου η χώρα να διατηρήσει τα υψηλά κέρδη από την τουριστική 

δραστηριότητα, καλείται να βρει εργαλεία για την επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, μέσα από την αποτελεσματικότερη χρονική και χωρική κατανομή της 

ζήτησης.

Αυτά τα ζητήματα φιλοδοξεί να καλύψει η Διδακτορική Διατριβή. Σκοπός της 

είναι να εξετάσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι νομοί της χώρας ως προς την 

τουριστική εποχικότητα, να αναλύσει το εποχικό τους πρότυπο, να εκτίμηση τον δείκτη 

της τουριστικής ανταγωνιστικότητας και τέλος να προτείνει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο 

για τη βέλτιστη διαχείριση της τουριστικής ζήτησης, εντός ενός πλαισίου οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η  διεπιστημονική φύση της διατριβής αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση καθώς 

κλήθηκα να ξεπεράσω τα γνωστικά μου όρια. Καλλιέργησα μια ευρύτερη, πιο
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Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η

Η  Διδακτορική Διατριβή εξετάζει το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο της ανάλυσης 

της τουριστικής εποχικότητας και προχωρά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την 

εκτίμηση της χωροχρονικής κατανομής της τουριστικής ζήτησης. Η  δομή της 

διατριβής διαρθρώνεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο δομείται η 

ανάλυση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας. Ειδικότερα περιγράφεται το 

φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας, αναλύονται οι ποσοτικές προσεγγίσεις που 

έχουν αναπτυχθεί για τη μελέτη του και γίνεται η συσχέτισή του με τις έννοιες της 

τουριστικής φέρουσας ικανότητας, της τουριστικής ανταγωνιστικότητας και της 

τουριστικής βιωσιμότητας, προκειμένου να διαμορφωθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας 

του.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο για 

την ανάλυση της τουριστικής εποχικότητας. Η  προτεινόμενη μεθοδολογία αποσκοπεί 

στην ταυτόχρονη εξέταση των τριών διαστάσεων του φαινομένου (χρονική, χωρική, 

τουριστική ζήτηση) εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας, συνιστώντας ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο ποσοτικής ανάλυσης. Επιπλέον, προτείνεται το θεωρητικό 

πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας των νομών της 

Ελλάδας και η αντίστοιχη ποσοτική εκτίμησή του.

Τέλος, στο τρίτο μέρος της διατριβής γίνεται η εφαρμογή της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας για τους νομούς της χώρας, Η  τουριστική ζήτηση κατανέμεται με κάποια 

κριτήρια βιωσιμότητας στους νομούς και στους μήνες τους έτους, υπό συγκεκριμένους 

στόχους και περιορισμούς. Στη συνέχεια αναλύονται οι οικονομικοί δείκτες για τον 

κάθε προορισμό και προσδιορίζονται τα ανεκμετάλλευτα επενδυμένα κεφάλαια. Στο 

τέλος του τρίτου μέρους γίνεται μια σύνοψη των συμπερασμάτων της Διδακτορικής 

Διατριβής και η γενική αποτίμησή της.

Λ έξεις  κλειδιά, τουριστική εποχικότητα, τουριστική ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα, 

τουριστική φέρουσα ικανότητα, τουριστική περιφερειακή ανάπτυξη, αποσύνθεση 

χρονοσειρών, δείκτης τουριστικής ανταγωνιστικότητας, διαχείριση και προβολή 

τουρισμού.
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ABSTRACT

This Ph.D. thesis examines the theoretical and empirical framework o f the analysis of 

tourism seasonality and proceeds to formulate a framework for optimizing the temporal 

and spatial distribution o f tourist demand. Ph.D. thesis structured into three parts.

The first part presents the theoretical background where the proposed 

methodology is structured. In particular, it describes the phenomenon o f tourism 

seasonality, the quantitative approaches that have been developed for its study, and its 

correlation with the concepts o f tourism carrying capacity, tourism competitiveness, 

and tourism sustainability to shape its multidimensional character.

The second part presents the proposed methodological framework for the analysis 

o f tourism seasonality. The proposed methodology aims at the simultaneous 

examination o f the three dimensions o f the phenomenon (temporal, spatial, and tourism 

demand) within a framework o f sustainability, constituting an integrated framework of 

quantitative analysis. In addition, is proposed the theoretical framework for the 

development o f a tourism competitiveness index o f the prefectures o f Greece and its 

corresponding quantitative assessment.

Finally, in the third part o f the dissertation, the proposed methodology is applied 

to the prefectures o f the country. The tourism demand is distributed with some criteria 

o f sustainability in the prefectures, and the months o f the year, under specific goals and 

restrictions. Then the economic indicators for each destination are analyzed, and the 

unused invested funds are determined. At the end o f the third part, there is a summary 

o f the conclusions o f the Ph.D. Thesis and its general evaluation.

Keyw ords: tourism seasonality, tourism competitiveness, sustainability, tourism 

carrying capacity, tourism regional development, decomposition o f time series, tourism 

competitiveness index, tourism destination management and marketing.
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Το ποσοστό των διεθνών τουριστών της Ελλάδας, ανά χώρα 
Πίνακας 16.1. προέλευσης και το ενδιαφέρουν που δείχνουν για κάποιες 

δραστηριότητες
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Πίνακας Α.4.

Πίνακας Α.5.
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Πίνακας Α.8. 
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313

322

325

326

327

328

329 

331

331

332

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 13

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σχήμα 1.1. 0  αριθμός των διεθνών αφίξεων για την περίοδο 1995-2019 σε 
παγκόσμιο επίπεδο

21

Σχήμα 1.2. 0  αριθμός των διεθνών τουριστικών αφίξεων ανά χώρα, για το 2019 22
Σχήμα 1.3. Ο δείκτης εποχικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2019, σύμφωνα 

με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO, 2021)
23

Σχήμα 1.4. Ταξιδιωτικές εισπράξεις σε εκατ. ευρώ ανά λόγο ταξιδιού για την 
περίοδο 2005-2019

25

Σχήμα 1.5. Αριθμός διανυκτερεύσεων (σε χιλ. διανυκτερεύσεις) ανά αγορά για 
τον ελληνικό τουρισμό την περίοδο 2005-2019

26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Σχήμα 2.1. Περιγραφικό πλαίσιο για τις αρνητικές συνέπειες της τουριστικής 

εποχικότητας
40

Σχήμα 2.2. Δημοσιευμένες εργασίες στις βάσεις δεδομένων Web of Science και 
Science Direct με τον όρο "tourism seasonality'’, ανά έτος, για την 
περίοδο 2000-2021

48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Σχήμα 3.1. Ενδεικτική διαγραμματική απεικόνιση των τεσσάρων συνηθέστερων 

τουριστικών εποχικών προτύπων
65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Σχήμα 5.1. Το θεωρητικό υπόδειγμα των Ritchie and Crouch (2003) για την 

ανταγωνιστικότητα του κάθε προορισμού
86

Σχήμα 5.2. Το θεωρητικό υπόδειγμα του Heath (2003) για τη βιώσιμη 
τουριστική ανταγωνιστικότητα της Νότιας Αφρικής (Southern 
Africa)

88

Σχήμα 5.3. Το θεωρητικό υπόδειγμα Dwyer and Kim (2003) όπου 
προσδιορίζονται τα κύρια σημεία τις ανταγωνιστικότητας του κάθε

89

προορισμού
Σχήμα 5.4. Το θεωρητικό πλαίσιο του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και 

Τουρισμού (TTCI) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF, 
2015)

92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Σχήμα 7.1. Πτυχές της τουριστικής εποχικότητας βάση της βιβλιογραφίας 114
Σχήμα 7.2. Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου 

για την εξέταση της τουριστικής εποχικότητας
118

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Σχήμα 8.1. Το εποχικό πρότυπο ανά εξεταζόμενη χώρα a) Κροατία, 

Μαυροβούνιο, Ελλάδα, β) Σλοβενία, Αίγυπτο, γ) Ισπανία, Εαλλία, 
Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρος, Τουρκία, Πορτογαλία, Μάλτα.

128

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Σχήμα 9.1. Τα διαγράμματα διασποράς (scatter plots) για τη μέση διάρκεια 

παραμονής και τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ανά τρίμηνο του 
2019, ανά τουριστική αγορά, για το σύνολο της χώρας

137

Σχήμα 9.2. Ο δείκτης της τάσης (STC) για τον αριθμό διανυκτερεύσεων, ανά 
τουριστική αγορά, ανά τρίμηνο, για την περίοδο 2005-2019

140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Σχήμα 10.1. Η εποχικότητα με βάση τον δείκτη RSI για τους νομούς της Ελλάδα, 

για το 2018, στην περίπτωση των διανυκτερεύσεων α) των 
αλλοδαπών επισκεπτών, β) των ημεδαπών επισκεπτών και γ) του 
συνόλου των επισκεπτών

157

Σχήμα 10.2. Απεικόνιση των χρονοσειρών για τις διανυκτερεύσεις των 
αλλοδαπών και των ημεδαπών επισκεπτών της περιόδου 1998-2018,

159

ανά νομό

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Σχήμα 10.3. 

Σχήμα 10.4. 

Σχήμα 10.5.

Σχήμα 10.6.

Σχήμα 10.7. 

Σχήμα 10.8.

Σχήμα 10.9.

Σχήμα 10.10. 

Σχήμα 10.11. 

Σχήμα 10.12.

Σχήμα 10.13.

Σχήμα 10.14.

Σχήμα 10.15.

Σχήμα 10.16. 

Σχήμα 10.17. 

Σχήμα 10.18. 

Σχήμα 10.19.

Το ποσοστό πληρότητας ανά μήνα για το 2018 και ο αντίστοιχος 
αριθμός των συνολικών διανυκτερεύσεων, για το σύνολο της χώρας 
Οι εισπράξεις, οι πληρωμές και το τελικό ισοζύγιο ταξιδιωτικών 
πληρωμών ανά μήνα, για το σύνολο της χώρας, για το 2018 
Απεικόνιση των νομών (εκτός του νομού Γρεβενών) για τους 
οποίους ο εκάστοτε μήνας είχε την μεγαλύτερη επίδραση, για το 
διάστημα 1998-2018, για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών 
Απεικόνιση των νομών για τους οποίους ο εκάστοτε μήνας είχε την 
μεγαλύτερη επίδραση, για το διάστημα 1998-2018, για την 
κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών
Η επίδραση των μηνών στο σύνολο των διανυκτερεύσεων στην 
Ελλάδα, για την περίοδο 1998-2018
Τα θηκογράμματα (boxplots) ανά μήνα για την περίοδο 1998-2018, 
για τις συνολικές διανυκτερεύσεις όλων των νομών α) των 
αλλοδαπών και β) των ημεδαπών επισκεπτών 
Απεικόνιση των νομών με χαμηλή και υψηλή εποχικότητα ανά 
κατηγορία επισκεπτών βάση της μεταβλητής SAF, για το διάστημα 
1998-2018. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο νομός Γρεβενών για την 
κατηγορία των διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς επισκέπτες 
Απεικόνιση των χρονοσειρών για τις διανυκτερεύσεις των 
επισκεπτών ανά κατηγορία (αλλοδαπών, ημεδαπών) της περιόδου 
1998-2018
Απεικόνιση των νομών με χαμηλή και υψηλή τάση στις 
διανυκτερεύσεις, ανά κατηγορία επισκεπτών, βάση της μεταβλητής 
STC, για το διάστημα 1998-2018
Διαγράμματα από την αποσύνθεση των χρονοσειρών (χρονοσειρά, 
τάση, εποχικότητα, σφάλματα) για τις διανυκτερεύσεις των
επισκεπτών της περιόδου 1998-2018, ανά κατηγορία, του νομού
Δωδεκανήσων
Διαγράμματα από την αποσύνθεση των χρονοσειρών (χρονοσειρά, 
τάση, εποχικότητα, σφάλματα) για τις διανυκτερεύσεις των
αλλοδαπών επισκεπτών της περιόδου 1998-2018, ανά κατηγορία, 
του νομού Ηρακλείου
Διαγράμματα από την αποσύνθεση των χρονοσειρών (χρονοσειρά, 
τάση, εποχικότητα, σφάλματα) για τις διανυκτερεύσεις των
ημεδαπών επισκεπτών της περιόδου 1998-2018, για τους νομούς α) 
Μαγνησίας, β) Κυκλάδων, γ) Αττικής, δ) Χαλκιδικής και ε) 
Θεσσαλονίκης
Οι τιμές του δείκτη Kendall's W για τις διανυκτερεύσεις α) των 
αλλοδαπών β) των ημεδαπών επισκεπτών και γ) συνολικά των 
επισκεπτών, για την περίοδο 1998-2018, καθώς και ο μέσος όρος 
αυτών
Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 0,5, για την περίοδο 1998-2018 
Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 0,7, για την περίοδο 1998-2018 
Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 0,8, για την περίοδο 1998-2018 
Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 1, για την περίοδο 1998-2018

163

164

167

168

169

170

172

174

174

175

176

178

182

183

184

184

185

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 15

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Σχήμα 10.20. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών 186 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 0,5, για την περίοδο 1998-2018

Σχήμα 10.21. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών 186 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 0,7, για την περίοδο 1998-2018

Σχήμα 10.22. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών 187 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 0,8, για την περίοδο 1998-2018

Σχήμα 10.23. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών 187 
επισκεπτών, με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη 
Kendall's W μικρότερες του 1, για την περίοδο 1998-2018

Σχήμα 10.24. Οι συνολικές σωρευμένες (stacked lines) μέσες διανυκτερεύσεις ανά 189 
μήνα και ανά νομό, για τα έτη 1998, 2008 και 2018

Σχήμα 10.25. Η μέση διάρκεια παραμονής ανά κατηγορία επισκέπτη, για το 190 
σύνολο της περιόδου 1998-2018, ανά νομό και η μέση συνολική 
διάρκεια παραμονής, από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη 
συνολική διάρκεια παραμονής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Σχήμα 11.1. Διαχρονική εξέλιξη των δεικτών Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών 205 

Εργασίας Μισθωτών και Μισθών και Ημερομισθίων, στις 
δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης, για την περίοδο 2010-2020, ανά τρίμηνο, με έτος βάσης το 
2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Σχήμα 12.1. Προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο τουριστική 216

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο νομού (NUTS3)
Σχήμα 12.2. Οι νομοί με τις μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές στον δείκτη 225 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας και των αριθμό των συνολικών 
διανυκτερεύσεων για το 2018

Σχήμα 12.3. Ομαδοποίηση των νομών της χώρας ως προς την εποχικότητα και 227 
την ανταγωνιστικότητά τους, για την κατηγορία των αλλοδαπών (α) 
και των ημεδαπών (β) επισκεπτών

Σχήμα 12.4. Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών τουριστικής εποχικότητας 230 
(RSI) και τουριστικής ανταγωνιστικότητας (DP2)

Σχήμα 12.5. Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών τουριστικής εποχικότητας 231 
(RSI) και τουριστικής ειδίκευσης (LQ4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Σχήμα 13.1. Το διαγράμμα διασποράς (scatterplot) των τυποποιημένων 247 

καταλοίπων (standarized residuals) έναντι των τυποποιημένων 
προβλεπόμενων τιμών (standarised predicted value) του 
υποδείγματος

Σχήμα 13.2. Τα διαγράμματα διασποράς για τις τυποποιημένες αλλαγές 249 
(Standardized DfBeta) της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής (μήκος 
αμμωδών παραλιών, δασικές εκτάσεις, TCI)

Σχήμα 13.3. Το διάγραμμα διασποράς για τις αποστάσεις Cook του υποδείγματος 250 
της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Σχήμα 14.1. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ανά μήνα για το σύνολο της χώρας 258 

για το 2018 και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αν οι 
διανυκτερεύσεις του 2018 ήταν ισόποσα κατανεμημένες ανά μήνα

Σχήμα 14.2. Η γραφική απεικόνιση των διανυκτερεύσεων ανά μήνα για το 2018, 260
της μέσης γραμμής και των βέλτιστων διανυκτερεύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 16

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Σχήμα 15.1. Σχηματική απεικόνιση του ποσοστού των ξενοδοχειακών κλινών με 276

Σχήμα 15.2.
εποχιακή και με συνεχή λειτουργία, ανά περιφέρεια, για το 2008 
Σχηματική απεικόνιση του αριθμού των εφικτών διανυκτερεύσεων 
αν δεν υπήρχε η εποχική λειτουργία των ξενοδοχείων, των εφικτών 
διανυκτερεύσεων με την υπάρχουσα εποχιακή λειτουργία με 
πληρότητα 100% και των πραγματοποιθέντων διανυκτερεύσεων για 
το 2018

276

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Σχήμα 16.1. Διαχρονική εξέλιξη της μέση διάρκειας παραμονής, της δαπάνης ανά 

ταξίδι και τηνς δαπάνης ανά διανυκτέρευση, ανά κατηγορία 
επισκέπτη (μεμονωμένος ή με πακέτο,) ανά τρίμηνο για την περίοδο 
2005-2019

289

Σχήμα 16.2. Οι διαστάσεις της τουριστικής εποχικότητας και οι ενέργειες που 
πρέπει να αναδειχθούν προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές

292

συνέπειες του φαινομένου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα Α.1. Δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ανά περιφέρεια για τις κυριότερες 335

Σχήμα Α.2.
αγορές τους
Αριθμός διανυκτερεύσεων, ανά περιφέρεια για τους κυριότερες 339

Σχήμα Α.3.
αγορές τους
Εισπράξεις ανά διανυκτέρευση, ανά περιφέρεια για τους κυριότερες 343

Σχήμα Α.4.
αγορές τους
Μέση διάρκεια παραμονής, ανά περιφέρεια για τις κυριότερες 348
αγορές τους

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χάρτης 2.1. Παγκόσμιος χάρτης ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών που 
βρέθηκαν στις βάσεις δεδομένων Web of Science, Science Direct και 
Google Scholar, σε αναζητήσεις με τον όρο "tourism seasonality'’, 
για την περίοδο 2000-2021

49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Χάρτης 11.1. Οι νομοί της χώρας ως προς την τιμή του δείκτη ειδίκευσης για τον 

κλάδο του τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους των 
τιμών της περιόδου 2000-2017

203

Χάρτης 11.2. Οι νομοί ως προς τη μεταβολή του δείκτη ειδίκευσης για τα έτη 2000 
και 2017 στον κλάδο του τουρισμού

204

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Χάρτης 16.1. Τα είδη τουρισμού που προτείνονται να αναπτυχθούν ή να 

διατηρηθούν ανά ελληνικό νομό
296

Χάρτης 16.2. Προτεινόμενες ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές
συνεργασίες για την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας

297

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 17

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, με 

ιδιαίτερα δυναμική εξέλιξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Krabokoukis and Polyzos, 

2020) και σε πολλούς προορισμούς αποτελεί τον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο σε 

όρους εισαγωγής συναλλάγματος. Για τη δυναμική του αυτή χαρακτηρίζεται ως η 

«βαριά βιομηχανία» (Pantelescu, 2012; Iliev, 2018). Σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, ο μέσος όρος της συμβολής του τουριστικού κλάδου στο παγκόσμιο ΑΕΠ, 

εμφανίζει μια σημαντική αυξητική τάση από το 1996 (Worldbank, 2020). Αυτή η 

διαχρονική αύξηση της δυναμικής του τουρισμού στις οικονομίες των χωρών, σε 

συνδυασμό με τις επιδράσεις του σε ποικίλους τομείς (απασχόληση, αυτοδιοίκηση, 

περιφερειακή ανάπτυξη, εκπαίδευση, περιβάλλον, πολιτισμό, τεχνολογία, μεταφορές, 

φορολογική και δημοσιονομική πολιτική), οδηγεί τους ερευνητές στη μελέτη του 

φαινομένου από διαφορετικές προσεγγίσεις, αναπτύσσοντας έτσι ένα πολυδιάστατο 

πλαίσιο.

Το γεγονός ότι μέσω των ταξιδιών οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με 

πολιτισμούς και παραδόσεις άλλων λαών, αναδεικνύει την κοινωνική και πολιτιστική 

διάσταση του τουρισμού, καθώς δύναται να περιορίσει, ή ακόμα και να εξαλείψει, τις 

όποιες διαφορές μεταξύ των λαών. Αντιλαμβανόμενη αυτή την πολυδιάστατη 

δυναμική του φαινομένου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο τουρισμός συμβάλλει 

άμεσα και έμμεσα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη σύγκλιση των 

επιπέδων ανάπτυξης μεταξύ των κρατών-μελών της, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας, βελτιώνει την κοινωνική ευημερία και την ποιότητα ζωής, ενώ ταυτόχρονα 

ενισχύει την κοινωνική και οικονομική συνοχή (Commission o f the European 

Communities - CEC, 2001).

Υπό αυτό το πρίσμα, ο τουρισμός αλληλοεπιδρά, πέραν των οικονομικών και 

κοινωνικών ζητημάτων, με ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την τεχνολογία, την 

πολιτική και τους θεσμούς (Tosun et al., 2009). Συνυπολογίζοντας παραμέτρους όπως 

η πανδημία Covid-19, η παγκόσμια αύξηση των ταξιδιών (τα οποία πλέον δεν
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περιορίζονται αποκλειστικά στους οικονομικά προνομιούχους), η ανάδειξη της εξ 

αποστάσεως εργασίας (digital nomads), η βελτίωση των υποδομών και των μεταφορών 

και ο υπερ-τουρισμός (overtourism), είναι πλέον σαφές ότι η έννοια της 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των προορισμών γίνεται εντονότερη και περισσότερο 

σύνθετη, αφού πλέον απαιτείται ένα συνδυασμός ενεργειών και στρατηγικών εντός 

ενός ευρύτερου πλαισίου βιωσιμότητας (O ’ Regan et al., 2021).

Ένα από τα φαινόμενα του τουρισμού που διαχρονικά απασχολούν την 

ερευνητική κοινότητα και που τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και μεγαλύτερη 

σημασία, είναι η εποχικότητά του. Η  τουριστική εποχικότητα συναντάται σε όλους 

τους προορισμούς, χωρίς όμως να τους επηρεάζει όλους στον ίδιο βαθμό. Οι χώρες της 

νοτιοανατολικής Ασίας και της Μεσογείου εμφανίζουν τους υψηλότερους δείκτες 

εποχικότητας (Duro and Turrion-Prats, 2019). Συγκεκριμένα, για τις χώρες της 

Μεσογείου, έως το 2019 υπήρχε διαχρονικά σημαντική αύξηση των τουριστικών 

αφίξεων, με το φαινόμενο όμως της εποχικότητας να γίνεται όλο και πιο έντονο (Duro 

and Turri on-Prats, 2019). Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να 

αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών της, έχει χαρακτηρίσει την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ως μια από τις σημαντικότερες δράσεις για τον 

τουριστικό κλάδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010; 2015). Ως εκ τούτου, η σημασία της 

τουριστικής εποχικότητας έλκει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων διεθνώς, 

αναδεικνύοντας την εξέταση του φαινομένου και την εφαρμογή των κατάλληλων 

πρακτικών για την αντιμετώπισή του, ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 

κλάδου (Cisneros-Martinez et al., 2017).

1.2. Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜ Α

Η  άνιση χωρική κατανομή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του «περιφερειακού 

προβλήματος». Ως περιφερειακό πρόβλημα ορίζεται η ύπαρξη χωρικής ασυμμετρίας 

στην αναπτυξιακή διαδικασία μιας χώρας ή ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου και η 

επακόλουθη περιφερειακή κοινωνικό-οικονομική ανισορροπία (Πολύζος, 2019). Οι 

επιπτώσεις αυτού του φαινομένου είναι σημαντικές καθώς μεταξύ πολλών άλλων 

επηρεάζεται η οικονομική ανάπτυξη (Vo et al., 2019), η ποιότητα του περιβάλλοντος, 

ο πολιτισμός και η κοινωνική συνοχή (Charles-Edwards and Bell, 2013; Batista eSilva 

et al., 2019). To περιφερειακό πρόβλημα έχει γίνει αντικείμενο έρευνας για πολλές 

πρόσφατες μελέτες, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά και διαχρονικά ζητήματα
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της περιφερειακής και τουριστικής ανάπτυξης (Connell et al., 2015; Corluka et al., 

2016; Cisneros-Martinez et al., 2017; Khan 2018; Ulbrich et al., 2018; Batista et al., 

2019; M artin et al., 2019; Bandoi et al., 2020; Krabokoukis and Polyzos, 2020; Tsiotas 

et al., 2021). Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες και υποδείγματα με την πάροδο του 

χρόνου στον ακαδημαϊκό διάλογο προκειμένου, αφενός να μελετήσουν την 

ανομοιογενή αναπτυξιακή δυναμική που εμφανίζεται μεταξύ των προορισμών, 

αφετέρου να συμβάλουν ουσιαστικά στον ακαδημαϊκό διάλογο για την εύρεση λύσης 

στο περιφερειακό πρόβλημα (Romao and Saito, 2017; Πολύζος, 2019).

Ο τουρισμός λόγω της κοινωνικοοικονομικής διαμόρφωσής του επηρεάζει την 

περιφερειακή, εθνική και παγκόσμια οικονομική αλληλεπίδραση και κατ' επέκταση 

την οικονομική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η σημασία 

της μελέτης των χωρικών ανισοτήτων στην έρευνα των περιφερειακών οικονομικών 

(Iliev, 2018; Krabokoukis et al., 2020). Υπό την προϋπόθεση ότι ο τουρισμός είναι ένα 

χρονικά μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο που εξ’ ορισμού συνδέεται 

με χωρική αναφορά, η μελέτη του τουρισμού σε ένα κοινό χρονικό και χωρικό πλαίσιο 

(Batista et al., 2019; Bandoi et al., 2020) μπορεί να παράσχει σημαντικές πληροφορίες 

για τη ζήτηση, οι οποίες θα συμβάλουν στη διεπιστημονική εξέταση των 

περιφερειακών οικονομικών (Saarinen et al., 2017). Στον πολυδιάστατο χαρακτήρα 

του φαινομένου προστίθεται και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, ο τουρισμός 

αναπτύσσεται σε γεωγραφικά ακραίες περιοχές (Πολύζος, 2019).

Σε αυτό το πολυσύνθετο πλαίσιο και σε συνδυασμό με την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των προορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύεται η 

ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη, με μείωση των περιφερειακών 

οικονομικών ανισοτήτων (Polyzos, 2019; Dogru et al., 2020) και υπό αυτό το πρίσμα, 

η ανάλυση της τουριστικής εποχικότητας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τη 

συνολική διαχείριση του προορισμού, όσο και για την άσκηση περιφερειακής 

πολιτικής (Krabokoukis and Polyzos, 2020). Σε πρόσφατη Έκθεση που δημοσιεύθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνεται η ανάγκη για τη συμμετοχή των Εθνικών 

Οργανισμών Τουρισμού των κρατών μελών της Ευρώπης, στην εφαρμογή πιο 

βιώσιμων πολιτικών και στην αξιοποίηση πιο σύνθετων δεικτών, προκειμένου να 

υπάρξει μια πιο ολιστική προσέγγιση της τουριστικής δραστηριότητας (European 

Commission, 2022).
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1.2.1. Εισαγωγή στην τουριστική εποχικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο

Η  διαρκής αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας απεικονίζεται στο Σχήμα 1.1 όπου 

φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των διεθνών αφίξεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, για την περίοδο 1995-2019. Διαπιστώνουμε ότι για την τριετία 2000-2003 και 

για το 2009 υπήρχε μια μικρή μείωση του αριθμού των διεθνών αφίξεων, ωστόσο σε 

γενικές γραμμές έως το 2019 ο αριθμός των διεθνών αφίξεων εμφάνιζε διαχρονικά μια 

πολύ σημαντική αύξηση. Η  αυξητική αυτή τάση διακόπηκε τα έτη 2020 και 2021 με 

την πανδημία Covid-19. Συγκεκριμένα, για το 2020 ο αριθμός των διεθνών αφίξεων 

μειώθηκε κατά 73% σε σχέση με το 2019, ενώ έως τον Σεπτέμβριο του 2021 ο αριθμός 

ήταν μειούμενος κατά 76% σε σχέση με το 2019 (UNWTO, 2021). Η  πολύ έντονη 

επίδραση της πανδημίας στην τουριστική δραστηριότητα διαφαίνεται και από το 

γεγονός ότι για το 2021 η άμεση συνεισφορά του κλάδου στην παγκόσμια οικονομία 

(ΑΕΠ) ήταν μόλις 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν το 2019 ήταν στα 3,5 

τρισεκατομμύρια δολάρια (UNWTO, 2021).

Σχήμα 1.1. Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων για την περίοδο 1995-2019 σε παγκόσμιο επίπεδο 
(πηγή: ιδία επεξεργασία από The World Bank, 2022).

Στο Σχήμα 1.2 εμφανίζονται οι χώρες ανάλογα με τον αριθμό των διεθνών 

τουριστικών αφίξεων για το 2019. Οι χώρες με τις περισσότερες διεθνείς τουριστικές 

αφίξεις είναι η Γαλλία (217 εκατομμύρια), οι ΗΠΑ (165 εκατομμύρια), η Κίνα (162 

εκατομμύρια), η Ισπανία (126 εκατομμύρια), το Μεξικό (97 εκατομμύρια), η Ιταλία 

(95 εκατομμύρια), η Πολωνία (88 εκατομμύρια), η Ουγγαρία (61 εκατομμύρια) και η 

Κροατία (60 εκατομμύρια), ενώ η Ελλάδα είχε 34 εκατομμύρια διεθνών τουριστικών
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αφίξεων (World Bank, 2022). Από το Σχήμα 1.2 επιπλέον διαφαίνεται η έντονη 

τουριστική ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών, παρά το μικρό 

μέγεθος τους, σε σχέση με τις χώρες των άλλων ηπείρων. Χαρακτηριστικό αποτελεί το 

γεγονός ότι για το 2018 η Ευρώπη κατείχε το 50,78% των διεθνών τουριστικών 

αφίξεων, ενώ ακολουθούσαν η περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού Ωκεανού (Asia-Pacific, 

APAC) με 24,43% και η Αμερική με 15,46%. Τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν 

στην Αφρική (4,77%) και στη Μέση Ανατολή (4,56%).

Σχήμα 1.2. Ο αριθμός των διεθνών τουριστικών αφίξεων ανά χώρα, για το 2019 (πηγή: The 
World Bank, 2022)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές του δείκτη επισκέπτες ανά 

κάτοικο για το 2019. Σε σύνολο 180 χωρών, η Ανδόρρα εμφανίζει με σημαντική 

διαφορά τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ανά κάτοικο (106 επισκέπτες/κάτοικο) 

και ακολουθούν το Μ ακάο (Macao) από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (62 

επισκέπτες/κάτοικο) και ο Άγιος Μ αρίνος (San Marino) (56 επισκέπτες/κάτοικο). Τις 

υπόλοιπες θέσεις των δέκα χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ανά κάτοικο 

καταλαμβάνουν ορισμένες νησιωτικές χώρες της Καραϊβικής (Άγιος Μ αρτίνος / Sint 

M aarten (Dutch part), Νήσοι Τουρκ και Κάικος / Turks and Caicos Islands, Νήσοι 

Κέιμαν / Cayman Islands, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις / Saint Kitts and Nevis, 

Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι / U.S. Virgin Islands, Μ παχάμες / Bahamas και 

Αρούμπα / Aruba). Οι υπόλοιπες χώρες με πάνω από 10 επισκέπτες ανά κάτοικο είναι 

η Κροατία, οι Βερμούδες (Bermuda), η Αντίγκουα και Μ παρμπούντα (Antigua and
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Barbuda), το Σουλτανάτο του Μ προυνέι (Brunei Darussalam) και οι Βρετανικές 

Παρθένοι Νήσοι (British Virgin Islands).

Τέλος, όπως προέκυψε και από το Σχήμα 1.2, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

μεγαλύτερο αριθμό διεθνών τουριστών από τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων, 

αναδεικνύοντας την έντονη τουριστική ανταγωνιστικότητα μεταξύ των χωρών της 

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Οι χώρες αυτές είναι το Μ ονακό (9 επισκέπτες 

ανά κάτοικο), η Μ άλτα (7 επισκέπτες ανά κάτοικο), η Ουγγαρία, η Ισλανδία και η 

Δανία (6 επισκέπτες ανά κάτοικο), η Εσθονία (5 επισκέπτες ανά κάτοικο), η Λετονία, 

το Μαυροβούνιο και η Αυστρία (4 επισκέπτες ανά κάτοικο), η Τσεχία, η Κύπρος, η 

Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και το Λιχτενστάιν (3 επισκέπτες ανά κάτοικο), η 

Πολωνία, η Σλοβενία, η Αλβανία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Γεωργία, η Βουλγαρία, 

η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και η Ιταλία (2 επισκέπτες ανά κάτοικο).

Προχωρώντας στην εξέταση της τουριστικής εποχικότητας, στο Σχήμα 1.3 

φαίνεται ο δείκτης της εποχικότητας ανά χώρα για το 2019. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Τουρισμού για τον υπολογισμό του δείκτη τουριστικής εποχικότητας χρησιμοποιεί το 

ποσοστό του αθροίσματος των τριών κυριότερων τουριστικών μηνών (περισσότερες 

τουριστικές αφίξεις) στο σύνολο των ετήσιων τουριστικών αφίξεων (UNWTO, 2021). 

Στο Κεφάλαιο 3 της διδακτορικής διατριβής θα αναπτυχθούν περισσότερες ποσοτικές 

προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του δείκτη.

Σχήμα 1.3. Ο δείκτης εποχικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2019, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (πηγή: UNWTO, 2021) .

Οι μεγαλύτερες τιμές παρατηρούνται για την Ελλάδα, την Κροατία και τη 

Νορβηγία, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Σλοβενία, η Σουηδία και η 

Μογγολία. Ως τρίτη ομάδα χωρών, με σχετικά χαμηλό δείκτη τουριστικής
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εποχικότητας, διακρίνονται η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Δανία, η Ισλανδία, 

η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Σερβία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία, 

η Εεωργία, η Αρμενία, η Κύπρος, ο λίβανος, η Τυνησία, το Μαρόκο, η Σαουδική 

Αραβία, το Μπουτάν, η Σρι Λάνκα, ο Καναδάς και η Βραζιλία.

Κλείνοντας, η τουριστική δραστηριότητα, με εξαίρεση την περίοδο της 

πανδημίας Covid-19, χαρακτηρίζεται από μια ανοδική τάση σε παγκόσμιο επίπεδο και 

επικεντρώνεται κυρίως στην Ευρώπη, την περιοχή Ασίας - Ειρηνικού Ωκεανού 

(APAC) και την Αμερική. Αντίστοιχα, το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας αν 

και συναντάται σε όλους τους προορισμούς παγκοσμίως, είναι εντονότερο στην 

Ελλάδα, την Κροατία, τη Νορβηγία. Οι χώρες αυτές εμφανίζουν διαχρονικά για την 

περίοδο 2012-2019 τις υψηλότερες τιμές στον δείκτη εποχικότητας, αναδεικνύοντας 

τη σημασία του φαινομένου για την ανάπτυξη και το σχεδίασμά του τουρισμού.

1.2.2. Εισαγωγή στην τουριστική εποχικότητα της Ελλάδας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συμμετοχή του τουρισμού στην οικονομία της 

Ελλάδας, για το 2018, ανήλθε στο 30,9% του ΑΕΠ και στο 25,9% της απασχόλησης 

(ΣΕΤΕ, 2019), ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ελκυστικότητα 

του ελληνικού τουρισμού συνδέεται πρωτίστως με την θάλασσα, όπως συμβαίνει και 

στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες και δευτερευόντως με την ύπαρξη λοιπών 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων, οι οποίοι πολλές φορές συναντώνται σε γεωγραφικά 

«ακραίες» περιοχές (Polyzos and Niavis, 2013), οδηγεί σε πολύ έντονη τουριστική 

εποχικότητα, αλλά και σε σημαντικές χωρικές ανισότητες (Krabokoukis et al., 2020). 

Ως αποτέλεσμα της άνισης χρονικής και χωρικής κατανομής της τουριστικής ζήτησης, 

σε ορισμένους κύριους τουριστικούς προορισμούς εμφανίζονται καταστάσεις όπως ο 

υπερτουρισμός (overtourism), η υπέρβαση των ορίων της τουριστικής φέρουσας 

ικανότητας και ο κορεσμός (Saito and Romao, 2018; Krabokoukis and Polyzos, 2020; 

Tsiotas et al., 2021).

Εια το 2016, το 57,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων στη χώρα 

πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο (Eurostat, 2018), όταν το 

αντίστοιχο ποσοστό για τις χώρες της ΕΕ -  28 ήταν μόλις 33,5%. Το πολύ υψηλό 

ποσοστό συγκέντρωσης των τουριστικών αφίξεων σε συγκεκριμένους μήνες, αποτελεί 

ένα διαχρονικό πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού, όπως προέκυψε και από τις
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προηγούμενες ενότητες. Ακόμα ένα ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μόνο 

για τον Αύγουστο του 2016, πραγματοποιήθηκε το 33,1% των συνολικών ετήσιων 

διανυκτερεύσεων. Η  παρατήρηση αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των ΕΕ-28, ενώ 

ακολουθεί η Βουλγαρία με 27,8% (Eurostat, 2018). Στα Σχήματα 1.4 και 1.5 

εμφανίζεται το διαχρονικό πρότυπο εποχικότητας για τον ελληνικό τουρισμό.

Από το Σχήμα 1.4 διαπιστώνουμε πως οι περισσότερες εισπράξεις προέρχονται 

από την κατηγορία της αναψυχής (διακοπές) και κυρίως κατά το τρίτο τρίμηνο του 

έτους (θερινή περίοδος). Οι υπόλοιποι λόγοι ταξιδιού (σπουδές, λόγοι υγείας, επίσκεψη 

σε οικογένεια, λοιποί λόγοι, επαγγελματικοί λόγοι) εμφανίζουν σημαντικά 

χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, με εξαίρεση τους λόγους υγείας, φαίνεται να έχουν ένα 

όμοιο πρότυπο εποχικότητας με αυτό της κατηγορία της αναψυχής.
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Σχήμα 1.4. Ταξιδιωτικές εισπράξεις σε εκατ. ευρώ ανάλογο ταξιδιού για την περίοδο 2005-2019 
(πηγή: ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022).

Εξετάζοντας τον αριθμό των διανυκτερεύσεων ανά τουριστική αγορά για τον 

ελληνικό τουρισμό, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.5 εξάγονται παρόμοια συμπεράσματα 

αφού εμφανίζεται ένα σταθερό και έντονο πρότυπο εποχικότητας. Διαφαίνεται ότι η 

Εερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εαλλία και η Ιταλία για παράδειγμα που αποτελούν 

και κάποιες από τις κυριότερες αγορές της χώρας, εμφανίζουν στα αντίστοιχα
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διαγράμματα πολύ έντονες κορυφές (εξάρσεις) κατά την καλοκαιρινή περίοδο, έχοντας 

πολύ μικρότερες τιμές για όλο το υπόλοιπο διάστημα του έτους. Παρόμοια 

συμπεράσματα προέκυψαν και από μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και 

Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) στην οποία, αναλύοντας τις τιμές του συντελεστή Gini, 

αποδείχθηκε ότι οι κύριες τουριστικές αγορές της χώρας χαρακτηρίζονται από πολύ 

έντονη εποχικότητα (ΙΤΕΠ, 2014). Οι μοναδικές αγορές που διαφοροποιούνται από 

αυτό το πρότυπο εποχικότητας είναι της Κύπρου και της Αλβανίας. Η  Αλβανία ωστόσο 

από το 2016 και μετά φαίνεται να διαμορφώνει σταδιακά ένα παρόμοιο πρότυπο 

εποχικότητας με τις άλλες χώρες. Έ να επιπλέον χαρακτηριστικό στατιστικό δεδομένο, 

αποτελεί το γεγονός ότι από το 2008 το ποσοστό των αφίξεων των αλλοδαπών που 

επισκέπτονται τη χώρα κατά το τρίμηνο Ιούλιο -  Σεπτέμβριο, είναι σταθερά πάνω από 

το 50,0% του συνολικού αριθμού των αλλοδαπών επισκεπτών ανά έτος.
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τουρισμό την περίοδο 2005-2019 (πηγή: ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022).

Δεδομένης λοιπόν της διαχρονικής εστίασης του ελληνικού τουρισμού στη 

θάλασσα και τα νησιά, το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας είναι ιδιαίτερα 

έντονο σε πολλούς σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Το ζήτημα 

είναι διαχρονικά επίκαιρο στο δημόσιο διάλογο και έχει αναδειχθεί τόσο η ανάγκη 

επιμήκυνσης της τουριστικής δραστηριότητας, όσο και η ανάγκη για την ανάδειξη
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Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 26

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



νέων προορισμών (Kalantzi et al., 2016; Papageorgiou, 2016, ΙΝΣΕΤΕ, 2020, 

Krabokoukis et al., 2021). Υπό αυτό το πρίσμα και σε συνδυασμό με την πανδημία 

Covid-19, τον κορεσμό προορισμών όπως για παράδειγμα της Χαλκιδικής και των 

Δωδεκάνησων (Polyzos et al., 2013; Papatheodorou and Arvanitis, 2014; Krabokoukis 

and Polyzos, 2020), την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προορισμών, τη μείωση 

της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών (σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ το 2017 μειώθηκε 

κατά 1,6 ημέρες σε σχέση με το 2010), τις έντονες χωρικές ανισότητες που 

δημιουργούνται, αλλά και κάποιους επιπλέον παράγοντες που θα αναλυθούν στη 

Διδακτορική Διατριβή, η ανάλυση της τουριστικής εποχικότητας εντός ενός ευρύτερου 

πλαισίου βιωσιμότητας, αποκτάει όλο και μεγαλύτερη σημασία, αποτελώντας τη βάση 

για την ορθή διαχείριση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας.

1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η  σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία επιβάλει την ορθολογική και 

τεκμηριωμένη διαχείρισή του, ούτως ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιδράσεις 

της τουριστικής εποχικότητας και να προσδιοριστούν οι κατάλληλες αναπτυξιακές 

πολιτικές, εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας. Το γεγονός ότι η πανδημία Covid-19 έχει 

προκαλέσει πολύ έντονες μεταβολές στον τουριστικό χάρτη με τη μείωση των ταξιδιών 

και τους ευρύτερους περιορισμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν περιορίζει τη σημασία 

της εξέτασης του φαινομένου. Αντιθέτως, την ενισχύει καθώς τα ζητήματα της 

εποχικότητας και του υπερ-τουρισμού (έντονη τουριστική ζήτηση, σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένο προορισμό) παραμένουν επίκαιρα στην 

επιστημονική κοινότητα. Θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές προκειμένου 

να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειές τους όταν ανακάμψει η τουριστική 

δραστηριότητα (O ’ Regan et al., 2021).

Ο ερευνητικός προσανατολισμός της Διδακτορικής Διατριβής συνίσταται στη σε 

βάθος ανάλυση του φαινόμενου της τουριστικής εποχικότητας σε επίπεδο ελληνικών 

νομών για την περίοδο 1998-2018. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της Διδακτορικής 

Διατριβής είναι η διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη μελέτη της 

τουριστικής εποχικότητας και την ανάλυση των εποχικών προτύπων προκειμένου να 

αναπτυχθούν εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της τουριστικής 

ζήτησης. Εια το σκοπό αυτό αξιοποιούνται ποσοτικές τεχνικές από την ανάλυση 

χρονοσειρών, την επιχειρησιακή έρευνα και ευρύτερα τη στατιστική επιστήμη. Η
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Διατριβή φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημαντικότητα και τα χαρακτηριστικά του 

φαινομένου στους νομούς της χώρας, προκειμένου να διαδραματίσει καθοδηγητικό 

ρόλο στη διεύρυνση του υφισταμένου ερευνητικού πεδίου, με την παροχή ποσοτικών 

προσεγγίσεων.

Στο πλαίσιο της πολιτικής αξιοποίησης των πορισμάτων της προτεινομένης 

έρευνας, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου αναμένεται 

να αποτελέσουν μια σημαντική εισροή που δύναται να λειτουργήσει ως επιστημονική 

βάση για τη χάραξη πολιτικών, τόσο των τοπικών, όσο και των εθνικών φορέων, που 

είναι επιφορτισμένοι με την τουριστική ανάπτυξη. Η  ερμηνεία, η μέτρηση και η 

σύγκριση των δεικτών που χρησιμοποιούνται στη Διδακτορική Διατριβή θα 

συμβάλλουν στην ευρύτερη κατανόηση της θέσης στην οποία βρίσκεται η κάθε 

περιοχή και στον προσδιορισμό των δυνατών και αδυνάτων σημείων τους. Τα 

αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός συνόλου συγκεκριμένων 

προτάσεων πολιτικής για την αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι έως και το 2019 ο αριθμός των επισκεπτών στη χώρα είχε σημαντική 

διαχρονική αύξηση, ότι σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας 

παρατηρούνται καταστάσεις κορεσμού και υπέρβασης της τουριστικής φέρουσας 

ικανότητας, ότι η πανδημία του Covid-19 έφερε έντονες αλλαγές, τόσο στη ζήτηση του 

παγκόσμιου τουρισμού, όσο και στις ανάγκες των ταξιδιωτών, ότι αναδεικνύεται η 

ανάγκη ανάδειξης νέων προορισμών, αλλά και πολλά ακόμα αντίστοιχα 

συμπεράσματα που θα αναλυθούν εκτενώς, προάγεται η αυξημένη σημασία που 

αποκτά η βέλτιστη διαχείριση της τουριστικής ζήτησης σε κάθε διοικητικό επίπεδο της 

χώρας.

Συνοπτικά, η Διδακτορική Διατριβή έχει ως σκοπό να απαντήσει στα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα:

• Ποια είναι η τιμή του δείκτη τουριστικής εποχικότητας και του πρότυπου 

εποχικότητας για τους νομούς της Ελλάδας και για τις χώρες της Μεσογείου;

• Πως χαρακτηρίζεται η τουριστική εποχικότητα της Ελλάδας σε σχέση με την 

εποχικότητα των άλλων Μ εσογειακών χωρών;

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ως προς την εποχικότητα των κυριότερων 

τουριστικών αγορών της χώρας ανά νομό;

• Πως συνδέεται η τουριστική εποχικότητα με τον κάθε οικονομικό κλάδο ανά 

νομό;
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• Ποιο είναι το θεωρητικό πλαίσιο για την εξέταση της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας; Πως υπολογίζεται ο δείκτης τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας ανά νομό στην Ελλάδα και πως συσχετίζεται με την 

τουριστική εποχικότητα;

• Π οιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την τουριστική 

εποχικότητα στην Ελλάδα;

• Ποιες είναι οι χωρικές ανισότητες του ελληνικού τουρισμού;

• Πως μπορεί να αναπτυχθεί ένα υπόδειγμα (εργαλείο) για την

αποτελεσματικότερη κατανομή της τουριστικής ζήτησης, της χρονικής και 

χωρικής της κατανομής;

• Πως δύναται να προσδιοριστούν τα οικονομικά οφέλη από την

αποτελεσματικότερη κατανομή της τουριστικής ζήτησης, της χρονικής και 

χωρικής της κατανομής;

Τέλος, η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής φιλοδοξεί να αποτελέσει 

πραγματεία στη μελέτη του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας, με την 

ανάδειξη της χρονικής και χωρικής ανισοκατανομής της τουριστικής ζήτησης και των 

μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στην 

ανάπτυξη νέων στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο επικράτειας, όσο 

και σε επίπεδο νομών (περιφερειακών ενοτήτων).

1.4. Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜ ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Από όσο προηγήθηκαν διαφαίνεται η σημασία της αποτελεσματικότερης 

αντιμετώπισης του φαινομένου σε όρους βιωσιμότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή 

κρίνεται σκόπιμη η επιστημονική έρευνα προκειμένου να αναπτυχθούν εργαλεία και 

μεθοδολογίες που θα αποτελέσουν τη βάση για τον προγραμματισμό και τον σχεδίασμά 

της τουριστικής πολιτικής. Υπό το πρίσμα αυτό, η Διδακτορική Διατριβή συνεισφέρει 

στην ανάδειξη και ενσωμάτωση των περιφερειακών οικονομικών επιπτώσεων της 

τουριστικής εποχικότητας προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη

αποτελεσματικότερων πολιτικών τουρισμού και κατ' επέκταση τόσο στη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων, όσο και στην αύξηση της τουριστικής

ανταγωνιστικότητας. Συγχρόνως, μέσα από τις ποσοτικές αναλύσεις που έχουν 

αναπτυχθεί, παρέχει τη δυνατότητα ποσοτικού προσδιορισμού της υπάρχουσας
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κατάστασης, των στόχων και των αποτελεσμάτων από την επίτευξη των στόχων, για 

κάθε περιφέρεια της χώρας. Η  προτεινόμενη μεθοδολογία δύναται να χρησιμοποιηθεί 

για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού διανυκτερεύσεων ταυτόχρονα σε επίπεδο 

μήνα και νομού, έχοντας διαφορετικές παραμέτρους κάθε φορά, ανάλογα με τους 

στόχους που έχουν τεθεί κατά το σχεδίασμά του υποδείγματος. Τα στοιχεία αυτά της 

Διδακτορικής Διατριβής αποτελούν την πρωτότυπη συνεισφορά της στην έρευνα.

1.5. ΔΟΜΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η  Διδακτορική Διατριβή διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται 

το θεωρητικό υπόβαθρο για το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας. Αρχικά, στο 

Κεφάλαιο 2 περιγράφεται αναλυτικά η έννοια της τουριστικής εποχικότητας. Μέσα 

από μια κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας δίνονται οι ορισμοί του φαινομένου, 

προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή του, αναπτύσσονται οι 

επιδράσεις του (αρνητικές, αλλά και κάποιες θετικές) και παρουσιάζονται 

ομαδοποιημένες οι στρατηγικές που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη 

μείωσή του. Επιπλέον, έπειτα από μια σε βάθος βιβλιογραφική επισκόπηση 

αναπαρίσταται η διεθνής αρθρογραφία ανά έτος για την περίοδο 2000-2021 και τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται σε παγκόσμιο χάρτη. Μέσω της ανάλυσης αυτής γίνεται 

φανερή η έντονη ερευνητική ανησυχία για το φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά 

κυρίως κατά τα τελευταία έτη και για χώρες τις Μεσογείου.

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται κριτική επισκόπηση των δεικτών που έχουν προταθεί και 

χρησιμοποιηθεί για την ποσοτική εκτίμηση του φαινομένου. Δεδομένου ότι οι δείκτες 

αφορούν στην ανάλυση σε επίπεδο έτους, αναπτύσσεται η θεωρία για την αποσύνθεση 

των χρονοσειρών, προκειμένου να αναλυθεί η τουριστική εποχικότητα σε μεγαλύτερο 

βάθος. Τέλος, παρουσιάζεται ο δείκτης για τον προσδιορισμό του βαθμού 

σταθερότητας του εποχικού προτύπου (seasonality pattern). Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται 

η έννοια της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, αναπτύσσονται οι διαστάσεις του 

φαινομένου και γίνεται η επισκόπηση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που έχουν 

εφαρμοστεί, τόσο σε διεθνές, όσο και εθνικό επίπεδο. Στο Κεφάλαιο 5 επιδιώκεται η 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το θέμα της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας, αναπτύσσοντας και αναλύοντας τις κυριότερες θεωρητικές και 

ποσοτικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί. Τέλος, έπειτα από την ανάδειξη της 

πολυσύνθετης φύσης του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας, αλλά και την
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υπογράμμιση, μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας, για την ανάγκη αξιοποίησης πιο 

βιώσιμων και πολυδιάστατων προσεγγίσεων, στο Κεφάλαιο 6 εξετάζονται, τόσο οι 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί, όσο και οι δείκτες βιωσιμότητας.

Το δεύτερο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής συμβάλλει στη βαθύτερη 

κατανόηση του φαινομένου στον ελληνικό τουρισμό. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται 

και αναλύεται το προτεινόμενο πλαίσιο εντός του οποίου θα εξετασθεί η πολυσύνθετη 

φύση της τουριστικής εποχικότητας. Από την ανάλυση του πρώτου μέρους της 

Διατριβής αναδεικνύονται οι τρεις διαστάσεις του φαινομένου (τουριστική ζήτηση, 

χρονική κατανομή, χωρική κατανομή) πάνω στις οποίες στηρίζεται και το 

προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο. Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται μια σύγκριση της 

εποχικότητας του αριθμού των τουριστικών διανυκτερεύσεων σε ορισμένες χώρες της 

Μεσογείου (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), ενώ στο Κεφάλαιο 9 αναλύονται οι 

κύριες τουριστικές αγορές της Ελλάδας, ανά νομό.

Στο Κεφάλαιο 10 γίνεται η ποσοτική εκτίμηση του φαινομένου της τουριστικής 

εποχικότητας. Υπολογίζεται ο δείκτης εποχικότητας του φαινομένου σε επίπεδο νομού, 

ωστόσο δεδομένου ότι ο δείκτης υπολογίζεται σε επίπεδο έτους, προκειμένου να 

εξεταστεί διεξοδικότερα το φαινόμενο, αναλύονται οι χρονοσειρές για τις μηνιαίες 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και των ημεδαπών επισκεπτών ξεχωριστά, ανά νομό. 

Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται οι μήνες με τη μεγαλύτερη επίδραση στην 

τουριστική δραστηριότητα του κάθε νομού και τα αντίστοιχα εποχιακά πρότυπα. Στη 

συνέχεια, υπολογίζεται ο δείκτης K endall’s W  προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός 

σταθερότητας του κάθε εποχικού πρότυπου. Στο Κεφάλαιο 11 επιδιώκεται η σύνδεση 

του φαινομένου με την οικονομική διάρθρωση του κάθε νομού. Εια τον σκοπό αυτό 

υπολογίζονται οι δείκτες ειδίκευσης του κάθε οικονομικού κλάδου της χώρας 

(συνολικά 10 οικονομικοί κλάδοι) και συσχετίζονται με τους νομούς που έχουν 

ομαδοποιηθεί ως προς τον δείκτη εποχικότητάς τους σε υψηλής και χαμηλής 

εποχικότητας.

Στο Κεφάλαιο 12 προτείνεται το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου δύναταινα 

προσεγγιστεί η έννοια της τουριστικής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο ελληνικών 

νομών. Υπολογίζεται ο δείκτης ανταγωνιστικότητας και συγκρίνεται με την 

εποχικότητα προκειμένου να προσδιορισθούν τέσσερις ομάδες νομών ανάλογα με τον 

δείκτη ανταγωνιστικότητας και εποχικότητας (υψηλή ανταγωνιστικότητα - υψηλή 

εποχικότητα, υψηλή ανταγωνιστικότητα - χαμηλή εποχικότητα, χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα - υψηλή εποχικότητα, χαμηλή ανταγωνιστικότητα - χαμηλή
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εποχικότητα). Στο Κεφάλαιο 13 επιχειρείται μια ποσοτική προσέγγιση εκτίμησης των 

κύριων προσδιοριστικών παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη του φαινομένου 

της τουριστικής εποχικότητας για τους νομούς της χώρας.

Στο τρίτο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής προτείνεται υπόδειγμα 

βελτιστοποίησης προκειμένου να εκτιμηθεί η βελτιστοποιημένη χρονική και χωρική 

κατανομή της τουριστικής ζήτησης, παρουσιάζεται μια οικονομετρική προσέγγιση και 

αναλύονται οι προτάσεις της διατριβής. Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 14 το 

υπόδειγμα βελτιστοποίησης αναπτύσσεται σε δύο στάδια, εντός ενός πλαισίου 

βιωσιμότητας. Το πρώτο στάδιο αναπτύσσεται σε επίπεδο χώρας, ενώ το δεύτερο 

στάδιο, βάση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου, παρουσιάζει τη βέλτιστη 

κατανομή ανά μήνα σε επίπεδο περιφέρειας. Η  προσέγγιση αυτή, αναλόγως των 

δεδομένων, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χωρικές ομάδες. Η  έννοια της 

βιωσιμότητας, όπως προκύπτει από όλη την προσέγγιση της Διδακτορικής Διατριβής, 

χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σημαντική και για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του υποδείγματος. Στο Κεφάλαιο 14 

χρησιμοποιούνται οικονομικοί δείκτες σε επίπεδο περιφέρειας και παρουσιάζουν την 

εικόνα, αρχικά με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια με βάση τα 

αποτελέσματα του υποδείγματος βελτιστοποίησης. Μ ε την εποχιακή λειτουργία 

μεγάλου ποσοστού των ξενοδοχείων στην Ελλάδα, υπάρχει σημαντικό 

ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο, το οποίο μέσω της ανάλυσης οικονομικών δεικτών, 

επιδιώκεται να προσδιορισθεί και να εκτιμηθεί σε οικονομικούς όρους.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 16 διατυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα και γίνεται μια 

γενική αποτίμηση της Διδακτορικής Διατριβής. Οι προτάσεις αναπτύσσονται σε δύο 

ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζεται η μεγάλη εικόνα της κατάστασης στην οποία 

βρίσκεται ο ελληνικός τουρισμός, αναδεικνύοντας προβληματισμούς και 

αναπτύσσοντας αντίστοιχες προτάσεις. Στη δεύτερη ενότητα των προτάσεων η 

ανάλυση στηρίζεται αποκλειστικά στις ποσοτικές εκτιμήσεις της διδακτορικής 

διατριβής σε μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρημάτων σε επίπεδο νομού και 

περιφέρειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως τουριστική εποχικότητα ορίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η τουριστική ζήτηση 

κατανέμεται άνισα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε ένα συγκεκριμένο 

χώρο (Allcock, 1989; Butler, 2001; Batista et al., 2019). Αυτή η άνιση κατανομή μπορεί 

να εκφραστεί σε όρους όπως ο αριθμός των επισκεπτών, των διανυκτερεύσεων, των 

τουριστικών δαπανών και των τουριστικών εσόδων, ο αριθμός των κυκλοφορόντων 

αυτοκινήτων και πεζών ή ο αριθμός εργαζομένων (Butler, 1994). Η  χρονική περίοδος 

μπορεί να είναι σε επίπεδο έτους (Bar-On, 1999; Jang, 2004), μήνα, εβδομάδας, ημέρας 

ή ακόμα και ώρας (Rossello and Sanso, 2017), ενώ αντίστοιχα, η χωρική συγκέντρωση 

μπορεί να μελετηθεί σε οποιοδήποτε γεωγραφικό επίπεδο. Ανάλογα με το αντικείμενο 

και τον στόχο της κάθε μελέτης, επιλέγονται οι κατάλληλοι παράγοντες που θα 

αναλυθούν.

Οι επιδράσεις των έντονων διακυμάνσεων της τουριστικής ζήτησης επηρεάζουν 

άμεσα τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές δομές του προορισμού, 

ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής, όπου συνολικά οι δομές βρίσκονται υπό μεγάλη 

πίεση (Martin et al., 2019; Krabokoukis and Polyzos, 2021). Η  πολυσύνθετη φύση του 

φαινομένου, αλλά και το γεγονός ότι συναντάται, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, σε κάθε 

προορισμό, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων που 

επηρεάζονται τόσο από το γεωγραφικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο στο οποίο 

εξετάζεται ο προορισμός, όσο και από τα διαθέσιμα δεδομένα (Ferrante et al. 2018; 

M artin et al. 2019; Tsiotas et al. 2020). Αναλόγως με το θεωρητικό πλαίσιο εντός του 

οποίου εξετάζεται κάθε φορά η τουριστική εποχικότητα, προσαρμόζεται και ο ορισμός 

του φαινομένου, καθώς υπάρχει μια δυσκολία στο να δοθεί ένας κοινά αποδεκτός 

ορισμός του φαινομένου (Lee et al., 2008; Corluca et al., 2016).

Συνυπολογίζοντας την αυξανόμενη βαρύτητα που αποκτά ο τουρισμός στις 

οικονομίες πολλών χωρών παγκοσμίως (αύξηση της συμμετοχής του κλάδου στο 

εθνικό ΑΕΠ κ.α.), η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των προορισμών, κάθε επιπέδου 

(εθνικού, περιφερειακού κλπ.), αυξάνεται. Συνεπώς, προκύπτει έντονα η ανάγκη για
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τον σαφή προσδιορισμό των αιτιών και των επιδράσεων του φαινομένου, για τη 

μέτρησή του και για την εύρεση των βέλτιστων πρακτικών που θα περιορίσουν τις 

αρνητικές επιδράσεις του (Cannas, 2012; Saito and Romao, 2018; Duro and Turrion- 

Prats, 2019). Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο δεν είναι νέο στη διεθνή βιβλιογραφία, 

η ιδιαιτερότητα και η πολυσυνθετότητά του έλκουν το ενδιαφέρων πολλών 

επιστημόνων, οι οποίοι αναγάγουν τη μελέτη της τουριστικής εποχικότητας σε μια από 

τις μεγαλύτερες διαχρονικές προκλήσεις του κλάδου (Connell et al., 2015; Cisneros- 

Martinez et al., 2017; Ferrante et al., 2018; M artin et al., 2019), αλλά και της 

περιφερειακής επιστήμης (Butler, 1998; Jang, 2004; Cannas, 2012; Krabokoukis et al., 

2021).

2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας επηρεάζεται από ένα συνδυασμό 

παραγόντων οι οποίοι επιχειρείται να ομαδοποιηθούν στους φυσικούς, τους θεσμικούς 

και τους λοιπούς οικονομικούς και κοινωνικό-πολιτιστικούς παράγοντες, όπως 

φαίνονται στον Πίνακα 2.1. Οι φυσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν στοιχεία που 

σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον όπως για παράδειγμα με τη θάλασσα, τα δάση, 

το κλίμα, τις κλιματολογικές συνθήκες, τη γεωγραφική θέση (Butler, 2001; 

Krabokoukis et al., 2021). Οι παράγοντες αυτοί σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνουν 

τις τουριστικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στον εκάστοτε προορισμό. Το 

γεγονός ότι ο ελληνικός τουρισμός, όπως και οι περισσότερες Μεσογειακές χώρες, 

διαχρονικά στηρίζεται στο μοντέλο των 3 s (sea, sun, sand) οφείλεται στην ύπαρξη της 

θάλασσας και στις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Επικεντρώνεται δηλαδή στους ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για ξεκούραση 

στην παραλία, ηλιοθεραπεία, δραστηριότητες στην θάλασσα κλπ. Αντίθετα, σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης, είναι διαδομένος για παράδειγμα ο αστικός τουρισμός (city break) 

ο οποίος επηρεάζεται σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από τις φυσικό περιβάλλον και 

τις καιρικές συνθήκες. Αυτοί οι επισκέπτες ενδιαφέρονται περισσότερο να δουν την 

τοπική αγορά, να επισκεφθούν ενδιαφέροντες χώρους, μουσεία, να γευθούν την τοπική 

κουζίνα κλπ. Αντίστοιχα, σε ορεινούς προορισμούς, οι επισκέπτες αναζητούν τις 

ιδανικές συνθήκες για δραστηριότητες στο βουνό, όπως είναι για παράδειγμα το σκι 

και η χιονοσανίδα (snowboard). Εενικότερα, η εποχικότητα λόγω των φυσικών 

παραγόντων φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τους απομακρυσμένους και περιφερειακούς
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προορισμούς, στους οποίους παρατηρούνται μεγάλες εναλλαγές στη θερμοκρασία 

αναλόγως την εποχή (Corluca et al., 2016).

Πίνακας 2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική εποχικότητα 

Κατηγορία Παράγοντες

Φυσικοί Φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, δάση, κλίμα), κλιματολογικές 

συνθήκες, ποσοστό ηλιοφάνειας, γεωγραφική θέση 

Θεσμικοί Περίοδος διακοπών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εθνικές εορτές κλπ. 

Λοιποί Συνεργασία με ταξιδιωτικούς πράκτορες, Μόδα, θρησκεία, κοινωνικές 

και αθλητικές εκδηλώσεις, φύση του τουριστικού προϊόντος, 

ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση κλπ.

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Η  δεύτερη κατηγορία παραγόντων που επηρεάζει την τουριστική εποχικότητα, 

' είναι οι παράγοντες που αφορούν στις θεσμικές διαδικασίες όπως είναι για παράδειγμα 

η περίοδος των διακοπών και το κλείσιμο των σχολείων, οι προγραμματισμένες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι εθνικές εορτές και οι αργίες (Fang and Yin, 2015; Duro 

and Turrion-Prats, 2019; Niavis, 2020), ή ακόμα και η περίοδος του κυνηγιού. Οι 

παράγοντες αυτοί δύναται να επηρεάσουν κυρίως τη χρονική κατανομή της ζήτησης 

για εσωτερικό τουρισμό. Το γεγονός για παράδειγμα ότι οι χειμερινοί προορισμοί της 

χώρας εμφανίζουν υψηλή πληρότητα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, κυρίως από ημεδαπούς επισκέπτες, οφείλεται στις θεσμικές 

διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί. Σε κάποιους από αυτούς τους προορισμούς 

παρατηρείται επίσης ικανοποιητική ζήτηση και σε κάποιες συγκεκριμένες αργίες όπως 

για παράδειγμα το Πάσχα, την 25η Μαρτίου, την Καθαρά Δευτέρα ή και ορισμένα 

σαββατοκύριακα εντός τους έτους. Δύναται ωστόσο οι παράγοντες αυτοί να αυξήσουν 

την ζήτηση και από επισκέπτες του εξωτερικού σε ορισμένες περιπτώσεις. Για 

παράδειγμα, τον Φεβρουάριο τα σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία κλείνουν για μια 

εβδομάδα, ενώ στο Ισραήλ κλείνουν μια βδομάδα στα μέσα του Οκτώβρη λόγω της 

εθνικής τους εορτής της Συγκομιδής (Sukkot). Γενικά, τέτοιοι περίοδοι δύναται να 

αποτελέσουν αφορμή για διεθνή ταξίδια και να ενισχύσουν τη ζήτηση σε ορισμένους 

προορισμούς.

Τέλος, στους λοιπούς παράγοντες περιλαμβάνονται η συνήθεια, η μόδα και οι 

παραδόσεις (Ruggieri, 2015; Fernandez-M orales et al., 2016), η θρησκεία, ο
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πολιτισμός, η κοινωνία, ο αθλητισμός (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Κύπελο) 

(Rossello and Sanso, 2017; Almeida and Kastenholz, 2019), ο τύπος του τουριστικού 

προϊόντος (Cuccia and Rizzo, 2011), η δομή της αγοράς (Femandez-M orales et al., 

2016), η αεροπορική, ακτοπλοϊκή ή οδική πρόσβαση (Lundtorp et al., 1999; Rossello 

and Sanso, 2017), η διάρθρωση των τοπικών οικονομιών, το εισόδημα, οι τιμές και η 

συναλλαγματική ισοτιμία (Guizzardi and Mazzocchi, 2010; Smeral, 2010; Duro and 

Turrion-Prats, 2019). To γεγονός για παράδειγμα ότι η πρόσβαση στα ελληνικά νησιά 

κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δύσκολη λόγω των περιορισμένων ακτοπλοϊκών και 

αεροπορικών δρομολογίων, σαφώς και επηρεάζει την τουριστική ζήτηση και κατ’ 

επέκταση της ενίσχυση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας. Η  βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης των βαλκανικών χωρών επηρέασε επίσης στην αύξηση της 

τουριστικής ζήτησης σε προορισμούς της χώρας όπου η πρόσβαση από αυτές τις χώρες 

θεωρείται εύκολη. Σημαντικό ρόλο στην κατηγορία των «λοιπών παραγόντων» που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας, 

καταλαμβάνουν και οι συνεργασίες με μεγάλους ταξιδιωτικούς πράκτορες (Tour 

Operators -  TO ’s) καθώς είναι σε θέση να ελέγχουν τόσο την πώληση των 

ταξιδιωτικών πακέτων (τουριστική ζήτηση), όσο και τις αεροπορικές πτήσεις από και 

προς τον κάθε προορισμό.

Γενικότερα, οι θεσμικοί και λοιποί παράγοντες είναι ιδιαίτερα σύνθετοι, με 

μεγάλη αλληλεπίδραση και ο βαθμός επίδρασής τους στην τουριστική εποχικότητα 

είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς στηρίζονται στην ανθρώπινη συμπεριφορά (Lee et 

al., 2008), αναδεικνύοντας έτσι και την πολυσύνθετη φύση του φαινομένου (Charles 

Edwards and Bell, 2013). Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν μελετηθεί οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της τουριστικής εποχικότητας, ωστόσο απαιτείται 

εκτενέστερη και διεξοδικότερη μελέτη της προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πιο πλήρες 

θεωρητικό πλαίσιο και να εκτιμηθούν αποτελεσματικότερα οι επιδράσεις του κάθε 

παράγοντα στον κάθε υπό εξέταση προορισμό (Duro and Turrion-Prats, 2019).

2.3. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.3.1. Το φαινόμενο του υπερ-τουρισμού

Η  συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης ενός προορισμού, σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδος του έτους και σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
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(εποχικότητα), προκαλεί ζητήματα υπέρ-τουρισμού, υπέρβασης της τουριστικής 

φέρουσας ικανότητας και κατ’ επέκταση αναδεικνύονται ζητήματα βιωσιμότητας και 

αποτελεσματικής διαχείρισης της τουριστικής δραστηριότητας. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο αριθμός των ατόμων που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο αυξάνεται, με εξαίρεση την 

τελευταία περίοδο (τα έτη 2020, 2021) εξαιτίας του Covid-19, η σε βάθος ανάλυση των 

ζητημάτων αυτών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Το 2018 η λέξη «overtourism» 

χαρακτηρίστηκε ως μια από τις λέξεις της χρονιάς σύμφωνα με το Αγγλικό λεξικό της 

Οξφόρδης αναδεικνύοντας έτσι τη μεγάλη βαρύτητα του φαινομένου στον παγκόσμιο 

τουρισμό (Oxford Languages, 2021). Σύμφωνα με το λεξικό ως υπέρ-τουρισμός 

χαρακτηρίζεται «ο υπερβολικός αριθμός των τουριστικών επισκέψεων σε έναν δημοφιλή 

προορισμό ή αξιοθέατο, που έχει ως αποτέλεσμα τόσο την πρόκληση ζημιών στο 

περιβάλλον και τους ιστορικούς χώρους, όσο και τη μείωση του επιπέδου ποιότητας των 

κατοίκων» (Oxford Languages, 2021). Η  έννοια αυτή ξεπέρασε κατά πολύ 

προηγούμενες έννοιες όπως ο αντί-τουρισμός (anti-tourism) και η τουριστικό-φοβία 

(tourism-phobia) που προϋπήρχαν. Διαφορετικά, σε καταστάσεις υπέρ-τουρισμού τα 

επίπεδα της τουριστικής ανάπτυξης υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια του προορισμού 

(Wang et al., 2020) και κατ’ επέκταση προκαλούνται σημαντικά προβλήματα στην 

οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία (Coccosis and Mexa, 2004; Kyriakou et al., 

2011; Jurado et al.,2012; Attallah, 2015; Koens, 2018; Menegaki, 2018, Krabokoukis 

and Polyzos, 2020). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού περιγράφει τον υπέρ- 

τουρισμό ως «την επίδραση του τουρισμού σε έναν προορισμό ή μέρη αυτού, που 

επηρεάζει υπερβολικά την αντιληπτή ποιότητα ζωής των πολιτών ή και την ποιότητα των 

επισκεπτών σε αρνητικές εμπειρίες τρόπος». (UNWTO, 2018).

Το φαινόμενο του υπέρ-τουρισμού ήταν ιδιαίτερα έντονο την περίοδο πριν την 

πανδημία του Covid-19. Σε προορισμούς όπως η Βαρκελώνη (Doods and Butler, 2019), 

η Βενετία (Seraphin et al., 2018), η Φλωρεντία (Wang et al., 2020) και το Ρέικιαβικ 

(Saepordottir et al., 2020), είχαν προκύψει πολύ έντονα προβλήματα (OECD, 2020) 

και ως εκ τούτου, οι τοπικές αρχές ανά τον κόσμο που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους 

προκλήσεις επιδιώκουν μέσω διαφόρων μέτρων τον περιορισμό του φαινομένου. Ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παραλία M aya (Maya bay) της 

Ταϊλάνδης η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή από την ταινία «The Beach» το 2000 και 

εξαιτίας της υπερβολικής αύξησης του αριθμού των επισκεπτών, το 2018 αναγκάστηκε 

να κλείσει για το κοινό λόγω των αρνητικών επιδράσεων που είχαν προκληθεί στο 

τοπικό οικοσύστημα. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της
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μοναδικότητας και της αυθεντικότητας ενός προορισμού, επηρεάζοντας τόσο την 

εμπειρία των επισκεπτών, όσο και την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων (OECD, 

2018). Γενικά, η διαχρονική αύξηση του αριθμού των ταξιδιών παγκοσμίως έχει 

οδηγήσει σε «υπερβολικό τουρισμό» (too much tourism) (Goodwin, 2017; Innerhofer 

et al., 2019) και «πάρα πολλούς ταξιδιώτες» (too many tourists) (Dodds and Butler, 

2019b) σε διάφορους προορισμούς (O ’ Regan et al., 2021).

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα, χώρες όπως η Κόστα 

Ρίκα, η Φινλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Σλοβενία αναπτύσσουν πολιτικές που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 

τους, ενώ η Ολλανδία το 2019 παρουσίασε τη στρατηγική Perspective 2030 (OECD, 

2020), η οποία αποτελεί το εθνικό όραμα για τον τουρισμό στις Κάτω Χώρες (NBTC, 

2020). Στη διεθνή βιβλιογραφία ως πρακτικές περιορισμού του υπέρ-τουρισμού έχουν 

αναφερθεί ποικίλα εργαλεία. Η  πρώτη κατηγορία αναφέρεται στα «ρυθμιστικά 

συστήματα» (prescriptive systems) όπως η αναγνώριση προσώπου (facial recognition), 

τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV), τα δεδομένα (big data) και διάφορα 

ακόμα τεχνολογικά εργαλεία. Τα συστήματα αυτά επιδιώκουν την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο των τουριστικών κινήσεων (Insch, 2020). Η  δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει λύσεις όπως η εκπαίδευση (San Tropez, 2020), η ηθική κατανάλωση 

(Galvani et al., 2020), η παιχνιδοποίηση (gamification), η επιβολή πριστίμων (Cakar 

and Uzut, 2020), οι έλεγχοι των ενοικιάσεων σπιτιών για τουριστικούς σκοπούς και η 

υποστήριξη της επιχειρηματικότητας (O ’ Regan, 2021).

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναπτύσσεται η έννοια της τουριστικής φέρουσας 

ικανότητας (Tourism Carrying Capacity) ως ένα μέσο ελέγχου της τουριστικής 

ανάπτυξης και αποφυγής των αρνητικών επιδράσεων (Carrillo, 2006; Πολύζος, 2019). 

Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η βιωσιμότητα και η αειφορία αποτελούν τους 

στόχους των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την «Ατζέντα 2030», οι έννοιες αυτές 

αποτελούν πλέον έναν κύριο πυλώνα ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων 

(Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, 2021). Οι επιπτώσεις που έχουν 

προκύψει από την πανδημία Covid-19 έχουν μεταβάλλει σημαντικά την τουριστική 

ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο αναμένεται ότι θα υπάρξει ισχυρή ανάπτυξη τα 

επόμενα χρόνια (ΙΝΣΕΤΕ, 2021). Επομένως, οι προορισμοί που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όπως τα παραπάνω καλούνται να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές 

εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και 

να διεκδικήσουν μερίδιο από την τουριστική ζήτηση.
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Στις παραπάνω αλλαγές που προκαλούνται στον παγκόσμιο τουρισμό, 

προστίθενται η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τα ταξίδια από τις νεότερες γενιές 

(Millennials, Gen Ζ κλπ.), η τεχνολογία «αλυσίδα των μπλοκ» (blockchain), η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία (ως απόρροια και της υγειονομικής κρίσης) των 

προορισμών και των επιχειρήσεων και πολλοί ακόμα παράμετροι. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον αρχίζουν να αναδύονται συνεχώς νέοι προορισμοί που θα συγκεντρώνουν 

το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον (ΙΝΣΕΤΕ, 2021). Οι ταξιδιώτες θα αναζητούν διαφορετικές 

εμπειρίες, περισσότερο αυθεντικές και μοναδικές (προσωποποιημένες), λιγότερο 

εστιασμένες στον παραδοσιακό μαζικό τουρισμό, όπου θα εξερευνούν νέους 

προορισμούς και θα αναζητούν τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς που προάγουν 

τη βιωσιμότητα.

2.3.2. Ομαδοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τουριστικής εποχικότητας

Οι πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα επίπεδα της τουριστικής δραστηριότητας εντός του 

έτους επηρεάζουν τόσο τη χάραξη τουριστικής πολιτικής (Chen et al., 2017), όσο και 

τις θετικές επιδράσεις που προκύπτουν από την τουριστική δραστηριότητα. Επιπλέον, 

οδηγούν σε χαμηλότερης ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες, με σημαντικές επιπτώσεις 

στον προορισμό και την οικονομία του (Jang, 2004; Ruggieri, 2015; Duro and Turrion- 

Prats, 2019; Martin et al., 2019), ενώ ταυτόχρονα προκαλούν μια 

αναποτελεσματικότητα στην κατανομή και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του 

προορισμού (Johar, 2021; Niavis and Kallioras, 2021). Μελέτες έχουν επιχειρήσει να 

προσδιορίσουν αυτές τις αρνητικές επιδράσεις, τόσο από την πλευρά της προσφοράς, 

όσο και από την πλευρά της ζήτησης. Στο Σχήμα 2.1 απεικονίζεται το περιγραφικό 

πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να εξεταστούν οι επιδράσεις του φαινομένου της 

τουριστικής εποχικότητας, διακρίνοντας την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης.

Π
ΡΟ

ΣΦ
Ο

ΡΑ Ευρύτερο περιβάλλον:
1. Φυσικό περιβάλλον
2. Οικονομία
3. Κοινωνία - πολιτισμός

Λειτουργία επιχειρήσεων:
1. Υψηλά σταθερά κόστη
2. Υπέρ εκμετάλλευση πόρων
3. Εύρεση ανθρώπινου δυναμικού

)
Υ

XnXΗX
Συνολική εμπειρία διαμονής

Σχήμα 2.1. Περιγραφικό πλαίσιο για τις αρνητικές συνέπειες της τουριστικής εποχικότητας (πηγή: 
ιδία επεξεργασία).
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Η  προσφορά αφορά κυρίως τους τουριστικούς πράκτορες, τις τουριστικές 

επιχειρήσεις, τους εργαζομένους του κλάδου και τους κατοίκους των τουριστικών 

περιοχών. Διακρίνεται αρχικά στο ευρύτερο περιβάλλον, αποτελούμενο από το 

φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον και δευτερευόντως από τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων που αφορά στα υψηλά σταθερά κόστη τους, στην 

υπερεκμετάλλευση των πόρων τους και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

τους. Οι παράγοντες αυτές έχουν άμεση επίδραση στην κατηγορία της ζήτησης η οποία 

εστιάζεται κυρίως στους ταξιδιώτες και τη συνολική εμπειρία που θα αποκομίσουν 

κατά τη διαμονή τους στον προορισμό. Στη συνέχεια επιχειρείται η ανάλυση των δύο 

κατηγοριών της προσφοράς, καθώς η ζήτηση είναι απόρροια αυτών.

2.3.2.1 Ευρύτερο περιβάλλον του προορισμού

Το φυσικό, οικονομικό, πολιτιστικό, δομημένο / ανθρωπογενές περιβάλλον, δέχεται 

έντονες πιέσεις κατά τους μήνες αιχμής και αρκετές φορές παραβιάζονται τα όρια της 

τουριστικής φέρουσας ικανότητας (Cuccia και Rizzo, 2011; M artin et al., 2019). Οι 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αφορούν μεταξύ άλλων στην περιβαλλοντική 

μόλυνση, στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, στη διατάραξη της χλωρίδας και της 

πανίδας, στην παραγωγή μεγάλων όγκων αποβλήτων και την αύξηση της κατανάλωσης 

νερού και ενέργειας. Αντίστοιχα, οι οικονομικές επιπτώσεις σχετίζονται με την 

απώλεια κερδών από την ελάχιστη ή τη μηδαμινή χρήση πόρων και εγκαταστάσεων σε 

περιόδους χαμηλής τουριστικής ζήτησης και κατ’ επέκταση τη δυσκολία προσέλκυσης 

επενδυτών και δανειστών του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που κάνει απαραίτητες τις 

δημόσιες επενδύσεις (Morse and Smith, 2015). Η  οικονομία του προορισμού 

επηρεάζεται επίσης από την αύξηση της ανεργίας κατά τους μήνες με χαμηλή 

τουριστική ζήτηση, τη μείωση του πληθυσμού εκείνης της περιόδου, αλλά και 

συνολικά τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων του προορισμού.

Η  απότομη εποχική αύξηση του πληθυσμού στις τουριστικές περιοχές συνδέεται 

και με αρνητικές κοινωνικό-πολιτισμικές επιδράσεις (Carrillo, 2006), όπως είναι για 

παράδειγμα η αύξηση της εγκληματικότητας, η ανάγκη για επιπλέον αστυνόμευση και 

ιατρική περίθαλψη και κατ’ επέκταση με την αύξηση των δημόσιων δαπανών, την 

αύξηση του κόστους των υπηρεσιών, την έλλειψη θέσεων στάθμευσης κ.α. (Martin et 

al., 2019). Τα αποτελέσματα αυτά είναι απόρροια της αυξημένης τουριστικής 

δραστηριότητας για συγκεκριμένη χωρική περιοχή, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

και δημιουργούν το φαινόμενου του υπερ-τουρισμού, το οποίο θα αναλυθεί
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εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαια της Διδακτορικής Διατριβής. Τα προβλήματα αυτά 

επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο ζωής των κατοίκων του προορισμού και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όταν παραβιάζονται τα όρια της φέρουσας ικανότητας, προκύπτουν 

προβλήματα στη σχέση των κατοίκων με τους επισκέπτες (Bigovic, 2011; Deery et al., 

2012; Pegg et al., 2012; Chen et al., 2017). Επιπλέον, η ανισορροπία στα έσοδα κατά 

την διάρκεια του έτους οδηγεί σε εσωτερική μετανάστευση του τοπικού πληθυσμού 

(ιδίως των νέων), με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα έλλειψης κοινωνικού 

κεφαλαίου, υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και αύξησης των χωρικών ανισοτήτων 

(Grobelna and Skrzeszewska, 2019).

23.2.2. Λειτουργία  των επιχειρήσεω ν

Αρνητικές επιδράσεις του φαινομένου προκύπτουν και στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, τόσο των άμεσα εμπλεκόμενων με τον τουρισμό, όσο και των 

ενδιάμεσων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με υψηλά σταθερά κόστη 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υψηλές λειτουργικές ανάγκες κατά την περίοδο 

της έντονης τουριστικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το μέσο κόστος 

τους και κατ’ επέκταση να μειώνεται η συνολική κερδοφορία τους (Cuccia and Rizzo, 

2011; Cisneros-Martinez and Femandez-Morales, 2014; Corluca et al., 2016; Chen et 

al., 2017; Πολύζος. 2019), ενώ ταυτόχρονα γίνεται πολύ έντονη χρήση των 

εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων (Butler, 1994). Ως αποτέλεσμα, πολλές 

τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να καταστούν βιώσιμες αναπτύσσουν εποχική 

λειτουργία, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τα κόστη της λειτουργίας τους (Cannas, 

2012). Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στις μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες 

(Pham et al., 2018; Vivel-Bua et al., 2019), δεδομένου ότι είναι δυσκολότερο να 

περιορίσουν τις ζημίες τους. Αντίστοιχα, οι ενδιάμεσες επιχειρήσεις (συνεργάτες των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) είναι υποχρεωμένες να δεσμεύουν παραγωγικό 

εξοπλισμό προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση μιας συγκεκριμένης 

περιόδου και τους άλλους μήνες να μην πραγματοποιούν το παραγωγικό έργο που θα 

εξασφάλιζε τη βιωσιμότητά τους (Lundtorp, 2001; Πολύζος, 2019).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 

καταλύματα κατά το τρίτο τρίμηνο (το τρίμηνο αιχμής) του 2018, ήταν 2,9 φορές 

υψηλότερος σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους (το τρίμηνο με τη λιγότερη 

τουριστική δραστηριότητα). Σε όρους απασχόλησης, για αυτή την περίοδο της υψηλής 

τουριστικής ζήτησης, ο αριθμός των εργαζομένων στην Ευρώπη, στον κλάδο του
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τουρισμού, ήταν κατά 9% υψηλότερος σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο (WTO, 2018). 

Γίνεται αντιληπτό πως αυτές οι έντονες εποχιακές διακυμάνσεις του αριθμού των 

εργαζομένων, κυρίως στους εργαζόμενους των ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, 

μεταφράζονται σε εποχιακές διακυμάνσεις του αριθμού των διανυκτερεύσεων (WTO, 

2018).

Αν και ο τουριστικός κλάδος από άποψη μισθού και εργασιακής ικανοποίησης, 

σε πολλές χώρες είναι γενικά ελκυστικός (Obadic and Pehar, 2016), οι επιχειρήσεις του 

κλάδου δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπινο δυναμικό καθώς κατά κανόνα οι 

εργαζόμενοι επιδιώκουν θέσεις εργασίας με ετήσια και σταθερή απασχόληση, κάτι που 

ο τουριστικός κλάδος, τις περισσότερες φορές, δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει (Lee 

et al., 2008; Πολύζος, 2019; Niavis and Kallioras, 2021). Η  κατάσταση αυτή απαιτεί 

την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και προκαλεί ιδιαίτερες 

προκλήσεις ως προς τη διαχείρισή της (Jolliffe and Farmsworth, 2003; Sigala, 2004), 

καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των επισκεπτών τους (Capo 

Parrilla et al., 2007). Η  ευελιξία όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να 

διακριθεί στην αριθμητική ευελιξία (numerical flexibility) που αφορά στην εύρεση 

προσωπικού προσωρινής απασχόλησης κατά την περίοδο αιχμής (Berg et al., 2014; 

Park et al., 2016), το οποίο συνεπάγεται με αύξηση του κόστους (Sigala, 2004) και 

στην λειτουργική ευελιξία (functional flexibility) που περιλαμβάνει εσωτερικές 

μετακινήσεις εργαζομένων ως απάντηση στην άνιση κατανομή της ζήτησης στην 

επιχείρηση (Hempell and Zwick, 2005).

Εποχιακά εργαζόμενοι

Οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις με εποχιακή λειτουργία θεωρούνται κατάλληλες 

κυρίως για άτομα που αναζητούν περιστασιακή εργασία, όπως είναι οι φοιτητές, για 

άτομα που εργάζονται σε τομείς όπου υπάρχει επίσης σημαντική επίδραση της 

εποχικότητας, όπως η γεωργία (Shin and Lee, 2011; Grobelna and Skrzewska, 2019) ή 

για άτομα που επιλέγουν να έχουν περισσότερο προσωπικό χρόνο προκειμένου να 

ασχοληθούν με αγαπημένες τους δραστηριότητες (Ainsworth and Purss, 2009), όπως 

είναι τα ταξίδια. Τα άτομα αυτών των κατηγοριών είναι συνήθως νέα σε ηλικία που 

δεν σκέπτονται να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να 

δαπανούν συνεχώς κεφάλαια για την αναζήτηση και εκπαίδευσή του προσωπικού τους
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(Pegg et al., 2012; Cisneros-Martinez et al., 2017; Arasli and A rid , 2019; Grobelna and 

Skrzewska, 2019).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και εντός των εποχιακών εργαζομένων υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις, πρόσφατη μελέτη κατατάσσει σε διαφορετικές ομάδες 

αυτούς τους εργαζόμενους, προτείνοντας αντίστοιχους τύπους ηγεσίας (Arasli and 

A rid , 2019). Στην πρώτη κατηγορία των εποχιακών εργαζομένων βρίσκεται το πολύ 

ικανό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, που απασχολείται πλήρως κατά τη θερινή 

περίοδο, αλλά δε μπορεί να διατηρηθεί για εργασία τους υπόλοιπους μήνες του έτους 

(Suspended Employees). Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται τα άτομα που 

αποφοίτησαν πρόσφατα από τριτοβάθμια ή μετα-δευτεροβάθμια ιδρύματα ή είναι 

ακόμα φοιτητές και συνεπώς είναι είτε ανειδίκευτοι, είτε άπειροι, που όμως έχουν 

κίνητρα (Seasonal Trainee). Τέλος, στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται τα άτομα που 

προσλαμβάνονται αποκλειστικά για την περίοδο αιχμής προκειμένου να καλύψουν 

έκτακτες ανάγκες (Spoon-feeding Employees). Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν γίνει κι 

άλλες διαφοροποιήσεις ως προς το εποχιακό προσωπικό όπως είναι η διάκριση σε 

ντόπιους εργαζομένους και σε εργαζομένους που έρχονται από άλλες περιοχές (Ball, 

1989; Adler and Adler, 2003) ή η διάκριση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις 

προσδοκίες και τις ανάγκες τους (Lee and Moreo, 2007).

Συμπερασματικά, η διαχείριση των εποχιακών εργαζομένων χαρακτηρίζεται ως 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αναποτελεσματική διαχείρισή τους μπορεί να οδηγήσει 

σε χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών (Fernandez-Morales and Mayorga- 

Toledano, 2008; Janta et al., 2011), σε χαμηλή ικανοποίησή τους, ακόμα και σε 

πρόθεση αποχώρησης από την εργασία τους (Janta et al., 2011). Η  ανάπτυξη ενεργειών 

από τη διοίκηση των επιχειρήσεων για την παρακίνησή και την επαγγελματική 

ικανοποίηση αυτών των εργαζομένων, αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση για τον 

κλάδο (Connelly and Gallagher, 2004; Arasli and A rid , 2019).

Εργαζόμενοι όλο το έτος

Αντίθετα, το προφίλ του προσωπικού σε επιχειρήσεις που καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους διαφέρουν. Οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν εντονότερα την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου (Jolliffe and Farmsworth, 2003) αυξάνοντας διαχρονικά τη 

τουριστική ζήτηση (Andersson and Getz, 2009; Chung, 2009; Connell et al., 2015; 

M orse and Smith, 2015; Turrion-Prats και Duro, 2018). Οι ενέργειες αυτές απαιτούν
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καλά καταρτισμένους εργαζόμενους και αυτό αποτελεί μια εξίσου ιδιαίτερη πρόκληση 

για τον κλάδο, καθώς η ζήτηση για τέτοιους εργαζόμενους αυξάνεται ταχύτερα από ότι 

η προσφορά τους (Karamustafa and Ulama, 2010; W orld Travel and Tourism Council, 

2015; Grobelna and Skrzewska, 2019). Έτσι, οι εταιρείες που θέλουν να παραμείνουν 

βιώσιμες και ανταγωνιστικές σε βάθος χρόνων, επιδιώκουν την προσέλκυση 

ειδικευμένου προσωπικού και την ανάδειξή του (Lu et al., 2014; Dhar, 2015), 

αποσκοπώντας στην όσο το δυνατό μικρότερη διακύμανση του αριθμού των 

εργαζομένων εντός του έτους.

2.4. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η  τουριστική εποχικότητα συνεπάγεται με απώλειες δυνητικών οικονομικών εσόδων 

και παραβιάσεις της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι 

αποκλίσεις ορισμένων δεικτών μεταξύ υψηλής και χαμηλής τουριστικής περιόδου 

είναι συνήθως πολύ μεγάλες, η επαναφορά σε καταστάσεις χαμηλής τουριστικής 

δραστηριότητας έχει και θετικέ επιδράσεις (Butler, 1994; W itt and Moutinho, 1995). 

Κατά την περίοδο της χαμηλής τουριστικής δραστηριότητας σε έναν προορισμό, ο 

προορισμός στα φυσιολογικά του επίπεδα (Butler, 1994), οι κάτοικοι ζουν σε πιο 

ήπιους ρυθμούς την καθημερινότητά τους, το περιβάλλον ανακάμπτει (Duro and 

Turrion-Prats, 2019; M artin et al., 2019), ιδιαίτερα στις προστατευμένες περιοχές 

(Jurdana and Zmijanovic, 2014) και οι υφιστάμενες υποδομές επισκευάζονται και 

αναβαθμίζονται. Ωστόσο οι θετικές αυτές συνέπειες του φαινομένου δεν θα ήταν 

σημαντικές αν η ένταση του φαινομένου δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Συνολικά, οι 

επιδράσεις της τουριστικής εποχικότητας εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη 

φύση του τουριστικού προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του προορισμού (Lee et al., 

2008).

2.5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Μ ΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η  αντιμετώπιση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας απαιτεί σε βάθος 

αναλύσεις του φαινομένου και εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας προκειμένου να 

αναδειχθούν οι καλύτερες δυνατές αναπτυξιακές στρατηγικές (Lee et al., 2008; Martin 

et al., 2019) καθώς είναι πολύ οι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν. Το φαινόμενο 

μελετάται από παλιά και στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί τέσσερις κύριες
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κατηγορίες στρατηγικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου (Andriotis, 2005; 

Niavis, 2020). Ωστόσο οι στρατηγικές αυτές οφείλουν να έχουν συνδυαστικές δράσεις 

και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε προορισμού (Lee et al., 2008; 

Cannas, 2012).

Η  πρώτη κύρια κατηγορία στρατηγικών για τη μείωση της τουριστικής 

εποχικότητας είναι η αλλαγή του μείγματος προϊόντος (diversified attraction, changing 

the product mix) η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους προορισμούς, 

ανεξαρτήτως του επιπέδου της τουριστικής τους ανάπτυξης (Getz, 2008). Ιδιαίτερα για 

την κατηγορία των τουριστικά κορεσμένων προορισμών, τέτοιου είδους αλλαγές 

δύναται να προκαλέσουν και μια νέα τουριστική ταυτότητα του προορισμού 

(rebranding) επανατοποθετώντας τον στον τουριστικό χάρτη. Ορισμένες ενδεικτικές 

ενέργειες αυτής της στρατηγικής είναι η δημιουργία νέων αξιοθέατων ή η ανάπτυξη 

νέων τουριστικών δραστηριοτήτων (Peters and Pikkemaat, 2005; Karamustafa and 

Ulama, 2010; Cannas, 2012) και “προϊόντων” όπως ο ιατρικός, ο αθλητικός και ο 

θαλάσσιος τουρισμός (Malik, 2018). Αυτή η στρατηγική μπορεί να αναπτυχθεί καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους, δίνεται όμως ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο με χαμηλή 

τουριστική ζήτηση προκειμένου να διατηρηθεί η τουριστική ελκυστικότητα για όλο το 

έτος (Pegg et al., 2012; Connell et al., 2015; Turrion-Prats and Duro, 2018).

Η  στρατηγική της αλλαγής του μείγματος προϊόντος δύναται να περιορίσει την 

τουριστική εποχικότητα, δεν μπορεί όμως να λύσει τις σοβαρές αρνητικές επιδράσεις 

που προκαλούνται από αυτήν (Flogenfeldt, 2001) και κατά συνέπεια, παραμένει η 

δυσκολία εύρεσης σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων για τα αναπτυξιακά έργα (Benur 

and Bramwell, 2015; M orse and Smith, 2015). Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται μια 

περιορισμένη δυνατότητα του προορισμού για την ανάπτυξη των υποδομών, την 

προσέλκυση ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού και συνολικά οδηγεί στη μείωση 

της ελκυστικότητας του προορισμού (Butler, 2001; Pompl and Buer, 2005).

Η  δεύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση της τουριστικής εποχικότητας είναι 

ο διαχωρισμός της αγοράς (market segmentation). Για την επιτυχημένη εφαρμογή της 

στρατηγικής σε έναν προορισμό, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός ο προσδιορισμός των 

αναγκών και των κινήτρων της κάθε τουριστικής αγοράς, προκειμένου να θεσπιστούν 

διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με την περίοδο και το τουριστικό προϊόν 

(Karamustafa and Ulama, 2010; Connell et al., 2015; Turrion-Prats and Duro, 2018). 

Μ ια τρίτη στρατηγική είναι η εφαρμογή διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής 

(differential pricing) με την οποία συνήθως παρέχονται ελκυστικά τουριστικά πακέτα
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κατά της περιόδους με χαμηλή τουριστική ζήτηση. Αφορά ωστόσο στη γενικότερη 

προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής των τουριστικών επιχειρήσεων ανάλογα με 

την περίοδο και τις συνθήκες που επικρατούν (Jeffrey and Barden, 1999). Μ ε το 

διαχωρισμό της αγοράς και την ανάπτυξη διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής 

επιτυγχάνεται η εξομάλυνση των εποχικών προτύπων κατανέμοντας ταυτόχρονα το 

ρίσκο (κίνδυνο) σε περισσότερες αγορές (Chung, 2009; Karamustafa and Ulama, 2010; 

Turrion-Prats and Duro, 2018).

Τέλος, μια επιπλέον στρατηγική για τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων 

του φαινομένου αφορά στην παρέμβαση του κράτους μέσω κάποιων διευκολύνσεων 

(facilitation by the state) και όχι αποκλειστικά σε ενέργειες του ιδιωτικού τομέα, όπως 

οι τρεις προηγούμενες στρατηγικές. Τέτοιες ενέργειες είναι για παράδειγμα η 

ενθάρρυνση για αύξηση του διαστήματος των διακοπών των πολιτών και οι 

φορολογικές ελαφρύνσεις (Butler, 1994; W itt and Moutinho, 1995; Goulding et al., 

2004; Lee et al., 2008; Cannas, 2012), η επιδότηση μέρους των μισθών των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων σε περιόδους χαμηλής τουριστικής δραστηριότητας (Jolliffe and 

Farnsworth, 2003), η ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών, η βελτίωση και η επέκταση των 

περιφερειακών υποδομών και οι πρωτοβουλίες για περιβαλλοντικές δράσεις (Goulding 

et al., 2004).

Δεδομένης της πολυσυνθετότητας του φαινομένου, μελέτες συμπεραίνουν πως 

αν οι επιπτώσεις της τουριστικής εποχικότητας μπορούν να απορροφούνται από άλλες 

κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες του προορισμού, το φαινόμενο μπορεί να 

αντιμετωπίζεται ως μη προβληματικό ζήτημα (Cannas, 2012). Ωστόσο, οι στρατηγικές 

για τη μείωση του φαινομένου οφείλουν να εστιάσουν σε έναν αριθμό σημαντικών 

χαρακτηριστικών όπως είναι οι εγκαταστάσεις, οι εργαζόμενοι, τα κόστη και το 

περιβάλλον (Lee et al., 2008), αλλά και οι κοινωνικό-πολιτισμικοοί παράγοντες (Jang, 

2004; Cisneros-Martinez and Femandez-Morales, 2014).

2.6. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ "tourism

seasonality"

Στο Σχήμα 2.2 προσδιορίστηκε ο αριθμός των άρθρων της διεθνής βιβλιογραφίας με 

τον όρο “tourism seasonality” για την περίοδο 2000-20211 που βρέθηκε στις βάσεις

1 Τα στοιχεία είναι έως τον Ιούλιο του 2021 και όχι για όλο το έτος.
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δεδομένων Web o f Science, Science Direct και Google Scholar. Στις δύο πρώτες βάσεις 

δεδομένων εξετάστηκε η βιβλιογραφία στην οποία ο όρος εμφανίζεται στον τίτλο, στην 

περίληψη ή στις λέξεις κλειδιά του άρθρου, ενώ στο Google Scholar, δεδομένου ότι 

υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα φίλτρα κατά την αναζήτηση, εξετάστηκε η βιβλιογραφία 

στην οποία ο όρος εμφανίζεται αποκλειστικά στον τίτλο. Στον Πίνακα Α1 του 

Παραρτήματος παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία2. Από το Σχήμα 2.2 

διαπιστώνουμε το αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ 

στον Χάρτη 2.1 προσδιορίζονται οι χώρες για τις οποίες έχουν γίνει οι περισσότερες 

μελέτες.

■ Google Scholar ■ Web of Science, Science Direct

30

O T - i r \ i ( r > ' i L r > i D r ' . o o c n o T - i r \ i ( r > ' i L r > i D r ' . o o c n o · *
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο γ μ
Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Γ Μ Ο(N

ΕΤΟΣ

Σχήμα 2.2. Δημοσιευμένες εργασίες στις βάσεις δεδομένων Web o f Science και Science Direct 
με τον όρο “tourism seasonality”, ανά έτος, για την περίοδο 2000-2021 (πηγή: ιδία 
επεξεργασία).

Ενώ το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας φαίνεται να απασχολεί σε 

ερευνητικό επίπεδο αρκετά κράτη, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εμφανίζεται στην 

Ισπανία η οποία έχει την εντονότερη συγγραφική δραστηριότητα με 37 συνολικά 

ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Οι χώρες που ακολουθούν είναι η Κίνα με 26 ακαδημαϊκές 

δημοσιεύσεις, η Ιταλία με 21, η Ελλάδα με 12, η Ινδία και η Πορτογαλία με 10. Οι 

υπόλοιπες χώρες που εμφανίζονται στο Σχήμα 1.4 έχουν λιγότερες από 10 ακαδημαϊκές 

δημοσιεύσεις.

2 Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια άρθρα εμφανίστηκαν και στις δύο ή και στις τρεις βάσεις δεδομένων, 
στον Πίνακα Α1, στο Σχήμα 2.2 και στον Χάρτη 2.1 τα άρθρα καταγράφηκαν μια φορά. Επιπλέον, 
επισημαίνεται ότι εξετάστηκαν μόνο τα άρθρα με τον όρο “tourism seasonality” (εντός εισαγωγικών).
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Χάρτης 2.1. Παγκόσμιος χάρτης ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών που βρέθηκαν στις βάσεις 
δεδομένων Web o f Science, Science Direct και Google Scholar, σε αναζητήσεις με τον όρο 
“tourism seasonality”, για την περίοδο 2000-2021 (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Συμπερασματικά, οι περιοχές που ερευνητικά εμφανίζουν τους κυριότερους 

προβληματισμούς ως προς το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας, είναι οι 

Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κροατία), 

η Νοτιοανατολική Ασία (Κίνα, Ινδία), η Νορβηγία, αλλά και η γεωγραφικά 

απομονωμένη Νέα Ζηλανδία. Οι μεσογειακές χώρες, παρά τη μικρή έκτασή τους σε 

σχέση με την Κίνα, την Ινδία και την Νέα Ζηλανδία, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

εξέταση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας καθώς ο τουρισμός έχει 

σημαντική συμβολή στις εθνικές οικονομίες τους. Τέλος, ένα κοινό χαρακτηριστικό 

των περισσότερων χωρών του Χάρτη 2.1 αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτουν μεγάλο 

μήκος ακτογραμμών, σε σχέση με το συνολικό μήκος των συνόρων τους. Οι μοναδικές 

χώρες που δεν διαθέτουν ακτογραμμές είναι από την Ευρώπη η Αυστρία (3 

ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις), η Ουγγαρία (1 ακαδημαϊκή δημοσίευση), η Σερβία (1 

ακαδημαϊκή δημοσίευση) και η Βόρεια Μ ακεδονία (7 ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις), από 

την Ασία το Ουζμπεκιστάν (1 ακαδημαϊκή δημοσίευση) και το Ν επάλ (1 ακαδημαϊκή 

δημοσίευση) και από την Αφρική η Αιθιοπία (3 ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις) και η 

Ζιμπάμπουε (1 ακαδημαϊκή δημοσίευση).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα βασικότερα σημεία στην ανάλυση της τουριστικής εποχικότητας είναι η 

μέτρησή της προκειμένου να διερευνηθεί και να προσδιορισθεί η ένταση. Η  ανάγκη 

για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της τουριστικής εποχικότητας, την ανάλυση 

και τη μέτρησή της, οδήγησε στην χρήση διαφορετικών ποσοτικών μέτρων και δεικτών 

ικανών να προσεγγίσουν τις διαφορετικές πτυχές του φαινομένου. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός δείκτης μέτρησης του 

φαινομένου, γίνεται εκτενή κριτική επισκόπηση για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα από την εφαρμογή του κάθε δείκτη.

Στο Κεφάλαιο 3 αρχικά αναλύονται οι κυριότεροι δείκτες που συναντώνται στη 

διεθνή βιβλιογραφία για την ποσοτική εκτίμηση του φαινομένου. Δεδομένου όμως ότι 

οι δείκτες αυτοί αφορούν συνήθως μια χρονική περίοδος ενός έτους (ή μικρότερη), 

προκύπτει μια δυσκολία στη διαχρονική εξέταση του φαινομένου. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την 

αποσύνθεση των χρονοσειρών και οι οποίες συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση του 

φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας. Μ έσα από τη διαδικασία της αποσύνθεσης 

προκύπτει ο δείκτης των εποχιακών παραγόντων (seasonal factors-SAF) ο οποίος 

προσδιορίζει τη συνολικά δυναμική του κάθε μήνα για το σύνολο της υπό εξέτασης 

περιόδου, αλλά και ο δείκτης της τάσης (smoothed trend cycle-STC) για τη διαχρονική 

εκτίμηση της τάσης (Norusis, 2011).

Επιπλέον, από την ανάλυση των χρονοσειρών προσδιορίζονται τα εποχικά 

πρότυπα των υπό εξέταση προορισμών. Ο προσδιορισμός των εποχικών προτύπων 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα είδη του τουρισμού 

που δύναται να αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή, την περίοδο λειτουργίας των εποχιακών 

επιχειρήσεων και ευρύτερα τις αναπτυξιακές στρατηγικές που θα εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στο τέλος του Κεφαλαίου παρουσιάζεται ο δείκτης για τον 

προσδιορισμό του βαθμού σταθερότητας των εποχικών προτύπων.
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3.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.2.1. Κλασικά μέτρα εκτίμησης της τουριστικής εποχικότητας

Για την ποσοτική εκτίμηση του δείκτη της τουριστικής εποχικότητας εξετάζεται μια 

συγκεκριμένη μεταβλητή όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών, ο αριθμός 

των αφίξεων, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ή τα έσοδα που προέρχονται από 

τουριστικές δραστηριότητες (Lundtorp et al. 2001; Porhallsdottir and Olafsson 2017), 

σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Ferrante et al., 2018). Η  επιλογή της 

μεταβλητής είναι υποκειμενική και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες των δεικτών για τον 

προσδιορισμό της έντασης του φαινομένου (Martin et al., 2019).

Μ ια κατηγορία δεικτών περιλαμβάνει τα κλασικά μέτρα όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.1. Το Εύρος της εποχικότητας (seasonality range), ο Λόγος 

Εποχικότητας (seasonality ratio) και ο συντελεστής της Εποχικής Μεταβολής 

(Coefficient o f seasonal variation), αποτελούν μέτρα που παρέχουν πληροφορίες για 

το εύρος των εποχικών παραγόντων σε περιόδους εντός του έτους και για τη 

μεταβλητότητά τους σε μια δεδομένη χρονική στιγμή αντίστοιχα (Koenig-Lewis and 

Bischoff, 2005; Ruggieri, 2015; Duro, 2016; Ferrante et al., 2018).

Πίνακας 3.1. Κλασικά μέτρα εκτίμησης της τουριστικής εποχικότητας

Κλασικά μέτρα εκτίμησης 

τουριστικής εποχικότητας
Εξίσωση

Εύρος Εποχικότητας Τ Χ·πιαχ %min (1)

Λόγος Εποχικότητας g — %maxΊ (2)

Δείκτης Εποχικότητας 1 = μ/χ,ηαχ (3)

Μερίδιο Εποχικότητας s  = Xt/x (4)

Συντελεστής Εποχικής Μεταβολής CV — -  * 100 μ (5)

όπου:

Xmax η μέγιστη τιμή των παρατηρήσεων Xi 

Xmin η ελάχιστη τιμή των παρατηρήσεων Xi

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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μ η μέση τιμή των η παρατηρήσεων Xi 

σ η μέση απόκλιση τετραγώνου για την κάθε παρατήρηση Xi

Το Εύρος δείχνει την έκταση (range) των τιμών εντός ενός συνόλου 

παρατηρήσεων (Πολύζος, 2019). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο 

μεγαλύτερη η απόκλιση μεταξύ του μήνα με τις περισσότερες για παράδειγμα 

διανυκτερεύσεις και του μήνα με τις λιγότερες διανυκτερεύσεις. Το μέτρο 

χρησιμοποιείται στην εξέταση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας, ωστόσο 

επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές, γεγονός που υποδηλώνει ότι χάνεται σημαντική 

πληροφορία από τις ενδιάμεσες παρατηρήσεις.

Ο Λόγος Εποχικότητας περιορίζει κατά μια έννοια το πρόβλημα αυτό καθώς 

υπολογίζεται από το πηλίκο της μέγιστης τιμής προς τη μέση τιμή των παρατηρήσεων. 

Ο δείκτης ισούται με την μονάδα όταν παρατηρείται ίση κατανομή των 

διανυκτερεύσεων μεταξύ των μηνών και με την τιμή δώδεκα όταν όλες οι 

διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο μήνα. 

Εενικότερα, τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του δύο δείχνουν μια ακραία εποχικότητα 

(Karamustafa and Llam a, 2010; Corluka et al., 2018). Ο Λόγος Εποχικότητας είναι 

κατάλληλος για να δείξει τη συγκέντρωση των τουριστικών ροών στον μήνα με τις 

μέγιστες διανυκτερεύσεις και της απόκλισης από το μέσο όρο (Corluka et al., 2018). 

Ωστόσο, τόσο το εύρος εποχικότητας όσο και ο λόγος εποχικότητας, δεν λαμβάνουν 

υπόψη την ασυμμετρία (skewness) και εστιάζουν σε δεδομένα μόνο ενός έτους 

(Karamustafa and Ulama, 2010).

Ο Δείκτης Εποχικότητας είναι ο αντίστροφος του Λόγου Εποχικότητας, όπως 

προκύπτει από τη σχέση (3). Η  τιμή του δείκτη κυμαίνεται μεταξύ του 1/12=0,08333 

όταν όλες οι διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται σε ένα μήνα και της μονάδας όταν 

παρατηρείται ο ίδιος αριθμός τουριστικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα. Τιμές 

μικρότερες ή ίσες του 0,5 δείχνουν γενικώς μια ακραία εποχικότητά (Corluka et al., 

2018). Το Μερίδιο Εποχικότητας είναι ένας επιπλέον δείκτης για την μέτρηση του 

φαινομένου και υπολογίζεται από το πηλίκο των συνολικών διανυκτερεύσεων ανά 

μήνα, προς τις συνολικές ετήσιες διανυκτερεύσεις. Επιτρέπει την σύγκριση μεταξύ των 

εποχών (χαμηλή περίοδο, μέση περίοδο, υψηλή περίοδο), δείχνοντας ποια περίοδο 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εποχικότητα (Corluka et al., 2018). Εενικότερα τιμές 

μεγαλύτερες ή ίσες του 0,5 δείχνουν μια ακραία εποχικότητα.
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Τέλος, ο Συντελεστής της Εποχικής Μ εταβολής παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τη μεταβλητότητα των εποχικών παραγόντων σε ένα έτος (Koenig-Lewis and Bischoff, 

2005). Δεδομένου ότι δε λαμβάνει υπόψη την κυκλική σειρά των μηνών, δεν είναι 

δυνατόν να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο εποχικότητας, με 

αποτέλεσμα πολύ διαφορετικά εποχιακά πρότυπα να παράγουν παρόμοιες τιμές του 

πλάτους της εποχικότητας (seasonal amplitude) (De Cantis et al., 2011; Lo Magno et 

al., 2017). Μ ικρές τιμές του δείκτη δείχνουν σταθερότητα στο εποχικό πρότυπο και το 

αντίστροφο (Duro and Turnon-Prats, 2019).

3.2.2. Αποτελεσματικότεροι δείκτες εκτίμησης της τουριστικής εποχικότητας

Μ ια δεύτερη κατηγορία δεικτών για τον υπολογισμό της τουριστικής εποχικότητας 

περιλαμβάνει τον συντελεστή συγκέντρωσής Gini που μετρά την ανισοκατανομή και 

τον δείκτη Theil που μετρά τις ανισότητες (Fernandez-Morales et al., 2003; Kulendran 

and Wong, 2005; Cisneros-Martinez and Fernandez-Morales, 2013; Duro, 2016; 

Porhallsdottir and Olafsson, 2017). Ο συντελεστής Gini παίρνει την τιμή 0 στην 

περίπτωση της πλήρους ισότητας και την τιμή 1 στην περίπτωση που όλες οι ετήσιες 

διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται μέσα σε ένα μήνα (Corluka et al., 2018). 

Αντίστοιχα, ο δείκτης Theil παίρνει την τιμή 0 στην περίπτωση της τέλειας ισότητας 

και την τιμή Inn στην περίπτωση της μεγαλύτερης δυνατής ανισότητας (Πολύζος, 019). 

Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι και οι υπολογισμοί τους προκύπτουν από 

τις εξισώσεις (6) και (7):

Συντελεστής Gini G = 1 — 2 ί  (a x 2 + b x ) d x  
J 0

(6)

Δείκτης Theil
n

1 v  χ,· χ,· (7)T = -  > — In —
n  Ζ _ ι μ μ

ί =  1

όπου:

συντελεστής το πηλίκο του επιπέδου μεταξύ της καμπύλης Lorenz γ  =  α χ 2 + β χ  

Gini και της διαγώνιου γ  = χ ,  προς το εμβαδό που περικλείεται από την

διαγώνιο
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Xi η αριθμητική τιμή της παρατήρησης i της μεταβλητής χ

μ η μέση τιμή των η παρατηρήσεων χ.

Κύριο πλεονέκτημα του συντελεστή Gini αποτελεί η σταθερότητά του και η μη 

επιρροή του από τις ακραίες τιμές (Lundtorp, 2001; Duro and Turnon-Prats, 2019). 

Αντίστοιχα, τα κυριότερα πλεονεκτήματα του δείκτη Theil αποτελούν αφενός το 

γεγονός ότι είναι πιο ευαίσθητος στις μεταβολές των μηνών με τη χαμηλότερη ζήτηση 

(Duro, 2016) και αφετέρου ότι μπορεί να αποσυντεθεί για να μετρήσει την εποχικότητα 

σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, όπως παρουσιάζεται στις εξισώσεις (8) και (9) (Duro, 

2016; Rossello and Sanso, 2017). Η  μελέτη της εποχικότητας σε μικρότερες χρονικές 

περιόδους όπως μήνες, βδομάδες, ακόμα και μέρες, είναι σημαντική καθώς η 

διαφοροποίηση εντός του έτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση πολιτικής 

(Lundtorp, 2001).

Δείκτης προσαρμοσμένου Τ 

σε επίπεδο εβδομάδας
s r x t X t Χ 365 X

Η = Σ χ ' ° Ζ χ +  χ ' ° Ζ χ 365
t = 1

(8)

Δείκτης προσαρμοσμένου Τ 

σε επίπεδο μηνών

12

H = L T l o g T t
t = 1

(9)

Αν και οι συντελεστές Gini και Theil χρησιμοποιούνται στη μελέτη της 

τουριστικής εποχικότητας και πολλές φορές συνδυάζονται με τα κλασικά μέτρα 

υπολογισμού του φαινομένου, χαρακτηρίζονται από κάποιες αδυναμίες που 

συναντώνται και στον Συντελεστή Εποχικής Μ εταβολής (κλασικά μέτρα). Ορισμένες 

κρίσιμες πληροφορίες όπως η περιοδικότητα μπορεί να χαθούν (Lo M agno et al., 2017; 

Ferrante et al., 2018) λόγω περιορισμών που αφορούν είτε στη διαμόρφωση δεδομένων 

(π.χ. ετήσια αναφορά) είτε στη χωρική ενσωμάτωση της εποχικότητας που συνήθως 

πλησιάζει με τεχνικές μέσου όρου (Cisneros-Martinez and Fernandez-Morales, 2014; 

Duro and Turrion-Prats, 2019).

Αναλυτικότερα, οι δείκτες δεν μπορούν να συμπεριλάβουν την κυκλική σειρά 

των μηνών (Lo M agno et al., 2017) με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που η τουριστική 

εποχικότητα συγκεντρώνεται σε δύο γειτονικούς μήνες (π.χ. Αύγουστο και Ιούλιο) και 

σε δύο πιο μακρινούς μήνες (π.χ. Αύγουστο και Ιανουάριο) να μπορεί να παραχθεί το
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ίδιο αποτέλεσμα στους δείκτες (Ferrante et al., 2018). Επιπλέον, όπως και στους 

προηγούμενους δείκτες, οι τιμές υπολογίζονται και συγκρίνονται μόνο για ένα 

επιλεγμένο έτος (Karamustafa and Ulama, 2010) και η επιλογή της μεταβλητής (π.χ. ο 

μηνιαίος αριθμός αφίξεων, διανυκτερεύσεων ή ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών) που 

θα εξετασθεί είναι υποκειμενική με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να διαφέρουν και να 

καθίσταται δύσκολη η λήψη αποφάσεων (Martin et al., 2019). Οι δείκτες δεν είναι 

δυνατό να συνεισφέρουν και στην εξέταση του ποιας κατηγορίας τουρίστας είναι 

καταλληλότερος για την εποχιακή προσαρμογή ενός προορισμού (Cisneros-Martinez 

and Fernandez-Morales, 2014). Τέλος, ο συντελεστής Gini δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα 

στις μεταβολές των παρατηρήσεων που βρίσκονται γύρω από το μέσο όρο (Duro and 

Turrion-Prats, 2019).

Για την κάμψη των αδυναμιών των συντελεστών Gini και Theil, πρόσφατες 

μελέτες προτείνουν τον Σχετικό Δείκτη Εποχικότητας (Relative Seasonality Index) που 

συνυπολογίζει την κυκλική διάταξη των μηνών (Lo M agno et al., 2017) και τον 

συνθετικό δείκτη απόστασης DP2 που ομαδοποιεί πληροφορίες από πολλαπλές 

μεταβλητές (Martin et al., 2019). Οι δείκτες αυτοί δύναται να λύσουν τις αδυναμίες 

των προηγούμενων δεικτών (Ferrante et al., 2018), αλλά ταυτόχρονα δεδομένης της 

δυσκολίας κατά τους υπολογισμούς τους γίνονται περισσότερο πολύπλοκοι στη χρήση 

τους (Tsiotas et al., 2021). Ο Σχετικός Δείκτης Εποχικότητας αντιμετωπίζει την 

εποχικότητα ως ένας πρόβλημα μεταφοράς (transportation problem), όπου η λύση του 

προβλήματος είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους ( c i j )  μεταφοράς των μονάδων (units) 

του παρατηρούμενου φαινομένου (χ^), από τις περιόδους υψηλής ζήτησης (ΐ) στις 

περιόδους χαμηλής ζήτησης (j) (Lo M agno et al., 2017) και υπολογίζεται από τη σχέση 

(10). Το πρόβλημα μεταφοράς (transportation problem) αποτελεί ένα πρόβλημα 

αριστοποίησης ειδικής μορφής με ποικίλες εφαρμογές που μπορεί να αντιμετωπιστεί 

ως πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού με τη μέθοδο Simplex ή με προσαρμογή 

της μεθόδου Simplex που ονομάζεται «αλγόριθμος μεταφοράς» (Πολύζος, 2017).

Σχετικός Δείκτης 

Εποχικότητας (RSI)
( 10)

όπου:

c το συνολικό κόστος για την εξάλειψη της εποχικότητας
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|Α*Β| μεταβλητές γμ οι μεταφερόμενες ποσότητες (τις μεταβλητές απόφασης του

προβλήματος)

Αναλυτικότερα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κυκλική σειρά των μηνών 

(cyclical distance) χρησιμοποιείται ένας πίνακας αποστάσεων (distance matrix) από 

όπου επιλέγεταιη μικρότερη απόσταση ( c i j )  μεταξύ των μηνών (Lo M agno et al., 2017). 

Για παράδειγμα η απόσταση μεταξύ των μηνών Μ αρτίου και Οκτωβρίου, ορίζεται 

στους 5 μήνες και όχι στους 7 μήνες, όπως προκύπτει από τον συμμετρικό πίνακα (11), 

ο οποίος ισχύει για Τ=12.

0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
1 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2
2 1 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3
3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 5 4
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 5
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
5 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4
4 5 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3
3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 1 2
2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 1
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0

Αντίστοιχα, με τον συνθετικό δείκτη απόστασης του Pena (DP2) προκειμένου να 

βελτιωθεί η μέτρηση της ένταση της εποχικότητας, χρησιμοποιείται ένα σύστημα που 

επιτρέπει τη σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικές μεταβλητές, προκειμένου να 

προσδιοριστεί με πληρέστερο τρόπο το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας 

(Martin et al., 2019). Στη μελέτη των M artin et al. (2019) για τον υπολογισμό του 

δείκτη χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές Gini του μηνιαίου αριθμού διανυκτερεύσεων 

ημεδαπών επισκεπτών, του μηνιαίου αριθμού επισκεπτών, του μηνιαίου αριθμού 

διανυκτερεύσεων αλλοδαπών επισκεπτών, του μηνιαίου αριθμού αλλοδαπών 

επισκεπτών, του μηνιαίου αριθμού διαθέσιμων κλινών σε διαφορετικούς τύπους 

καταλυμάτων και του μηνιαίου αριθμού εργαζομένων σε τουριστικές δραστηριότητες. 

Μ έσα από την εφαρμογή του δείκτη δίνεται και η δυνατότητα εκχώρηση σχετικού 

βάρους με μη αυθαίρετο τρόπο για κάθε μεταβλητή (Canaviri, 2016). Αυτά τα 

πλεονεκτήματα του δείκτη συνέβαλλαν στην εφαρμογή του σε πολλούς διαφορετικούς 

τομείς (Zarsosa and Somarriba, 2013; M artin et al., 2019), ενώ μεταξύ άλλων έχει
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εφαρμοστεί για την εκτίμηση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας όπως θα αναλυθεί 

σε επόμενο κεφάλαιο. Ο υπολογισμός του δείκτη DP2 για κάθε προορισμό προκύπτει 

από τη σχέση (12).

Δείκτης DP2 DP2 = £  { ( < % )  ( l  -  ... ,)}  (12)
i=1

όπου:

di η απόλυτη τιμή της διαφοράς μεταξύ της παρατηρούμενης τιμής του παράγοντα

ί στον προορισμό j και της ελάχιστης τιμής της μεταβλητής ί στο σύνολο των 

προορισμών

σι η τυπική απόκλιση της μεταβλητής ί

R2u.i,...,i ο συντελεστής προσδιορισμού της παλινδρόμησης του Χι στην Xi.i-i.i-2. .... ι

Μ ια αδυναμία του συγκεκριμένου δείκτη είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

του και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ένας υποθετικός προορισμός, ως προορισμός 

βάσης, ο οποίος παίρνει την τιμή 0 και παρουσιάζει την υψηλότερη εποχικότητα 

(Zarsosa and Somarriba, 2013; M artin et al., 2019). Οι τιμές των άλλων προορισμών 

αντικατοπτρίζουν την απόστασή τους από την περιοχή που χρησιμοποιήθηκε ως 

περιοχή βάσης. Υψηλότερες τιμές του δείκτη DP2 δείχνουν προορισμούς στους 

οποίους η κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας στην διάρκεια του έτους είναι 

περισσότερο ομοιογενής. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση του δείκτη αποτελεί η ίδια 

κατεύθυνση της κάθε μεταβλητής με τον δείκτη. Μ ια αύξηση δηλαδή σε οποιαδήποτε 

μεταβλητή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μια αύξηση του δείκτη και το αντίστροφο 

(Martin et al., 2019). Στην περίπτωση που η μεταβλητή έχει αντίθετη κατεύθυνση με 

αυτή του δείκτη, η μεταβλητή θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το -1.

Παρόμοια ανάλυση θα μπορούσε να γίνει και με την Περιβάλλουσα Ανάλυση 

Δεδομένων ή τη Μ εθοδολογία Βέλτιστων Προτύπων Απόδοσης όπως αλλιώς 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Data envelopment analysis-DEA), καθώς μπορεί να 

επιτύχει παρόμοιους στόχους. Γενικά η DEA είναι μια μέθοδο γραμμικού 

προγραμματισμού που χρησιμοποιεί τις εισροές και τις εκροές μιας παραγωγικής 

διαδικασίας και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται η συγκριτική 

αξιολόγηση της απόδοσης ενός συνόλου όμοιων μονάδων που αποκαλούνται Μονάδες 

Λήψης Απόφασης (Decision M aking Units-DMUs) (Πολύζος, 2019; Niavis, 2020).
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Ωστόσο, η DEA υστερεί έναντι του δείκτη DP2 καθώς ο προσδιορισμός του βάρους 

της κάθε μεταβλητής σε αυτή τη μέθοδο είναι υποκειμενικός (Carrillo and Jorge, 2017).

3.2.3. Λοιποί δείκτες εκτίμησης τουριστικής εποχικότητας

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιοι επιπλέον δείκτες για την 

ποσοτική εκτίμηση της εποχικότητας, οι οποίοι ωστόσο χρησιμοποιούνται κυρίως για 

τη μελέτη των βροχοπτώσεων. Τέτοιοι δείκτες είναι ο Δείκτης Συγκέντρωσης 

Βροχοπτώσεων (Precipitation Concentration index-PCI), ο προσαρμοσμένος δείκτης 

Fournier (Modified Fournier index-MFI) και ο Βαθμός Συγκέντρωσης Βροχοπτώσεων 

(Precipitation Concentration Degree-PCD). Οι δύο πρώτοι δείκτες υπολογίζονται από 

τις σχέσεις (13) και (14) αντίστοιχα (Oliver, 1980; Apaydin et al., 2006), παρουσιάζουν 

ωστόσο δύο κύριες αδυναμίες καθώς δε λαμβάνουν υπόψη την κυκλική σειρά των 

μηνών και επηρεάζονται από τις ακραίες τιμές (Herando and Romana, 2015).

Δείκτης Συγκέντρωσης Βροχοπτώσεων (PCI)

προσαρμοσμένος δείκτης Fournier (ΜFI) 

όπου:

pi οι μηνιαίες τιμές 

ρ οι συνολικές τιμές

Σ ΐ - ι  ρ ι 2
P C I  =  1 0 0  ,

Ρ  2
(13)

12 klQII£§

(14)

i = 1

Αντίστοιχα, ο Βαθμός Συγκέντρωσης Βροχοπτώσεων (PCD) μετράει την ετήσια 

ανισοκατανομή του υπό εξέταση φαινομένου με την χρήση των τριγωνομετρικών 

συναρτήσεων ημιτόνου και συνημίτονου (Zhang and Qian, 2003; W ang et al., 2013; 

Yesilimark and Atatnir, 2015), ενώ είναι σε θέση να λάβει υπόψη του την κυκλική δομή 

των χρονικών περιόδων (cyclical structure). Ο δείκτης στηρίζεται στην ανάλυση 

διανυσμάτων όπου το καθένα αποσυντίθενται στον οριζόντιο και στον κάθετο άξονα. 

Ένα έτος υπολογίζεται ως ένας κύκλος (360°) και η μια μέρα αντιστοιχεί σε 

360°/365=0.986° (Yesilimark and Atatnir, 2015). Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται 

από την εξίσωση (15):
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Βαθμός Συγκέντρωσης Βροχοπτώσεων (PCD) PCD = - —^ ----- - (15)
Σϊ=ι r i

όπου:

Rx = ΣΙ= ι  rts in  0t 

Ry = Σΐ=ι n c o s B i .

Ο δείκτης Βαθμός Συγκέντρωσης Βροχοπτώσεων (PCD) λαμβάνει την τιμή 0, 

όταν το υπό εξέταση φαινόμενο κατανέμεται εξίσου σε όλους τους μήνες του έτους και 

την τιμή 1, όταν η ετήσια ποσότητα του φαινομένου συγκεντρώνεται αποκλειστικά σε 

ένα μόνο μήνα. Η  κυριότερη αδυναμία του δείκτη που τον καθιστά αναποτελεσματικό 

στην εκτίμηση της τουριστικής εποχικότητας, είναι το γεγονός ότι δίνει σωστό 

αποτέλεσμα στην περίπτωση που στο δεύτερο μισό του έτους επαναλαμβάνονται οι 

ίδιες τιμές με την ίδια σειρά. Για παράδειγμα, η τιμή του δείκτη PCD για το εποχικό 

πρότυπο (10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60) είναι 0, που σημαίνει ότι 

θεωρητικά η εποχικότητα κατανέμεται εξίσου σε όλους τους μήνες του έτους, κάτι 

τέτοιο όμως δεν προκύπτει από το συγκεκριμένο πρότυπο (Lo Magno et al., 2017).

Τέλος, κάποιες άλλες μελέτες επιχείρησαν να ελέγξουν ποσοτικά το κατά πόσο 

ορισμένες κατηγορίες τουριστών μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση της 

τουριστικής εποχικότητας, προσδιορίζοντας τις Σχετικές Οριακές Επιπτώσεις (Relative 

Marginal Effects -  RME), όπως προκύπτουν από τη σχέση (16).

Σχετικές Οριακές Επιπτώσεις (RME) RMEn = ——  — = Sn _  ;Λ (16)
d e n G \  G )

όπου:

η ο αριθμός των μεταβλητών (Ιή +  Υ2 + — l· Υη)

Gn ο ετήσιος συντελεστής Gini

Sn η ετήσια συμμετοχή του Υ η στην ετήσια τιμή του Υ 

Rn η συσχέτιση του Gini (Gini correlation) μεταξύ Υη και Υ

Ο δείκτης των Σχετικών Οριακών Επιπτώσεων αποτελεί μια αποσύνθεση του 

συντελεστή Gini, όπου οι επισκέπτες κατηγοριοποιούνται ως προς την προέλευσή τους, 

την προτίμησή τους (ήλιος και θάλασσα, πολιτισμός, λοιπές δραστηριότητες) και την
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περιοχή που επισκέφθηκαν (Cisneros-Martinez and Fernandez-Morales, 2014). Υπό το 

πρίσμα αυτό, ο δείκτης αυτός έχει μια παρόμοια προσέγγιση με τον δείκτη DP2.

3.3. ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

Στην εποχική αποσύνθεση της χρονοσειράς (seasonal decomposition), μεθοδολογία 

γνωστή και ως μέθοδο του λόγου της πραγματικής τιμής προς τον κινητό μέσο (ratio- 

to-moving-average method), η χρονοσειρά διαχωρίζεται σε τέσσερις συνιστώσες 

(components): την εποχικότητα (seasonality), την τάση (trend), την κυκλικότητα 

(cycle) και τα σφάλματα-κατάλοιπα (error component) (Δημελή, 2002; IBM 

Knowledge Center, 2018).

Ως εποχική συνιστώσα (seasonal component) χαρακτηρίζεται η περιοδικότητα 

συνήθως εντός ενός έτους, ωστόσο μπορεί να συναντάται και σε μικρότερες χρονικές 

περιόδους (π.χ. ώρα, ημέρα, μήνας), ενώ το φαινόμενο στον τουριστικό κλάδο 

επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως αναλύθηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Η  Διατριβή πραγματεύεται δεδομένα τα οποία είναι εποχιακά 

εκ φύσεως καθώς οι καλοκαιρινοί μήνες, στην πλειοψηφία των ελληνικών νομών, είναι 

σημεία στα οποία η χρονοσειρά σημειώνει μέγιστα και τα οποία επαναλαμβάνονται 

κάθε χρόνο. Για την αποσύνθεση των χρονοσειρών στη μεθοδολογική προσέγγιση της 

διατριβής χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, από το οποίο εξήχθησαν οι 

εποχικοί παράγοντες (seasonal factors - SAF) που προσδιορίζουν τους μήνες με την 

μεγαλύτερη επίδραση στη κάθε χρονοσειρά, και η γλώσσα προγραμματισμού Python 

για την καλύτερη διαγραμματική απεικόνιση της αποσύνθεσης των χρονοσειρών.

Η  συνιστώσα της τάσης είναι η μακροχρόνια γενική κίνηση που ακολουθεί η 

χρονοσειρά η οποία αναπαριστά την αύξηση ή την πτώση των τιμών της χρονοσειράς 

σε μία εκτεταμένη περίοδο του χρόνου. Η  συνιστώσα επηρεάζεται από μακροχρόνιους 

παράγοντες όπως είναι η εξέλιξη της οικονομίας, οι τεχνολογικές μεταβολές, οι 

πληθυσμιακές αλλαγές, οι οικονομικές εξελίξεις και οι μακροχρόνιες αλλαγές των 

διαφόρων βιομηχανικών κλάδων (Δημελή, 2002). Για τον προσδιορισμό της ύπαρξης 

ή μη ύπαρξης της τάσης, το SPSS παράγει τις Εποχιακά Προσαρμοσμένες Σειρές 

(Seasonal Adjusted Series - SAS) οι οποίες προκύπτουν από την αφαίρεση των 

εποχιακών παραγόντων (SAS).

Η  συνιστώσα της κυκλικότητας συναντάται όταν τα δεδομένα εμφανίζουν 

μακροπρόθεσμες ταλαντώσεις γύρω από την καμπύλη της τάσης και σε αντίθεση με τη
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συνιστώσα της τάσης, επηρεάζεται από βραχυχρόνιους παράγοντες (Δημελή, 2002). 

Αποτελείται από δύο κάτω σημεία καμπής και ένα πάνω το οποίο χρονικά 

παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο πρώτων, ενώ περιγράφει επαναλαμβανόμενες, μη 

περιοδικές μεταβολές στη χρονοσειρά. Για την ανάλυση της κυκλικότητας το SPSS 

παράγει τις τιμές Εξομάλυνσης Τάσης -  Κυκλικότητας (Smoothed Trend-Cycle - STC) 

οι οποίες δείχνουν την τάση και την κυκλική συμπεριφοράς της τάσης.

Η  τελευταία συνιστώσα κατά την αποσύνθεση της χρονοσειράς, τα σφάλματα, 

είναι ακανόνιστες (irregular) κινήσεις μιας χρονοσειράς που οφείλονται σε τυχαίους 

και απρόσμενους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα οι ασυνήθιστες 

κλιματολογικές συνθήκες, οι πολιτικές κρίσεις, οι φυσικές καταστροφές, οι 

απρόβλεπτες αλλαγές τιμών στη διεθνή αγορά και οι ξαφνικές εξαγγελίες 

κυβερνητικών μέτρων. To SPSS παράγει την Ακανόνιστη Συνιστώσα (Irregular 

Component-ERR) οι τιμές των οποίων προκύπτουν από την αφαίρεση όλων των 

προηγούμενων συνιστωσών (εποχικότητας, τάσης, κυκλικότητας).

Κατά την αποσύνθεση της χρονοσειράς, είναι απαραίτητη η επιλογή της 

πολλαπλασιαστικής (multiplicative) ή της προσθετικής (additive) διαδικασίας, 

προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος σύνθεσης της χρονοσειράς (Δημελή, 2002; 

Ridderstaat and Nijkamp, 2013; IBM Knowledge Center, 2018). Τα γενικά 

υποδείγματα αυτών των δύο υποδειγμάτων προκύπτουν από τις σχέσεις (17) και (18). 

Η  βασική διαφορά των δύο υποδειγμάτων είναι ότι στην περίπτωση του 

πολλαπλασιαστικού υποδείγματος μπορεί να γίνει η συσχέτιση των συνιστωσών, ενώ 

στην περίπτωση του προσθετικού υποδείγματος θεωρείται δεδομένο ότι οι συνιστώσες 

δε συσχετίζονται (Δημελή, 2002). Αυτή η βασική διαφορά καθιστά το 

πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα πιο διαδεδομένο καθώς είναι ευκολότερο για περαιτέρω 

ανάλυση και για το λόγο αυτό είναι η προτεινόμενη επιλογή από το SPSS.

Πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα Xt = TCtStlt, t= l, ..., n (17)

Προσθετικό υπόδειγμα Xt = TC+tSt+It, t = l , . . . , n  (18)

όπου:

TCt η συνιστώσα Trend-Cycle (STc)

St η συνιστώσα των εποχιακών παραγόντων (SAF)

It η συνιστώσα των σφαλμάτων (ERR)
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Η  διαδικασία για την εκτίμηση των εποχιακών παραγόντων (SAF) χωρίζεται σε 

τρία στάδια. Αρχικά, εξομαλύνεται (smoothed) η χρονοσειρά με τη μέθοδο του κινητού 

μέσου όρου. Η  χρονοσειρά του κινούμενου μέσου (moving average series) 

αντικατοπτρίζει το στοιχείο της συνιστώσας Τάσης-Κυκλικότητας (STC). Στη 

συνέχεια δημιουργείται η εποχιακή-ακανόνιστη συνιστώσα (seasonal-irregular 

component), διαιρώντας την αρχική σειρά με τις εξομαλυνόμενες τιμές (smoothed 

values) εάν εφαρμόζεται το πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα ή αφαιρώντας τις 

ομαλοποιημένες τιμές εάν το υπόδειγμα είναι προσθετικό. Στο τέλος απομονώνεται η 

εποχιακή συνιστώσα από την εποχιακή -  ακανόνιστη συνιστώσα, υπολογίζοντας τη 

διάμεσο (median) των συγκεκριμένων εποχιακών σχέσεων για κάθε μήνα εάν το 

υπόδειγμα είναι πολλαπλασιαστικό ή τον μέσο όρο (average) εάν το υπόδειγμα είναι 

προσθετικό. Οι υπολογισμοί των κινητών μέσων (moving average series) στο SPSS για 

τις χρονοσειρές Zt, για την κάθε περίοδο ρ, ορίζονται από τις σχέσεις (19) και οΐ 

εποχικοί παράγοντες (SAF) από τος σχέσεις (20) και (21), ανάλογα με το υπόδειγμα 

που εφαρμόζεται (IBM Knowledge Center, 2018).

Εάν το ρ είναι περιττός 

και το βάρος όλων των 

σημείων είναι ίσο

Εάν το ρ είναι περιττός 

και το βάρος όλων των 

σημείων δεν είναι ίσο

Εάν το ρ είναι άρτιος

■ Σ ' ν , φ ..- §- - + 1
ώ=£-!

SYSMIS

Zt =
\ X . J L  +  X t J L )

2 ρ Ρ
SYSMIS

„ V , Λ Ρ (19) 
' t = 2 + 1.....U 2

I,  =

t+V
λ-.-Α

■ ..... » - [ f ]L2
SYSMIS

To SYSMIS στο SPSS χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου λείπουν κάποιες 

τιμές (missing values) της βάσης δεδομένων και χρειάζεται να γίνουν ενέργειες ώστε 

να παραχθούν αυτές οι τιμές (recode values).

Πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα 

Προσθετικό υπόδειγμα

_  ( SYSMIS, i f  Z t = SYSMIS 
t [(Xt/ Z t) * 100, otherwise

r _  r SYSMIS, i f  Z t = SYSMIS 
£ ((Xt — Z t) * 100, otherwise

(20)

(21)
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Για την εξαγωγή των εποχιακών παραγόντων (SAF) στο SPSS χρησιμοποιείται 

η σχέση (22) και έπειτα, ανάλογα με το υπόδειγμα (πολλαπλασιαστικό ή προσθετικό) 

που εφαρμόζεται στη χρονοσειρά, υπολογίζεται από τις σχέσεις (23) και (24) (IBM 

Knowledge Center). Τέλος, ένας άλλος τρόπος αποσύνθεσης των χρονοσειρών είναι η 

μέθοδος Census X12-ARIMA η οποία αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες 

διαδικασίες για την αποσύνθεση οικονομικών χρονοσειρών (Ridderstaat and Nijkamp, 

2013). Παράγει μια τάση-κυκλικότητα (Trend-Cycle), έναν εποχικό παράγοντα 

(seasonal factor) και τα σφάλματα (irregular component).

Ft =

medial average (SIt+p,SIt+2p, ... ,SIt+qp), 1 < t < L — p 

medial average {Slt+p,Slt+2p, ...,SltHq_1)p), L -  [^] p c  t < [|] 

medial average (Slt,S lt+p, ...,S/t+((J_1)p), [ |] < t < p

(22)

οπού:

n - ^ + l ,  q L

LpJ
, εάν το p είναι ζυγό και όλα τα σημεία σταθμίζονται εξίσου,

σε αντίθετη περίπτωση

η  — , q = [(η — ^ /η ) /ρ ]  και ο μέσος όρος μιας σειράς είναι η μέση τιμή της

χρονοσειράς μετά την αφαίρεση των μικρότερων και των μεγαλύτερων τιμών.

Πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα

Προσθετικό υπόδειγμα

ΙΟΟρ
SAFt = Ft t  = Ι , . , . , ρ

SAFt = Ft - F ,

όπου
v

F = Y j Ft / p
t=1

(23)

(24)

Στην ανάλυση που θα γίνει στο Κεφάλαιο 9 χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε όλες τις 

περιπτώσεις το πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα, υπήρξαν όμως κάποιες περιπτώσεις στις 

οποίες έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το προσθετικό υπόδειγμα. Τόσο το SPSS, όσο και με 

την χρήση της γλώσσας Python, σε περιπτώσεις όπου το πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα 

δεν είναι κατάλληλο, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Προκειμένου να ελεγχθεί η
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καταλληλόλητα του υποδείγματος, χρησιμοποιείται η σχέση (25) των den Butter and 

Fase (1988) (Ridderstaat and Nijkamp, 2013).

\ Y - Υ τ \ = α + β Υ τ  + ε τ  (25)

όπου:

Y οι αρχικές τιμές των χρονοσειρών

Υτ ο κεντροποιη μένος κινητός μέσος όρος (centralized moving average) των Υ 

για περίοδο ενός έτους 

α , β συντελεστές 

ε τα σφάλματα

Εάν τα Υ και Υτ δεν συσχετίζονται, σημαίνει ότι ο συντελεστής β δεν διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά από το μηδέν και το υπόδειγμα είναι το προσθετικό. Εάν το β 

είναι σημαντικά διαφορετικό από το μηδέν, το υπόδειγμα είναι το πολλαπλασιαστικό 

(Ridderstaat and Nijkamp, 2013).

3.4. ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Seasonality patterns)

Ως τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχικότητας προσδιορίζονται η κανονικότητα 

(regularity) και το «σχήμα» της, δηλαδή η εξέλιξη του φαινομένου σε μια καθορισμένη 

χρονική περίοδο. Εενικότερα υπάρχει μια ποικιλία μορφών που μπορεί να έχει η 

εποχικότητα (Butler, 1994), παρόλα αυτά στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται 

τέσσερα κύρια προφίλ εποχικότητας (Chen and Pearce, 2012; Niavis, 2020), όπως 

ενδεικτικά απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1 το εποχικό πρότυπο της περιόδου 1998-2018 

για τους νομούς της Ελλάδας στην κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών επισκεπτών. 

Το συνηθέστερο προφίλ χαρακτηρίζεται από μια «κορυφή» (peak) και αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών παράκτιων καλοκαιρινών προορισμών της 

Μεσογείου (Vergori, 2012; Morse and Smith, 2015), όπως εμφανίζει ο νομός 

Χαλκιδικής. Το δεύτερο προφίλ, παρουσιάζει μια κύρια «κορυφή» και μια μικρότερη 

(shoulder season), που συνήθως βρίσκεται μεταξύ της υψηλής και της εκτός 

τουριστικής περιόδου εποχή (Ferrante et al., 2018). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού 

του πρότυπου εποχικότητας αποτελεί ο νομός της Κέρκυρας που συγκεντρώνει 

ημεδαπούς επισκέπτες και κατά τον Απρίλιο λόγω του ΙΤάσχα.
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Σχήμα 3.1. Ενδεικτική διαγραμματική απεικόνιση των τεσσάρων συνηθέστερων τουριστικών 
εποχικών προτύπων (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Το τρίτο προφίλ χαρακτηρίζεται από δύο κύριες «κορυφές» που συνήθως 

περιλαμβάνουν, τόσο καλοκαιρινές, όσο και χειμερινές περιόδους. Το προφίλ 

υποδεικνύει την ικανότητα του προορισμού να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 

τουριστικές ανάγκες και αποτελεί χαρακτηριστικό κυρίως των ορεινών προορισμών 

(Lopez et al., 2006), χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα αποτελεί ο νομός 

Ευρυτανίας. Το τελευταίο προφίλ εμφανίζεται στους προορισμούς χωρίς ισχυρές 

«κορυφές» και με σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό συναντάται 

σε πολλές πολιτιστικές πόλεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό τουριστικής 

εποχικότητας (Cuccia and Rizzo, 2011) ή πρωτεύουσες χωρών όπου είναι 

ανεπτυγμένος ο αστικός τουρισμός (city break) όπως για παράδειγμα στην Αττική. 

Τέλος, σε κάποιους προορισμούς μπορεί να προκύψει και συνδυασμός των βασικών 

κατηγοριών (Ferrante et al., 2018). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τουριστική εποχικότητα 

δείχνει να είναι ένα ανεστραμμένο U  πρότυπο (Duro and Turrion-Prats, 2019).

1 2 Y n (v- -  ν')2
Δείκτης Kendall's W W  = ------— —  -------- (26)

m 2 (n 3 — n)

όπου:

m το πλήθος των μηνών του έτους (12)

η το πλήθος των παρατηρήσεων του δείγματος, δηλαδή το σύνολο των ετών 

που εξετάζονται

Εια την εκτίμηση του βαθμού σταθερότητας του εποχικού πρότυπου, στη διεθνή 

βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο δείκτης K endall’s W, ο οποίος υπολογίζεται από την 

εξίσωση (26) και παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα [0,1] (Ferrante et al., 2018; 

Κραμποκούκης και ΙΤολύζος, 2019).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπό το πρίσμα ότι κατά τους μήνες της αυξημένης τουριστικής ζήτησης προκαλούνται 

άνισες πιέσεις στο φυσικό, οικονομικό, πολιτιστικό και δομημένο περιβάλλον 

(Coccosis and Mexa, 2004), το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας είναι άμεσα 

συνυφασμένο με την έννοια της τουριστικής φέρουσας ικανότητας (Jurado et al., 2012; 

Krabokoukis and Polyzos, 2021), τον κορεσμό και τον κύκλο ζωής ενός προορισμού 

(Zografos and Deffner, 2009; Tsiotas et al., 2020). Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές δεν έχουν 

μελετηθεί ακόμη σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, καθώς επί του παρόντος σχετικές 

μελέτες επικεντρώνονται κυρίως σε ποιοτικές αξιολογήσεις αυτών των σχέσεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ορίζει την τουριστική φέρουσα 

ικανότητα (tourism carrying capacity) ως τον μέγιστο αριθμό ανθρώπων που μπορούν, 

την ίδια στιγμή, να επισκεφθούν έναν τουριστικό προορισμό, αφενός χωρίς να 

προκαλέσουν καταστροφές στο φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό-πολιτιστικό 

περιβάλλον και αφετέρου, χωρίς να επιφέρουν μείωση της ικανοποίησης των 

τουριστών (UNEP, UNW TO, 2005). Ο ορισμός αυτός οδήγησε στην ανάγκη 

ανάπτυξης μιας ποσοτικής αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας, καθορίζοντας το 

όριο του αριθμού των επισκεπτών κάτω από το οποίο δεν υποβαθμίζεται ο προορισμός 

(Saveriades, 2000). Εντούτοις, αν και είναι δεδομένη η σημασία της πολυσύνθετης 

έννοιας της φέρουσας ικανότητας (Marzetti and Mosetti, 2005), αφού αναγνωρίζεται η 

ανάγκη για τον προσδιορισμό ορίων και μηχανισμών ελέγχου στην τουριστική 

ανάπτυξη (Carillo, 2006; Πολύζος, 2019), δεν έχει υιοθετηθεί ένας καθολικά αποδεκτά 

ορισμός και τρόπος μέτρησης της τουριστικής φέρουσας ικανότητας (Nasha and Xilai, 

2010; Jurado et al., 2012; Karampampa and Vagiona, 2015; Σπιλάνης κ.α., 2015; 

OECD, 2020).

Η  πολυσυνθετότητα της τουριστικής φέρουσας ικανότητας προκύπτει από τις 

φυσικό-οικολογικές (Coccossis and Mexa, 2004; Nghi et al., 2007), τις βιοφυσικές, τις 

ψυχολογικές (Attallah, 2015) και τις κοινωνικό-οικονομικές διαστάσεις της.
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Δεδομένου ότι είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων (Marzetti and Mosetti, 2005), 

στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται η χρήση ενός συνόλου δεικτών και μεθοδολογιών 

για την προσέγγιση του βιώσιμου τουρισμού (Jurado et al., 2012; Kyriakou et al., 

2017). Μ ια επιπλέον δυσκολία για τον προσδιορισμό της τουριστικής φέρουσας 

ικανότητας αφορά στη δυσκολία εύρεσης κατάλληλων δεδομένων με αποτέλεσμα 

αρχικά να αναπτύσσονται μελέτες κυρίως σε “κλειστούς” χώρους όπως είναι τα εθνικά 

πάρκα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα φυσικά μνημεία και οι προστατευόμενες περιοχές 

όπου η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει με την χρήση ερωτηματολογίων 

(Manning, 2007; Castellani and Sala, 2012). Έπειτα αναπτύχθηκαν μελέτες και σε 

“ανοιχτούς” χώρους και κυρίως για παράκτιες ή νησιωτικές περιοχές (Castellani et al., 

2007; Castellani and Sala, 2012; Jurado et al., 2012; Λαγός κ.α., 2015) με τις όποιες 

δυσκολίες ανακύπτουν κατά τη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο 

αυξάνεται, με εξαίρεση την τελευταία περίοδο εξαιτίας του Covid-19, η σε βάθος 

ανάλυση των ζητημάτων γύρω από την τουριστική φέρουσα ικανότητα, αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία. Σε προορισμούς όπως η Βαρκελώνη (Doods and Butler, 2019), η 

Βενετία (Seraphin et al., 2018), η Φλωρεντία (Wang et al., 2020) και το Ρέικιαβικ 

(Saepordottir et al., 2020), έχουν προκύψει προβλήματα υπέρ-τουρισμού (overtourism) 

(OECD, 2020). Σε καταστάσεις υπέρ-τουρισμού τα επίπεδα της τουριστικής ανάπτυξης 

υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια του προορισμού (Wang et al., 2020) και κατ’ επέκταση 

προκαλούνται σημαντικά προβλήματα στην οικονομία, το περιβάλλον και την 

κοινωνία (Coccosis and Mexa, 2004; Kyriakou et al., 2011; Jurado et al.,2012; Attallah, 

2015; Koens, 2018; Menegaki, 2018, Krabokoukis andPolyzos, 2020). Ταπροβλήματα 

αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της μοναδικότητας και της αυθεντικότητας 

ενός προορισμού, επηρεάζοντας τόσο την εμπειρία των επισκεπτών, όσο και των 

μόνιμων κατοίκων (OECD, 2018). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναπτύσσεται η έννοια της 

τουριστικής φέρουσας ικανότητας (Tourism Carrying Capacity - TCC) ως ένα μέσο 

ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης και αποφυγής των αρνητικών επιπτώσεων 

(Carrillo, 2006; Πολύζος, 2019; Πολύζος, 2022).

4.2. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ ΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η  συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία για τον προσδιορισμό της τουριστικής 

ανάπτυξης ξεκίνησε από την δεκαετία του 1930 και αναπτύχθηκε παράλληλα με δύο

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 67

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



κύριες ερευνητικές τάσεις. Η  πρώτη ερευνητική τάση αφορούσε στην αυξανόμενη 

ανησυχία για τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού, ενώ η δεύτερη συσχετίστηκε με 

τη συνειδητοποίηση του ότι οι τουριστικές περιοχές εμφανίζουν κύκλους 

δημοτικότητας (Getz, 1983). Τη δεκαετία του 1990 η βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάστηκε 

με τον τουρισμό και την έννοια της φέρουσας ικανότητας (Carillo, 2006; Jurado et al., 

2012). Η  φέρουσα ικανότητα προτάθηκε αρχικά από τον Cifuentes (1992) και τον 

Ceballos-Lascurain (1996) για την αξιολόγηση των προστατευόμενων περιοχών 

(“κλειστοί” χώροι) ενώ έπειτα εφαρμόστηκε σε διαφορετικούς τομείς, από διάφορους 

ερευνητές (Zacarias et al., 2011; Attallah, 2015; Bera et al., 2015; Soria-Diaz and Soria- 

Solano, 2015). Έκτοτε, ενώ η έννοια της φέρουσας ικανότητας αξιοποιήθηκε στην 

εξέταση του τουριστικού φαινομένου, ο σαφής προσδιορισμός των ορίων της 

τουριστικής ανάπτυξης, παραμένει ιδιαίτερα πολύπλοκος δεδομένης της 

πολυδιάστατης φύσης του τουρισμού (Nasha and Xilai, 2010; Karampampa and 

Vagiona, 2015).

Στη διεθνή βιβλιογραφία προτάθηκαν αρχικά οι δείκτες για τη φυσική φέρουσα 

ικανότητα (Physical Carrying Capacity), την πραγματική φέρουσα ικανότητα (Real 

Carrying Capacity) και την επιτρεπόμενη φέρουσα ικανότητα (Effective Carrying 

Capacity), όπως υπολογίζονται από τις σχέσεις (27), (28) και (29). Η  φυσική φέρουσα 

ικανότητα αφορά στο μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να παραστούν φυσικά 

σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, χωρίς να υπάρξει αλλοίωση του φυσικού 

περιβάλλοντος και χωρίς να μειωθεί η ποιότητα της εμπειρίας (Coccossis et al., 2001; 

Attallah, 2015; Pratiwi, 2017). Αντίστοιχα, η πραγματική φέρουσα ικανότητα 

προσδιορίζει το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό επισκεπτών, λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιοριστικούς παράγοντες που προκύπτουν, ενώ η επιτρεπόμενη φέρουσα ικανότητα 

αφορά στο μέγιστο αριθμό επισκεπτών, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική φέρουσα 

ικανότητα και τη διαχειριστική ικανότητα (Management Capacity) (Attallah, 2015). Η 

σχέση που συνδέει τους διαφορετικούς δείκτες της φέρουσας ικανότητας δίνεται από 

τη σχέση (30).

Φυσική Φέρουσα Ικανότητα A
PCC = —  * Rf  (27)

(Physical Carrying Capacity) A t

Πραγματική Φέρουσα Ικανότητα
RCC = PCC * {Cf l  * Cf2 * ... Cfn ) (28)

(Real Carrying Capacity)
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Επιτρεπόμενη Φέρουσα Ικανότητα
ECC = RCC * Me

(Effective Carrying Capacity)

PCC > RCC > ECC

(29)

(30)

όπου:

A η διαθέσιμη για τους επισκέπτες περιοχή

Au ο απαιτούμενος χώρος ανά επισκέπτη

Rf (Rotation Factor). Ο αριθμός των επισκεπτών ανά ημέρα. Υπολογίζεται από το 

πηλίκο ώρες λειτουργίας ανά ημέρα προς τον μέσο χρόνο επίσκεψης σε ώρες.

Cf οι διορθωτικοί παράγοντες (correction factors) και υπολογίζονται από το 

πηλίκο: 1 -  Lmx / Tmx όπου το Lm x είναι το περιοριστικό μέγεθος της 

μεταβλητής x και Tmx το συνολικό μέγεθος της μεταβλητής χ. 

Χρησιμοποιούνται βιοφυσικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές, κοινωνικές και 

διαχειριστικές μεταβλητές, όπως η βροχόπτωση, η ηλιοφάνεια, οι κυκλώνες και 

η ποιότητα των παραλιών, προκειμένου να οριοθετήσουν τις τουριστικές 

δραστηριότητες και να μη μειώσουν την ικανοποίηση των επισκεπτών μιας 

περιοχής (Bera et al., 2015). Εάν οι τιμές είναι μικρότερες από 10%, 

χαρακτηρίζονται ως χαμηλοί και μη σημαντικοί, εάν είναι από 10% - 20%, 

χαρακτηρίζονται ως μέτριοι και έχουν ως πολλαπλασιαστή τη μονάδα, ενώ 

στην περίπτωση που είναι πάνω από 20%, χαρακτηρίζονται ως υψηλοί και 

έχουν ως πολλαπλασιαστή το 1,5 (Cifuentes,1992).

M c η διαχειριστική ικανότητα (management capacity) και ορίζεται ως το άθροισμα 

των προϋποθέσεων που απαιτούνται στο κάθε είδος τουρισμού για την 

εκτέλεση των καθηκόντων και την επίτευξη των στόχων (Bera et al., 2015). 

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί καθώς περιλαμβάνει πολλές μεταβλητές 

συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας, των υποδομών, των ανέσεων, του 

εξοπλισμού, του προσωπικού (αριθμό και ικανότητα), της χρηματοδότησης, 

του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Attallah, 2015; Bera et al., 2015).

Επόμενες έρευνες πρότειναν μια νέα, περισσότερο σύνθετη, διάκριση των 

στοιχείων που συνθέτουν την τουριστική φέρουσα ικανότητα, καθώς τη διαχώρισαν σε 

φυσικό-οικολογικούς, κοινωνικό-δημογραφικούς και πολιτικό-οικονομικούς δείκτες. 

Στον Πίνακα 4.1. υπάρχουν ορισμένες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία, ανάλογα με τον δείκτη της τουριστικής φέρουσας ικανότητας που
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εξετάζεται (Coccossis and Mexa, 2004; Nghi et al., 2007). Η  φυσική φέρουσα 

ικανότητα δίνει έμφαση στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της εμπειρίας, ενώ η 

κοινωνική φέρουσα ικανότητα, προσδιορίζει τον βέλτιστο αριθμό τουριστών ανά 

ημέρα, στον οποίο αντιστοιχεί η μέγιστη κοινωνική ωφέλεια και προσεγγίζεται τόσο 

από την άποψη των κατοίκων, όσο και από την άποψη των τουριστών.

Πίνακας 4.1. Μ εταβλητές που περιλαμβάνουν οι φυσικό-οικο/.ογ/κο/', οι κοινωνικό- 

δημογραφικοί και οι πο/.ιτικύ-οικονομικοί δείκτες..

Δείκτες Μεταβλητές

Φυσικό-οικολογικοί Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα, ποιότητα του 

αέρα, ηχορύπανση, ενέργεια, νερό, απόβλητα, 

πολιτιστική κληρονομιά, τουριστικές υποδομές, γη, 

τοπίο, μεταφορές και κινητικότητα

Κοινωνικό-δη μογραφικοί Δημογραφικά, τουριστικές ροές, απασχόληση, 

κοινωνική συμπεριφορά, υγεία και ασφάλεια, ζητήματα 

ψυχολογίας

Πολιτικό-οικονομικοί Έσοδα από τον τουρισμό και τουριστικές επενδύσεις, 

απασχόληση, δημόσιες δαπάνες και έσοδα, πολιτική για 

την τουριστική ανάπτυξη

(Πηγή: Coccossis and Mexa, 2004)

Η  απότομη εποχιακή αύξηση του πληθυσμού στις τουριστικές περιοχές 

(φαινόμενο τουριστικής εποχικότητας) επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης του τοπικού 

πληθυσμού, με αποτέλεσμα να εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη στάση τους απέναντι 

στους τουρίστες (Pegg et al. 2012; Chen et al. 2017). Στο πλαίσιο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών, η φυσική φέρουσα 

ικανότητα ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός τουριστών που είναι ανεκτός από τους 

κατοίκους. Αντίστοιχα, από την άποψη των επισκεπτών, η φυσική φέρουσα ικανότητα 

αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και ορίζεται ως ο μέγιστος 

αριθμός τουριστών που είναι ανεκτός από τους ίδιους τους τουρίστες, ώστε να μην 

μειώνεται η ποιότητα της εμπειρίας (Marzetti and Mosetti, 2005). Ανακύπτει λοιπόν η 

ανάγκη προσδιορισμού των ορίων της τουριστικής ζήτησης για κάθε χρονική περίοδο 

(μήνα του έτους) και χωρικό επίπεδο (προορισμό). Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτυχθεί
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ο Δείκτης Τουριστικών Λειτουργιών (Indicator o f Tourism Operations), ο οποίος 

μετράει την ένταση του τουρισμού και υπολογίζεται από την εξίσωση (31) 

(Karampampa and Vagiona, 2015).

Δείκτης Τουριστικών Σ υνολικός Α ρ ιθμός Κ λινώ ν

Λειτουργιών (ΔΤΛ) Π °  Π λυθησμός Κ α το ίκω ν  ^

όπου:

όταν ΙΤΟ > 500 

όταν 100-500 

όταν 40 -  100 

όταν 1 0 -4 0  

όταν 4 - 1 0  

όταν ΙΤΟ < 4

Υπερβολική τουριστική ανάπτυξη 

Σχεδόν αποκλειστική τουριστική ανάπτυξη 

Σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με άλλους κλάδους 

Σημαντική αλλά όχι κύρια ανάπτυξη 

Μικρή ή πολύ μικρή τουριστική ανάπτυξη 

Περιοχές χωρίς τουριστική ανάπτυξη

Τέλος, η οικονομική φέρουσα ικανότητα, προσδιορίζει την ικανότητα 

προσέλκυσης τουρισμού, χωρίς την «εκμετάλλευση» της ελκυστικότητας των τοπικών 

δραστηριοτήτων (Coccossis et al., 2001; Castellani et al., 2007; Pratiwi, 2017). 

Διαφορετικά, η οικονομική φέρουσα ικανότητα, αποτελεί το βαθμό στον οποίο ένας 

τουριστικός προορισμός μπορεί να φιλοξενήσει τουριστικές λειτουργίες, χωρίς την 

απώλεια τοπικών δραστηριοτήτων.

Μ ελέτες έχουν προσεγγίσει τη φυσικό-οικολογική και την κοινωνική φέρουσα 

ικανότητα για την διαχείριση των παραλιών λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική, την 

πραγματική και την επιτρεπόμενη φέρουσα ικανότητα, όπως ορίστηκαν από τις 

εξισώσεις (27), (28) και (29) χρησιμοποιώντας ως διορθωτικούς παράγοντες 

(Correction factors-Cf) τη βροχόπτωση, τους ισχυρούς ανέμους, την απουσία του 

ήλιου, τη διάβρωση των παραλιών και τις ώρες κατά τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου 

που θεωρητικά η παραλία δεν έχει επισκέπτες (temporary closure) (Zacarias et al., 

2011). Άλλες μελέτες έχουν προσεγγίσει την κοινωνική φέρουσα ικανότητα 

χρησιμοποιώντας την Μ έθοδο Εξαρτημένης Αποτίμησης (Contingent Valuation 

Method-CVM) προκειμένου να αξιοποιήσουν την Ανάλυση Κόστος Οφέλους (Cost 

Benefit Analysis) όταν είναι γνωστές οι ατομικές προτιμήσεις των κατοίκων της υπό 

εξέταση περιοχής και τη μέθοδο ψηφοφορίας (Voting Rule Method), όταν είναι 

γνωστές οι κοινωνικές προτιμήσεις (Marzetti and Mosetti, 2005).
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Η  Μ έθοδος Εξαρτημένης Αποτίμησης αποτιμά με άμεσο τρόπο την οικονομική 

αξία ενός αγαθού, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις της κοινωνίας, ωστόσο δεν 

είναι πάντα εφικτό να βρεθούν τα στοιχεία για τις ατομικές ή τις κοινωνικές 

προτιμήσεις τις περισσότερες φορές τέτοιες μελέτες γίνονται με την χρήση 

ερωτηματολογίων. Άλλοι μελετητές επιχείρησαν να προσδιορίσουν το όριο στον 

αριθμό των επισκεπτών και τη φέρουσα ικανότητα, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 

(32) και (33), όπου το TC δείχνει τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούν να 

βρίσκονται σε έναν προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και την οικολογία 

(Pratiwi, 2017).

Βέλτιστος Αριθμός επισκεπτών Ν  = χ  * y  /  ζ  (32)

Φέρουσα ικανότητα TC =  Ν  * Η A * RF  (33)

όπου:

Ν  το όριο που έχει τεθεί για τον αριθμό των επισκεπτών 

χ  η έκταση όπου αναπτύσσονται οι τουριστικές δραστηριότητες (σε m2) 

y ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων ανά επισκέπτη, ανά ημέρα (ώρες ημερήσιας 

λειτουργίας προς τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης) 

ζ οι ώρες της ημερήσιας λειτουργίας 

ΗΑ το επίπεδο υγρασίας 

RF το επίπεδο της βροχόπτωσης

Πιο πρόσφατες μελέτες προτείνουν επιπλέον διαστάσεις της φέρουσας 

ικανότητας αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την πολυσυνθετότητα της έννοιας. Η 

βιοφυσική φέρουσα ικανότητα προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο το φυσικό 

περιβάλλον είναι σε θέση να δέχεται την παρέμβαση των επισκεπτών και ουσιαστικά, 

αποτελεί το όριο όπου η ζημιά υπερβαίνει την ικανότητα αναγέννησης του βιοτόπου 

(Attallah, 2015). Η  ψυχολογική φέρουσα ικανότητα αφορά στο μέγιστο αριθμό 

επισκεπτών για τους οποίους μια περιοχή είναι σε θέση να προσφέρει μια ποιοτική 

εμπειρία ανά πάσα στιγμή και ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων ειδών τουριστών, 

διακοπών και προορισμών (Kostopoulou and Kyritsis, 2011; Attallah, 2015). Στον 

Πίνακα 4.2. παρουσιάζονται ορισμένοι δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

εξέταση της φέρουσας ικανότητας στην Ελλάδα. Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η 

τουριστική φέρουσα ικανότητα δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ένα «μαγικό αριθμό» 

(Jurado et al., 2012) και δεδομένου ότι αποτελεί το αποτέλεσμα της φέρουσας
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ικανότητας όλων των παραπάνω υποδιαιρέσεών της (δεικτών), έρευνες προτείνουν τη 

χρήση ενός συνόλου δεικτών (Marzetti and Mosetti, 2005; Kyriakou et al., 2017).

Μ ια διαφορετική προσέγγιση για τη μελέτη της τουριστικής φέρουσας 

ικανότητας μετατοπίζει το ερώτημα από το «πόση χρήση είναι υπερβολική», το οποίο 

είναι αποτελεσματικό για τη διαχείριση του τουρισμού, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό 

για την τουριστική βιωσιμότητα, προς το «πόση αλλαγή είναι αποδεκτή» (Stankey et 

al., 1984; Nasha and Xilai, 2010). Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν έξι στρατηγικές 

για την διαχείριση των μεγάλων εθνικών πάρκων διεθνώς (Guo and Chung, 2016). Οι 

στρατηγικές αφορούν στις θεωρίες LAC (όρια αποδεκτής αλλαγής-Limits of 

Acceptable Change) και VERP (προστασία πόρων για την εμπειρία του επισκέπτη- 

Visitor Experience Resource Protection), οι οποίες έχουν τρία κύρια στοιχεία. Αρχικά 

είναι οι στόχοι που καθορίζουν την ποιότητα των συνθηκών που θα πρέπει να 

διατηρηθούν στον υπό εξέταση προορισμό. Δεύτερον είναι οι δείκτες οι οποίοι θα 

πρέπει να είναι μετρήσιμοι ώστε να αντικατοπτρίζουν τους στόχους και τρίτον είναι τα 

πρότυπα τα οποία καθορίζουν την ελάχιστη αποδεκτή τιμή των δεικτών (Manning, 

2007).

Πίνακας 4.2. Δείκτες φέρουσας ικανότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί σε προορισμούς 

της Ελλάδας

Γ  ενική 

κατηγορία

Οικοσύστημα

Δείκτης Πηγή

Επιφάνεια νερού (wetland) / Σύνολο περιοχής 

(total area)

Εποχικός πληθυσμός / έκταση παραλίας Kyriakou et al., 2011

Δασώδη περιοχή (forest) / Σύνολο περιοχής (total

area)

Προστασία
Αριθμός τουριστών / Επιφάνεια σημαντικών 

προστατευόμενων οικοσυστημάτων
Kyriakou et al., 2011

Τουριστικές Κλίνες / μόνιμος πληθυσμός Kyriakou et al., 2011

υποδομές Κλίνες / τετραγωνικό χιλιόμετρο Tselentis et al., 2011

Κατανάλωση

νερού

Μέση καθημερινή κατανάλωση νερού την

περίοδο της κορύφωσης (peak) / 

καθημερινή κατανάλωση νερού

μέση Kyriakou et al., 2011
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Γ  ενική 

κατηγορία
Δείκτης Πηγή

Ποιότητα
Αριθμός παραλιών με μπλε σημαίες / συνολικός

Kyriakou et al., 2011
αριθμός παραλιών

Κλίνες / χιλιόμετρα παραλίας Tselentis et al., 2011

Παραγωγή Μέση καθημερινή παραγωγή στερεών

στερεών αποβλήτων την περίοδο αιχμής (peak) / μέση Kyriakou et al., 2011

αποβλήτων καθημερινή παραγωγή στερεών αποβλήτων

Τουριστικές

Αριθμός τουριστών / μόνιμους κατοίκους 

Αριθμός κλινών ανά 100 κατοίκους 

Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά 100 κατοίκους 

Αριθμός αφίξεων ανά 100 κατοίκους 

Αριθμός τουριστών την περίοδο αιχμής (max) / 

επιφάνεια εδάφους (territory)

Ελάχιστος αριθμός τουριστών (min) / επιφάνεια Kyriakou et al., 2011;

ροές εδάφους (territory) Kyriakou et al., 2017

Μέση τιμή τουριστών / επιφάνεια εδάφους 

(territory)

Πληθυσμός / έκταση περιοχής 

Εποχικός πληθυσμός / έκταση περιοχής 

(Αριθμός κλινών *100) / (πληθυσμός * έκταση 

περιοχής)

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Επιπλέον, αναπτύχθηκαν οι θεωρίες Διαχείρισης Επιπτώσεων από του 

Επισκέπτες (Visitor Impact M anagement-VIM) (Graefe et al., 1990), Διαχείρισης για 

τις δραστηριότητες των επισκεπτών (Management Process for Visitor Activities- 

VAMP), Φάσματος ευκαιριών αναψυχής (Recreation Opportunity Spectrum-ROS) και 

Μ οντέλου βελτιστοποίησης της τουριστικής διαχείρισης (Tourism Optimization 

M anagement Model-TOMM). Παρά του ότι οι θεωρίες αυτές αντιπροσωπεύουν μια 

προσπάθεια για τον προσδιορισμό των ποσοτικών ορίων της τουριστικής ανάπτυξης, 

αυτές αποτελούν κυρίως ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων και όχι μια επιστημονική 

θεωρητική βάση (Castellani and Sala, 2012). Βασικό σημείο όλων αυτών των 

προσεγγίσεων είναι η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός τουρισμού με βιώσιμες πρακτικές, 

χωρίς την υπερβολική χρήση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων 

(Kostopoulou and Kyritsis, 2011).
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Οι δείκτες και οι θεωρίες που προηγήθηκαν έχουν αναπτυχθεί κυρίως σε 

“κλειστούς” χώρους (εθνικά πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά μνημεία, 

προστατευόμενες φυσικές περιοχές, παραλίες), καθώς είναι δύσκολο να βρεθούν τα 

κατάλληλα δεδομένα για την εφαρμογή τους σε “ανοιχτούς” χώρους (Castellani et al., 

2007; Castellani and Sala, 2012; Jurado et al., 2012). Η  μελέτη των Jurado et al. (2012), 

χρησιμοποιεί μια ευέλικτη μεθοδολογία που επιτρέπει την εφαρμογή της σε παράκτιες 

περιοχές, ανάλογα με το είδος του τουρισμού που αναπτύσσεται στην περιοχή αλλά 

και τους στόχους που έχουν τεθεί. Επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεικτών 

αξιολόγησης (Coccossis et al., 2001) και εφαρμόζει το πλαίσιο DPSIR (Driver -  

Pressure -  State -  Impact - Response) για την τεχνική αξιολόγηση της αειφορίας, όπως 

αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Castellani et al., 2007; 

Jurado et al., 2012). To πλαίσιο DPSIR είναι χρήσιμο για την επισήμανση των 

παραγόντων που προκαλούν τις επιπτώσεις και απαρτίζεται από πέντε στοιχεία, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. (Castellani et al., 2007; Μ ουσιόπουλος κ.α., 2015).

Πίνακας 4.3. Το υπόδειγμα DPSIR

Τις κινητήριες δυνάμεις του προβλήματος (Driver) οι οποίες εμπεριέχουν την 

Κινητήριες κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και αποτελούν τις πρωταρχικές αιτίες πίεσης 

δυνάμεις στο περιβάλλον (π.χ. ζήτηση για ενέργεια, βιομηχανία, στέγαση, γεωργία, 

(Driver) μεταφορές, κατασκευές και διαχείριση δομών και εγκαταστάσεων φιλοξενίας

κ,λπ.)

Πιέσεις

(Pressure)

Κατάσταση

(State)

Επιπτώσεις

(Impact)

Αποκρίσεις

(Response)

Τις πιέσεις (Pressure) που δέχεται το περιβάλλον (π.χ. εκμετάλλευση πόρων και 

εκπομπές ρύπων, χρήση υπόγειων υδάτινων πόρων, εκροή ρύπων στα ποτάμια, 

παραγωγή στερεών αποβλήτων, χρήση γης, διάβρωση εδάφους, κατανάλωση 

ενέργειας, παρουσία τουριστών σε προστατευόμενες περιοχές κ,λπ.)

Την κατάσταση (State) του περιβάλλοντος (π.χ. η ποιότητα του εδάφους, του 

αέρα, του νερού, συγκέντρωση ρύπων, ποσότητα στερεών αστικών αποβλήτων, 

βαθμός αστικοποίησης, βαθμός συνωστισμού σε φυσικά μνημεία κ,λπ.)

Τις επιπτώσεις (Impact) στην ανθρώπινη υγεία, στα οικοσυστήματα, την 

βιοποικιλότητα, την διατάραξη των άγριων ειδών κ,λπ.

Τα μέτρα (Response) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την προώθηση 

του βιώσιμου τουρισμού (π.χ. μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, 

μείωση παραγωγής αποβλήτων και αύξηση της ανακύκλωσης, προώθηση των 

δημόσιων μεταφορικών μέσων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προώθηση 

δραστηριοτήτων οικολογικού τουρισμού κ,λπ.)

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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Η  μεθοδολογία αν και είναι διαδομένη για την εξέταση της τουριστικής 

φέρουσας ικανότητας σε “ανοιχτούς” χώρους, παρουσιάζει ορισμένα αδύνατα σημεία. 

Ο προσδιορισμός των κατώτατων ορίων είναι υποκειμενικός και προκειμένου να 

υπάρχει αντικειμενικότητα πολλές φορές χρησιμοποιούνται τα όρια που ορίζονται από 

τις αντίστοιχες νομοθεσίες. Τα όρια όμως δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα ζητήματα, αν 

και ορισμένα ίσως βρεθούν από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό σε 

προστατευόμενες περιοχές (Castellani et al., 2007). Ακόμα και στην περίπτωση όμως 

που βρεθούν στοιχεία, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν σε σειρά ετών (Castellani et al., 

2007). Τέλος, με την μεθοδολογία αυτή είναι δύσκολο να προκύψουν πλήρη και 

αναλυτικά συμπεράσματα για όλα τα εξεταζόμενα τμήματα.

4.3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Φ ΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Στον Πίνακα 4.4 εμφανίζονται ορισμένες κύριες μεθοδολογίες με τις οποίες 

επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί η μελέτη της τουριστικής φέρουσας ικανότητας σε 

“ανοιχτούς” χώρους. Οι Bera et al. (2015) επιχείρησαν να εκτιμήσουν τη φέρουσα 

ικανότητα για τη νήσο Neil του αρχιπελάγους Andaman που βρίσκεται ανάμεσα στην 

Ινδία και τη Μιανμάρ, δίνοντας βαρύτητα στην περιβαλλοντική της διάσταση και 

υπολογίζοντας τη φυσική (PCC), την πραγματική (RCC) και την επιτρεπόμενη 

φέρουσα ικανότητα (ECC). Οι Urtasun et al. (2006) χρησιμοποιώντας δώδεκα δείκτες, 

υπολόγισαν έναν συνολικό δείκτη ο οποίος εκφράζει την οικονομική, την κοινωνική, 

την πολιτιστική και την περιβαλλοντική κατάσταση στις 50 επαρχίες (provinces) της 

Ισπανίας, εφαρμόζοντας την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων.

Ορισμένες περισσότερο περιγραφικές προσεγγίσεις έχουν βασιστεί στο 

υπόδειγμα DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response model of 

intervention), όπως παρουσιάστηκε από τον Πίνακα 4.3. Το υπόδειγμα DPSIR 

περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Οι 

Jurado et al. (2012) και Stefanidaki and Lekakou, (2014) εφαρμόσανε το υπόδειγμα 

DPSIR σε παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Costa del Sol της Μ άλαγα της Ισπανίας 

και σε προορισμούς κρουαζιέρας αντίστοιχα. Οι Catellani et al. (2018) τροποποιήσανε 

το υπόδειγμα DPSIR για τη Μάντοβα της Ιταλίας. Το υπόδειγμα DPSIR αναπτύχθηκε 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Castellani et al., 2007; Jurado et al., 

2012) και εμπεριέχει τις κινητήριες δυνάμεις του προβλήματος που αφορούν στην
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κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη (Driver), στις πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον 

(Pressure), στην παρούσα κατάσταση του περιβάλλοντος (State), στις επιπτώσεις της 

τουριστικής ανάπτυξης στην ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα, την βιοποικιλότητα 

κ.λπ. (Impact), αλλά και στα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων 

(Response) (Castellani et al., 2007; Μ ουσιόπουλος κ.α., 2015).

Πίνακας 4.4. Παρουσίαση των μελετών για την τουριστική φέρουσα ικανότητα στον 

κόσμο

Π η γ ή
Π ε ρ ιο χ ή

μ ε λ έ τ η ς
Δ ε ίκ τ ε ς

Γ  ρ α μ μ ικ ή  

π α λ ιν δ ρ ό μ η σ η

Π ρ ο σ ο μ ο ί Υ π ό δ ε ιγ μ α

ω σ η  D P S IR

Λ ο γ ικ ή  τ η ς  

α σ ά φ ε ια ς

Γ  ρ α μ μ ικ ό ς  

π ρ ό γ ρ α μ μ α  

τ ισ μ ό ς

C anestrelli 

and C osta , 

1991

Β εν ετ ία ,

Ιτα λ ία
S ·/

U rtasun and  

G itierrez, 

2 0 0 6

ε π α ρ χ ίε ς  τ η ς  

Ισ π α ν ία ς
S

Jurado et 

al., 2 0 1 2

C o sta  d e l S o l, 

Ισ π α ν ία
S S

F eliz ian i

and

M iarelli,
Ρ ώ μ η , Ιτα λ ία ·/

2 0 1 2

S tefan idak i

and Π ρ ο ο ρ ισ μ ο ί
S

L ek akou , κ ρ ο υ α ζ ιέ ρ α ς

2 0 1 4

B era  et al., 

201 5

N e il island, 

Ιν δ ία
S

C atellan i et Μ ά ν το β α ,
S

a l.. 2 0 1 8 Ιτα λ ία

B ertocch i et  

al., 2 0 2 0

Β εν ετ ία .

Ιτα λ ία
S ·/

W an g e t a l., Κ ύ ρ ιε ς  π ό λ ε ις

2 0 2 0 τ η ς  Κ ίν α ς

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Άλλες μελέτες έχουν προσεγγίσει την τουριστική φέρουσα ικανότητα

αναπτύσσοντας υποδείγματα παλινδρόμησης (Urtasun et al., 2006), υποδείγματα 

δυναμικών συστημάτων (Wang et al., 2020), γραμμικού προγραμματισμού (Feliziani 

and Miarelli, 2012) και ασαφούς λογικής (Canestrelli and Costa, 1991; Bertocchi et al.,

2020). Αναλυτικότερα, οι W ang et al. (2020) αναπτύξανε ένα υπόδειγμα System 

Dynamics και χρησιμοποιήσανε το λογισμικό προσομοίωσης VENSIM 9.0,
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προκειμένου να προσομοιώσουν την τουριστική φέρουσα ικανότητα για την περίοδο 

2010-2030 σε τέσσερα διαφορετικά σενάρια, για τις κυριότερες αστικές περιοχές της 

Κίνας. Οι Feliziani and Miarelli (2012) προκειμένου να εξετάσουν την τουριστική 

φέρουσα ικανότητα της Ρώμης εφαρμόσανε υπόδειγμα γραμμικού προγραμματισμού 

χρησιμοποιώντας για τη μεγιστοποίηση το παραγόμενο από τους επισκέπτες εισόδημα 

και διάφορούς περιορισμούς προκειμένου να εκτιμήσουν τον βέλτιστο και τον 

πραγματικό αριθμό. Τέλος, οι Canestrelli and Costa (1991) εφαρμόσανε μια 

προσέγγιση ασαφούς (fuzzy) γραμμικού προγραμματισμού προκειμένου να 

συμπεριλάβουν τη συμβολή των ωφελειών και του κόστους από τον τουρισμό μεταξύ 

των κατοίκων που εξαρτώνται από τον τουρισμό και αυτών που δεν εξαρτώνται, για 

την περιοχή της Βενετίας. Αντίστοιχα, οι Bertocchi et al. (2020) εφάρμοσαν επίσης 

υποδείγματα ασαφούς (fuzzy) γραμμικού προγραμματισμού προκειμένου να 

προσδιορίσουν ένα βιώσιμο αριθμό επισκεπτών για την Βενετία, αφενός 

μεγιστοποιώντας το κέρδος και αφετέρου ελέγχοντας τις αρνητικές συνέπειες του 

τουρισμού στον τοπικό πληθυσμό.

Στον Πίνακα 4.5. εμφανίζονται οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σε μελέτες 

για τον ελλαδικό χώρο. Παρατηρείται πως η πλειοψηφία των μελετών έστιασαν στους 

δείκτες της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Από τις μελέτες αυτές, οι Λαγός κ.α. 

(2015), χρησιμοποίησαν το μεθοδολογικό εργαλείο της Φέρουσας Ικανότητας για 

Τουριστική Ανάπτυξη (ΦΙΤΑ) προκειμένου να εκτιμήσουν την φέρουσα ικανότητα της 

Κω και της Ρόδου. Η  ΦΙΤΑ αποτελεί το ανώτατο όριο για την τουριστική ανάπτυξη 

μιας περιοχής και σε συνδυασμό με τον Κύκλο Ζωής των τουριστικών προορισμών, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από τον τουρισμό 

(Getz, 1983) και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου τουριστικής πολιτικής 

(Λαγός κ.α., 2015).

Μ ία διαπίστωση που προκύπτει από τον Πίνακα 4.5. είναι ότι η πλειοψηφία των 

μελετών εστιάζουν σε νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, κυρίως του Αιγαίου. Το 

γεγονός αυτό εξηγείται, αφενός από το γεγονός ότι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 

παρατηρείται η εντονότερη τουριστική δραστηριότητα για τη χώρα (Krabokoukis et 

al., 2020), αφετέρου από το ότι τα μικρά νησιά είναι ευάλωτα (Lazoglou et al., 2019). 

Από τους δύο Πίνακες διαπιστώνουμε ότι οι μελέτες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την 

τουριστική φέρουσα ικανότητα αξιοποιώντας διάφορους δείκτες και συνδυάζοντας 

τεχνικές. Μ ια επιπλέον διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι πολλές μελέτες και κυρίως 

για την Ελλάδα, αφορούν περιοχές που δεν αποτελούν κύρια αστικά κέντρα για τις
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χώρες τους. Αυτό γιατί ο τουρισμός, στις περισσότερες μορφές του, αφορά περιοχές με 

φυσικούς, πολιτιστικούς και εν γένει τουριστικούς πόρους οι οποίοι συνήθως ανήκουν 

σε γεωγραφικά «ακραίες» περιοχές (Πολύζος, 2019).

Πίνακας 4.5. Παρουσίαση των μελετών για την τουριστική φέρουσα ικανότητα στην 

Ελλάδα

Πηγή Περιοχή μελέτης Δείκτες
Πολυκριτήρια 

λήψη αποφάσεων

Coccossis and Parapiris, 1993 Μύκονος ✓

Coccossis et al., 2002 Ρόδος ✓

Arabatzis et al., 2007 Λίμνη Πλαστήρα ✓

Τσελέντης κ. α., 2011 Κέρκυρα ✓

Prokopiou et al., 2012 Κυκλάδες ✓

Prokopiou et al., 2015 Ρόδος ✓

Λαγός κ.a., 2015 Κω, Ρόδος ✓ ✓

Paleokrassas et al. 2016 Αμοργός ✓

Tselentis et al., 2016 Κρήτη ✓

Prokopiou et al., 2018 Κυκλάδες ✓

Lazoglou et al., 2019 Αμοργός, Ρόδος ✓

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο ελληνικός τουρισμός στηρίζεται κυρίως στην 

ανάπτυξη των 3 s (sea, sun, sand), παρατηρούμε ότι δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

εξέταση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας σε νησιωτικούς προορισμούς, κυρίως 

του Αιγαίου. Γενικότερα, σε επαρχιακούς, παράκτιους και νησιωτικούς προορισμούς 

συναντώνται σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες του υπέρ-τουρισμού, ενώ στους 

αστικούς προορισμούς οι συνέπειες είναι κυρίως κοινωνικό-πολιτισμικές. Ζητήματα 

που σχετίζονται με τις υποδομές και τον συνωστισμό σε αξιοθέατα (φυσικά, ιστορικά, 

αρχιτεκτονικά) αφορούν όλους τους προορισμούς (OECD, 2020). Παρά την 

σημαντικότητας του ζητήματος της τουριστικής φέρουσας ικανότητας και τη σύνδεσή 

της με έννοιες όπως η αειφορία και η αυθεντικότητα στον τουρισμό, τα τελευταία 

χρόνια έχουν γραφτεί λίγα άρθρα (Wang et al., 2020). Εντούτοις, ο βιώσιμος τουρισμός 

προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, εξ ου και η ύπαρξη του περιοδικού 

Journal o f Sustainable Tourism (Butler, 2019).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  τουριστική ανταγωνιστικότητα αποτελεί μια από τις έννοιες που έλκουν το 

ενδιαφέρον των μελετητών από παλιά (Pearce, 1997; Crouch and Ritchie, 1999; Kozak 

and Rimmington, 1999; Buhalis, 2000; Hassan, 2000; Dwyer et al., 2003; Enright and 

Newton, 2004; Gomezelj and Mihalic, 2008; Cracolici and Nijkamp, 2009; Both and 

Peypoch, 2013). Η  πολυσύνθετη όμως φύση της έννοιας (Enright and Newton, 2004; 

Psofogiorgos and Metaxas, 2016; Romao, 2020), ωθεί τους μελετητές σε πιο σύγχρονες 

και πολυδιάστατες προσεγγίσεις (Abreu-Novaiset al. 2015; Cucculelli and Goffi, 2016; 

M ira et al., 2016; Salinas Fernandez et al., 2020). Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενα κεφάλαια, ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που αλληλοεπιδρά 

στενά με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (Polyzos and Niavis, 2013; ΙΊολύζος, 

2019), την περιβαλλοντική διαχείριση (Mihalic, 2000), τη βιωσιμότητα (Crouch and 

Ritchie, 1999; Cisneros-Martinez et al., 2017; Romao et al., 2017), την 

προσβασιμότητα (Polyzos, 2019), την ευημερία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

(Smith and Diekman, 2016; Uysal, et al. 2017; W oo et al., 2019) και των επισκεπτών 

(Neal et al., 2007).

Η  αυξανόμενη δυναμική του τουρισμού και η σημασία του στην παγκόσμια 

οικονομία, η αύξηση της ελκυστικότητας προορισμών από αναδυόμενες οικονομίες 

(Ritchie and Crouch, 2003; Metaxas, 2010; WEF, 2017) και η σημασία της 

βιωσιμότητας του προορισμού (Cucculelli and Goffi, 2016), η αναζήτηση μιας πιο 

ανθεκτικής οικονομίας στη μετά Covid-19 εποχή, με περισσότερες λύσεις και 

ορθολογικότερο σχεδίασμά, ιδιαίτερα για περιόδους κρίσεων (crisis management) (Qiu 

et al., 2018; Farzanegan et al., 2020), αποτελούν κάποιους μόνο από τους λόγους που 

προκαλούν το αυξημένο ενδιαφέρον των μελετητών για την ανάλυση της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, πως η αυξανόμενη συμμετοχή του 

τουρισμού στις εθνικές οικονομίες μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνη, καθώς
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διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό πολλούς τομείς. 

Για παράδειγμα, οι αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον του προορισμού (π.χ. φυσική 

καταστροφή, οικονομικές κρίσεις) (Dutch disease), μπορούν να προκαλέσουν 

σημαντική μείωση των ταξιδιών, άρα ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση 

των δημοσίων εσόδων που προέρχονται από φόρους, μείωση των δαπανών του 

δημόσιου τομέα και εν τέλη τη συνολική ευημερία των κατοίκων (Uysal et al., 2012).

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες για την τουριστική ανταγωνιστικότητα, ωστόσο ο 

ορισμός της, η μέτρησή της (Barbosa et al., 2010; Croes and Kubickova, 2013; 

M endola and Volo, 2017; Abreu-Novais et al., 2018) και οι δείκτες που θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της (Mira et al., 2016), δεν έχουν γίνει κοινώς 

αποδεκτά, δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται και από υποκειμενικούς 

παράγοντες (Porter, 1990; Gooroochurn and Sugiyarto, 2005; Cracolici andN ijkam p, 

2009; Huang and Peng, 2012; Croes and Kubickova, 2013; Abreu-Novais et al., 2018), 

που οδηγούν σε μια ακόμα μεγαλύτερη ασάφεια της έννοιας (Claver-Cortes et al., 

2007; Huang and Peng, 2012; Niavis and Kallioras, 2021). Σύμφωνα με τους Crouch 

and Ritchie (1999) η δυσκολία για τον σαφή ορισμό της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας πηγάζει από τον συγκριτικό (ανταγωνιστικότερος προορισμός ως 

προς τι;) και τον πολυδιάστατο (ποιες είναι οι ιδιότητές του;) χαρακτήρα της έννοιας, 

ενώ πολλές φορές οι έννοιες της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας 

(Metaxas, 2009; Romao, 2020; Krabokoukis and Polyzos, 2020) αλληλεξαρτώνται και 

αλληλοσυνδέονται (Croes et al., 2020). Αυτός ο πολύπλοκος συνδυασμός των 

διαθέσιμων πόρων (υλικών και άυλων) προκειμένου να διασφαλίσει ο προορισμός μια 

ισχυρή θέση στην τουριστική αγορά, αποτελεί πρόκληση για τους μελετητές.

Η  πλειονότητα των μελετών εξετάζουν την ανταγωνιστικότητα για μια χώρα ή 

μια ομάδα χωρών (Haahti and Yavas, 1983; Haahti, 1986; Ahmed and Khron, 1990; 

Kozak and Rimmington, 1999; Sirse and Mihalic, 1999; Dwyer et al., 2003, 2004, 

2012; Kim and Dwyer, 2003; Gooroochurn and Sugiyarto, 2005; Bahar and Kozak, 

2007; Kaynak and Marandu, 2007; Mazanec et al., 2007; Zhang and Jensen,2007; 

Gomezelj and Mihalic, 2008; M iller et al., 2008; Lee, and Chen, 2010; Croes et al., 

2020). Άλλες μελέτες επικεντρώνονται σε νησιά (Croes, 2010; M echinda et al., 2010), 

μεγάλες πόλεις (Enright and Newton, 2004; Minghetti and Montaguti, 2010), 

συγκεκριμένους τύπους προορισμών (Botha et al., 1999; Lee and King, 2009), 

γνωστούς παραθεριστικούς προορισμούς (Kozak, 2002) και νομούς (NUTS3) 

(Faulkner et al., 1999; Cracolici, Nijkamp, 2009; Zhang et al., 2011; Pestana et al.,
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2011). Ωστόσο, πολύ λίγες μελέτες έχουν γίνει για ακόμα μικρότερους σε μέγεθος 

προορισμούς, παρά το γεγονός ότι συχνά τέτοιοι προορισμοί αποτελούν της κορωνίδες 

του τουρισμού για κάποιες χώρος, λόγω της υψηλής πολιτιστικής τους κληρονομιάς ή 

των σημαντικών φυσικών τοπίων τους (Cucculelli and Goffi, 2016).

5.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η  τουριστική ανταγωνιστικότητα όπως περιγράφεται από τους Ritchie and Crouch 

(1993) αφορά στην ικανότητα του προορισμού να αυξάνει τα έσοδά του, παρέχοντας 

μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του, ενισχύοντας την ευημερία των κατοίκων 

του και χωρίς να επιβαρύνει το φυσικό του περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι 

Dupeyras and MacCallum (2013) ορίζουν την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού ως 

την ικανότητά του να αυξάνει τα έσοδά του, βελτιστοποιώντας την ελκυστικότητά του, 

τόσο για τους ντόπιους, όσο και για τους επισκέπτες του, προσφέροντας ποιοτικές, 

καινοτόμες και ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 

διαθέσιμοι πόροι θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο. Σε 

αυτούς τους ορισμούς συναντάται η έννοια της ικανότητας του προορισμού να πετύχει 

ορισμένους στόχους (Abreu-Novais et al., 2015) που σχετίζονται με οικονομικές 

διαστάσεις και την ευημερία των κατοίκων (Ritchie and Crouch 1993; Crouch and 

Ritchie 1999; Buhalis 2000; Bordas, 2001; Dwyer and Kim 2003; Dwyer et al., 2004; 

Bahar and Kozak 2007), με την ικανοποίηση που παρέχει ο προορισμός και κατ’ 

επέκταση την ελκυστικότητά του (Crouch and Ritchie 1999; Dwyer and Kim 2003; 

Enright and Newton 2004) και με τη βιωσιμότητά του (Ritchie and Crouch; 1993; Hall, 

2000; Hassan, 2000; Mihalic, 2000; Wall and Mathieson, 2006; Goffi, 2013; Cucculelli 

and Goffi; 2016; Evans, 2016).

Oi Croes et al., 2020 επαναπροσδιόρισαν την τουριστική ανταγωνιστικότητα ως 

την αναδιάρθρωση πόρων, υποδομών και υπηρεσιών προς ένα «προϊόν» που αυξάνει 

την ικανοποίηση του επισκέπτη, παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες. Ο ορισμός αυτός 

περιλαμβάνει τέσσερα κύρια σημεία: την παραγωγικότητα (Clerides, 2012; Croes, 

2011), τη διαχείριση πόρων, υποδομών και υπηρεσιών για βελτίωση της ποιότητας του 

τελικού «προϊόντος» (Crouch and Ritchie, 2003), την ικανότητα προσέλκυσης 

επισκεπτών (Abreu-Novais et al., 2015; Zehrer et al., 2016) και τις δυναμικές 

διαδικασίες που υποδηλώνουν ότι το προϊόν εξελίσσεται συνεχώς (Kubickova et al., 

2017). Η  έννοια της αναδιάρθρωσης στηρίζεται και στις αλληλεπιδράσεις επισκεπτών-
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κατοίκων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στους 

κατοίκους, συνθέτοντας κατ’ επέκταση μια συνολικά ελκυστικότερη εμπειρία 

διαμονής στον προορισμό (Russo and Richards, 2016). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι 

Bramwell and Sharman (1999) επισήμαναν ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να συμμετέχουν 

πλήρως σε αναπτυξιακές διαδικασίες του προορισμού.

Πολλοί συγγραφείς φαίνεται να συμφωνούν πως ανταγωνιστικός προορισμός 

είναι ο προορισμός που διατηρεί τους φυσικούς και πολιτιστικούς του πόρους, αυξάνει 

τη μακροπρόθεσμη ευημερία των κατοίκων του και παρέχει στους επισκέπτες του μια 

εμπειρία που θεωρείται ελκυστικότερη από άλλους παρόμοιους προορισμούς (Crouch, 

Ritchie, 1999; Hassan, 2000; Heath, 2002; Dwyer et al., 2003; Ritchie and Crouch, 

2003; Bahar and Kozak, 2007). Η  παροχή μοναδικών εμπειριών αυξάνει την 

ικανοποίηση των επισκεπτών ενός προορισμού (Crouch and Ritchie, 1999), και 

συνεπάγεται αύξηση των δαπανών (Kozak and Rimmington, 1999; Alegre and 

Juaneda, 2006) και αύξηση του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (Pyke et al., 2016; Croes 

et al., 2018). Ωστόσο, η αύξηση των τουριστικών εσόδων ενδέχεται να μην ωφελήσει 

άμεσα τους κατοίκους λόγω στρεβλώσεων της αγοράς (market distortions) και 

θεσμικών ελλείψεων (institutional deficiencies) (Ayikoru, 2015). Για την εξέταση 

λοιπόν της τουριστικής ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικό να προσδιορισθεί η 

ικανοποίηση τόσο των επισκεπτών (π.χ. τουριστικές δαπάνες) μέσα από υψηλής 

ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και των κατοίκων (π.χ. δείκτης Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης -  Human Development Index) μέσα από τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

ποιότητας ζωής (Mira et al., 2016). Συμπερασματικά, η τουριστική ανταγωνιστικότητα 

είναι μια έννοια που καθορίζεται από οικονομικές, πολιτικές, οικολογικές και 

πολιτιστικές μεταβλητές (Croes et al., 2020).

5.3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜ ΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ένας προορισμός αποτελείται, πέραν του φυσικού τοπίου και του πολιτισμού, από ένα 

σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών (Buhalis, 2000) τα οποία συνδυάζονται προκειμένου 

να παρέχουν μια μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη (Cracolici and Nijkamp, 2009; 

Chang and Chang, 2015). Υπό αυτό το πρίσμα, ο Buhalis (2000) προσδιορίζει τέσσερις 

βασικούς στόχους για έναν ανταγωνιστικό προορισμό: την ενίσχυση της 

μακροπρόθεσμης ευημερίας των κατοίκων, την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των 

επισκεπτών, την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των τοπικών επιχειρήσεων με την
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δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (generate multiplier effects) και την 

βελτιστοποίηση της επίδραση του τουρισμού. Οι μελέτες που εξέτασαν την τουριστική 

ανταγωνιστικότητα επιχείρησαν να ιεραρχήσουν και να σταθμίσουν τους κρίσιμους 

παράγοντες που την επηρεάζουν (Enright and Newton, 2004; Crouch and Ritchie, 

2005; Gooroochum and Sugiyarto, 2005; Mazanec et al., 2007; Hong, 2009; Abreu- 

Novais et al., 2015; Zehrer et al., 2016), καθώς δεν είναι όλοι οι παράγοντες εξίσου 

σχετικοί ή σημαντικοί και κάποιοι μπορεί να έχουν μικρή κατανόηση στην πληρέστερη 

κατανόηση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας (Croes et al., 2020).

Οι Ritchie and Crouch (2003), βασιζόμενοι στο «υπόδειγμα του διαμαντιού» 

(diamond model) του Porter, παρουσίασαν ένα υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνει όλους 

τους παράγοντες που ενδέχεται να προσδιορίζουν την τουριστική ανταγωνιστικότητα 

ενός προορισμού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1. Στο υπόδειγμα Ritchie and Crouch 

(2003) ο τουρισμός χαρακτηρίζεται ως ένα ανοιχτό σύστημα όπου επιδρούν α) το 

μάκρο-περιβάλλον (macroenvironment), στο οποίο κατατάσσονται έξι κύριες ομάδες 

παραγόντων που επηρεάζουν γενικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι 

αποκλειστικά τον τουρισμό, και β) το μίκρο-περιβάλλον (microenvironment), στο 

οποίο κατατάσσονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του 

προορισμού. Στο μάκρο-περιβάλλον εντάσσονται οι οικονομικοί παράγοντες (π.χ. 

αύξηση του πλούτου μιας χώρας οδηγεί και σε αύξηση των ταξιδιών), οι τεχνολογικοί 

(π.χ. μεταφορές, πληροφοριακά συστήματα), οι πολιτικοί και νομικοί (π.χ. παγκόσμια 

ανάπτυξη εμπορίου, διμερείς συνεργασίες χωρών, μεταναστευτικό, ασθένειες όπως 

AIDS, Ebola, Covid-19), οι οικολογικοί (π.χ. κλιματική αλλαγή), οι κοινωνικό- 

πολιτιστικοί (π.χ. έμφαση στις εμπειρίες των ταξιδιωτών, βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ντόπιων) και οι δημογραφικοί (π.χ. γήρανση πληθυσμού). Αντίθετα, στο μίκρο- 

περιβάλλον κατατάσσονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του 

προορισμού και διακρίνονται σε «άμεσα» (intermediaries) εμπλεκόμενους με τον 

τουρισμό (π.χ. tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία) και σε «έμμεσα» (facilitators) 

εμπλεκόμενους (π.χ. εταιρείες διαδικτυακού μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικοί και 

τραπεζικοί οργανισμοί, εταιρίες παροχής τεχνολογικών λύσεων και πληροφοριακών 

συστημάτων, επενδυτές).

Ο Heath (2003) σχεδίασε ένα υπόδειγμα, σε μια δομή σπιτιού, για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του προορισμού σε μάκρο-περιβάλλον, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 5.2. Στο υπόδειγμα οι διαστάσεις της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας διακρίνονται στις “βάσεις” (basis) ή “θεμέλια” (foundations) που
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λειτουργούν υποστηρικτικά, στο “τσιμέντο” (cement) που παρέχει την απαραίτητη 

συνοχή, στα “δομικά στοιχεία” (building blocks) που αποτελούν τις κύριες τουριστικές 

δραστηριότητες και στην “οροφή” (roof) που αντιπροσωπεύει το όραμα και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα “θεμέλια” 

συνδυάζουν τη διαχείριση των κύριων παραγόντων (key-factors) που μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν τον πολιτισμό, την ιστορία, το κλίμα, το επιχειρηματικό περιβάλλον, 

την ασφάλεια και την υγεία, τις υποδομές μεταφοράς και επικοινωνίας, την τοποθεσία. 

Το “τσιμέντο” επιτρέπει τη σύνδεση των διαφορετικών διαστάσεων της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας του προορισμού, όπως είναι για παράδειγμα οι σχέσεις των 

εμπλεκόμενων φορέων, η ανάπτυξη συνεργασιών, ο προγραμματισμός και η 

διαφάνεια. Τα “δομικά στοιχεία” αποτελούν τους θεμελιώδεις πυλώνες του 

προορισμού για την τουριστική του ανάπτυξη και αποτελούνται από τις πολιτικές για 

την βιώσιμη ανάπτυξη, την παγκόσμια στρατηγική διοίκησης και προώθησης 

προορισμών. Τέλος, η “οροφή” αντιπροσωπεύει το κοινό στρατηγικό όραμα για την 

ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

Οι Dwyer and Kim (2003) και Dwyer et al. (2004) επικεντρώνονται στον 

καθορισμό ενός συνόλου δεικτών, ταξινομημένων σε επτά μεγάλες ομάδες (Endowed 

Resources, Created Resources, Supporting Factors, Destination Management, 

Situational Conditions, Demand Factors and M arket Performance Indators) που 

σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών. Το υπόδειγμα, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3., τονίζει τη σημασία τις κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας, μέσω των δεικτών ποιότητας ζωής (quality-of-life indicators), για τις 

επισκέπτες και τις κατοίκους και περιέχει τόσο την πλειοψηφία των μεταβλητών που 

προσδιορίζονται από το υπόδειγμα ανάπτυξης των Crouch and Ritchie (2003), όσο και 

τα κυριότερα στοιχεία που προσδιορίζονται τις μελέτες των Buhalis (2000), Hassan 

(2000) και Mihalic (2000). Στο γεγονός ότι η ευημερία των κατοίκων μπορεί να 

αποτελέσει σημαντική πηγή ανταγωνιστικότητας των προορισμών επικεντρώθηκαν 

και τις μελέτες (Woo et al., 2015; Pyke et al., 2016).

O Omerzel (2006) υποστηρίζει ότι η τουριστική ανταγωνιστικότητα, συνδέεται 

με την ικανότητα του προορισμού να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα τους διαθέσιμους 

πόρους του για την παροχή μοναδικών εμπειριών, ενώ επισημαίνει τη σημασία τις 

συλλογής δεδομένων προκειμένου να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων. Οι Barbosa et al. (2010) 

ομαδοποίησαν τη μελέτη του W orld Economic Forum (2007) που περιλάμβανε
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δεκατρείς κύριους παράγοντες (key-factors) για την τουριστική ανταγωνιστικότητα, σε 

τρεις κύριους άξονες: τουριστικό προϊόν (tourism regulatory model), ευνοϊκές κυκλικές 

συνθήκες και υποδομές (favourable cyclical conditions and infrastructures) και 

φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους (natural, cultural and human 

resources).

Στρατηγική ανταπόκριση σε αλλαγές σε μακροοικονομικό, 
ανταγωνιστικό περιβάλλον και στο περιβάλλον της αγοράς

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Κοινό όραμα τουρισμού και ηγεσία 
Κατευθυντήριες αξίες και αρχές 
Στρατηγική προτεραιότητα στον ανθρώπινο 
παράγοντα (πολιτική βούληση, 
επιχειρηματικότητα, εστίαση στην κοινωνία 
και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

ΤΟ «ΣΕΝΑΡΙΟ» (script) -  Στρατηγικό πλαίσιο
Δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους του τουριστικού κλάδου (tourism “actors”) να παίξουν τους 

ρόλους τους με βέλτιστο τρόπο, εντός ενός κοινού οράματος

ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ (building blocks)
Συνέργεια και εξισορρόπηση της ανάπτυξης και του μάρκετινγκ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Οργανωτικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο
• Πόροι και δυνατότητες
• Επενδυτικό κλίμα
• Αειφόρες περιβαλλοντικές αρχές

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

• Εικόνα και επωνυμία (brand) προορισμού
• Θέση στην αγορά ως προς την 

ανταγωνιστικότητα
• Στόχευση του μάρκετινγκ και διαχείριση της 

ζήτησης
• Καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ
• Διαχείριση της ικανοποίησης των επισκεπτών

ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (cement)
Συνεχείς και διαφανείς διαύλους επικοινωνίας
Εξισορρόπηση της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής και ωφέλειας των εμπλεκόμενων 
Διαχείριση πληροφοριών, έρευνα και πρόβλεψη 
Διαχείριση ανταγωνιστικών δεικτών και σημείων αναφοράς

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ (foundations)

Παροχή και διαχείριση των «κύριων ελκυστικών παραγόντων» (key attractors) 
π.χ. ιστορία, πολιτισμός, κλίμα, εκδηλώσεις, ψυχαγωγία) 

Βελτιστοποίηση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

Αντιμετώπιση των θεμελιωδών «μη διαπραγματεύσιμων» (non-negotiables) 
π.χ. προσωπική ασφάλεια και ζητήματα υγείας

Παροχή «καταλυτών» (enablers) 
π.χ. υποδομές (αεροδρόμια, δρόμοι κλπ.), ικανότητα διαχείρισης

Αξιοποίηση των παραγόντων που προσδίδουν αξία (value-adders) 
π.χ. τοποθεσία, τιμή, συνδέσεις του προορισμού

Εξασφάλιση «κατάλληλων διευκολυντών» (appropriate facilitators) 
π.χ. αεροπορικές συνδέσεις, καταλύματα, κανάλια διανομής

Εστίαση στους «ενισχυτές εμπειρίας» (experience enhancers) 
π.χ. φιλοξενία, αριστεία στην εξυπηρέτηση, αυθεντικότητα

Σχήμα 5.2. Το εννοιλογικό υπόδειγμα του Heath (2003) για τη βιώσιμη τουριστική 
ανταγωνιστικότητα της Νότιας Αφρικής (Southern Africa) (πηγή: ιδία επεξεργασία από 
Heath, 2003).
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Αργότερα, οι Ritchie and Crouch (2010) προσδιόρισαν πέντε στοιχεία που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα τις προορισμού: (α) το παγκόσμιο περιβάλλον 

(global environment), το οποίο συνδυάζει παράγοντες που σχετίζονται με οικονομία, 

τεχνολογία, οικολογία, πολιτική, ηθική, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, (β) το 

ανταγωνιστικό πλαίσιο (competitive framework), το οποίο εστιάζει στη σχέση 

προμηθευτών-καταναλωτών, (γ) τις πολιτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης σε μάκρο 

επίπεδο (planning and development policies), (δ) τις βασικές πηγές και τα σημεία 

ενδιαφέροντος (attractions), τις είναι το κλίμα, η πολιτιστική κληρονομιά, οι 

εκδηλώσεις και το περιβάλλον και (ε) οι υποστηρικτικοί πόροι (support resources) σε 

μίκρο περιβάλλον, τις είναι οι υποδομές, η προσβασιμότητα, η διαμονή και οι 

υπηρεσίες.

O iD upeyras and MacCallum (2013) προσδιόρισαν ως τους βασικούς παράγοντες 

(pivotal key-factors) της ανταγωνιστικότητας: το σύστημα διοίκησης του τουρισμού 

(tourism governance model), την ανάπτυξη προϊόντων (product development), την 

ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών (quality o f tourism services), την 

ανταγωνιστικότητα των τιμών (price competitiveness), την προσβασιμότητα και την 

σύνδεση με τις προορισμούς (accessibility and connection to other destinations), τη 

δυναμική του προορισμού (brand), τις φυσικές και πολιτιστικές υποδομές και την 

ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων (development o f human resources).

To Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF, 2015) θεώρησε πως η βιωσιμότητα 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητας μιας χώρας και καθόρισε 

τον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και Τουρισμού (TTCI) ο οποίος μετράει το 

σύνολο των παραγόντων και των πολιτικών που επιτρέπουν την βιώσιμη ανάπτυξη του 

κλάδου των ταξιδιών και του τουρισμού (Travel and Tourism sector), όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 5.4. Συγκεκριμένα, στον δείκτη προσδιορίζονται τέσσερις βασικοί τομείς 

ανταγωνιστικότητας (με συνολικά 14 πυλώνες και 90 μεταβλητές): α) το ευνοϊκό 

περιβάλλον (enabling environment) που περιλαμβάνει τις γενικές ρυθμίσεις που 

απαιτούνται για τον τουρισμό σε μια χώρα (επιχειρηματικό περιβάλλον, ασφάλεια, 

υγεία, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία πληροφοριών), β) οι πολιτικές για τον 

τουρισμό και οι ευνοϊκές συνθήκες (Τ&Τ Policy and Enabling Conditions) που 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν άμεσα τον 

τουρισμό (προτεραιότητα του ταξιδιού και του τουρισμού, διεθνές άνοιγμα, 

ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές, περιβαλλοντική αειφορία), γ) οι υποδομές 

(infrastructure) που περιλαμβάνουν αεροπορικές υποδομές, υποδομές εδάφους και
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λιμανιών, τουριστικές υπηρεσίες και δ) τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

(Natural and Cultural Resources) στους οποίους εμπεριέχονται οι κύριοι λόγοι για να 

ταξιδέψει κάποιος στον προορισμό.

Οι Cucculelli and Goffi (2016), αναγνωρίζοντας πως τα εμπειρικά υποδείγματα 

που είχαν αναπτυχθεί έως τότε για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας (De Keyser 

and Vanhove, 1994; Sirse and Mihalic, 1999; Dwyer et al., 2003; Enright and Newton, 

2004; Gomezelj and Mihalic, 2008) παραμελούσαν σε μεγάλο βαθμό την έννοια της 

βιωσιμότητας, επεκτείνοντας το υπόδειγμα Ritchie and Crouch (2000) και 

εφαρμόζοντας μια Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis), 

προσδιορίσανε επτά βασικούς παράγοντες της ανταγωνιστικότητας. Οι δύο πρώτοι 

είναι αυτοί που μεταφέρουν άμεσα την αξία στον πελάτη: 1) βασικοί πόροι και τα 

σημεία κλειδιά που ελκύουν τους επισκέπτες (core resources and key attractors) και 2) 

οι τουριστικές υπηρεσίες. Οι επόμενοι τέσσερις παράγοντες αφορούν στις επιδόσεις 

του προορισμού: 3) γενικές υποδομές, 4) υποστηρικτικοί παράγοντες (supporting 

factors), 5) πολιτική του προορισμού, σχεδιασμός και ανάπτυξη (destination policy, 

planning, and development) και 6) διαχείριση του προορισμού (destination 

management). Ο τελευταίος παράγοντας σχετίζεται με 7) τη ζήτηση.

Οι Usyal and Sirgy (2019) επιχείρησαν να ομαδοποιήσουν τους κύριους δείκτες 

ποιότητας ζωής των κατοίκων ενός προορισμού σε “εισροές” (input) και “εκροές” 

(output). Η  πρώτη κατηγορία (input) περιλαμβάνει τους δείκτες της τουριστικής 

ανάπτυξης που επηρεάζουν την δεύτερη κατηγορία (outputs). Συγκεκριμένα, 

εμπεριέχονται διαστάσεις της ποιότητας ζωής που σχετίζονται α) με τους επισκέπτες 

(π.χ. αριθμός επισκεπτών στην περιοχή ή στα τουριστικά αξιοθέατα), β) με την 

κοινωνία (π.χ. φορολογικά έσοδα, δαπάνες δημοσίου), γ) με τις επιχειρήσεις 

φιλοξενίας (π.χ. πωλήσεις από τον κλάδο της φιλοξενίας). Η  δεύτερη κατηγορία 

(outputs) δείχνει τις άμεσες επιδράσεις της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

διακρίνονται σε οικονομική ευημερία (π.χ. μέσος μισθός στον προορισμό, ποσοστό 

ανεργίας), σε καταναλωτική ευημερία (π.χ. κόστος ζωής, τιμές προϊόντων και 

υπηρεσιών), σε περιβαλλοντική ευημερία (π.χ. επίπεδα μόλυνσης του αέρα, της 

θάλασσας) και κοινωνική ευημερία (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης, ποσοστό 

εγκληματικότητας). Ωστόσο οι δείκτες αυτοί είναι αντικειμενικοί δείκτες και είναι 

πιθανό να μην μπορούν να παρέχουν την πλήρη εικόνα στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικών και να απαιτείται να πλαισιωθούν και από υποκειμενικούς δείκτες.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχήμα 5.4. Το εννοιλογικό πλαίσιο του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και 
Τουρισμού (TTCI) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (πηγή: ιδία επεξεργασία από 
WEF, 2015).

Τέλος, οι Croes et al. (2020) προσδιόρισαν δύο κύριες κατευθύνσεις που 

καθορίζουν την τουριστική ανταγωνιστικότητα: Η  πρώτη εστιάζει στα χαρακτηριστικά 

και τις δεξιότητες του πληθυσμού (internal attributes and abilities), δίνοντας έμφαση 

στην βελτίωση της υγείας και του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων του 

προορισμού, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής τους, στην ευημερία και 

στην ανθρώπινη ανάπτυξη (human development). Η  κατεύθυνση αυτή έχει 

επισημανθεί και σε προηγούμενες μελέτες (Crouch and Ritchie, 2003, Enright and 

Newton, 2004; Azzopardi, 2011; Croes and Kubickova, 2013). Θεωρείται πως η 

βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων ενός προορισμού, ωθεί τους επισκέπτες του 

στο να ξαναέρθουν και να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε φίλους και γνωστούς 

(Usyal and Sirgy, 2019; Croes et al., 2020). Η  έννοια της ανθρώπινης ανάπτυξης είναι
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μια έννοια στην οποία είχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών (UNDP-United Nations Development Programme) το 1990, 

όπου η έννοια χαρακτηρίστηκε ως “πολύτιμες επιλογές ζωής” (valuable life options) 

και προτάθηκε ο δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index-HDI) 

ως ένα εναλλακτική λύση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την μέτρηση των 

ανθρώπινων επιτευγμάτων. Δεδομένης της πολυδιάστατης χρήσης της ανθρώπινης 

ανάπτυξης, θεωρείται ότι αυτή συνεπάγεται ότι μπορεί κάποιος να ζήσει σύμφωνα με 

προσωπικές καθορισμένες αξίες (Croes et al., 2020).

Η  δεύτερη κατεύθυνση εστιάζει στο εξωτερικό περιβάλλον και συνδέει τον 

τουρισμό με την θέση στην αγορά (market position), συγκρίνοντας τις τουριστικές 

αφίξεις ή διανυκτερεύσεις ανταγωνιστικών προορισμών. Οι πολιτικές αυτής της 

κατεύθυνσης θα μπορούσαν για παράδειγμα να σχετίζονται με τη μείωση του κόστους 

εργασίας, ώστε οι τελικές παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι οικονομικότερες (Croes, 

2011). Ωστόσο, η πολιτική αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με τις πολιτικές που 

σχετίζονται με την κατεύθυνση του εσωτερικού περιβάλλοντος που στοχεύουν στην 

ευημερία των κατοίκων και συνεπώς την αύξηση των μισθών, αναδεικνύοντας την 

πολυσύνθετη φύση της έννοιας. Συμπερασματικά, για να υπάρξει τουριστική 

ανταγωνιστικότητα, οι τουριστικές εισπράξεις και η ανθρώπινη ανάπτυξη αποτελούν 

ουσιαστικές προϋποθέσεις (Croes, 2012; W oo et al., 2015; Ridderstaat et al., 2016; 

Biagi et al., 2017; Croes et al., 2020).

5.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όπως και στην περίπτωση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, οι περισσότερες 

μελέτες που εξετάζουν την τουριστική ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού, 

προσεγγίζουν το ζήτημα χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεικτών. Οι δείκτες μπορούν να 

ταξινομηθούν σε αντικειμενικούς και υποκειμενικούς δείκτες (Zhang et al., 2011; 

Cucculelli and Goffi; 2016). Στην πρώτη κατηγορία (αντικειμενικοί δείκτες) 

χρησιμοποιούνται δευτερογενή δεδομένα (hard data) προκειμένου να προσδιορισθεί η 

τουριστική ανταγωνιστικότητα (Gooroochum and Sugiyarto, 2005; Cracolici and 

Nijkamp, 2006; Zhang and Jensen, 2007; Mazanec et al., 2007; Cracolici et al., 2008; 

Croes, 2010; Zhang et al., 2011; Pestana et al., 2011). Αντίστοιχα, στην δεύτερη 

κατηγορία (υποκειμενικοί δείκτες), χρησιμοποιούνται ποιοτικά δεδομένα (soft data) τα 

οποία συλλέγονται είτε με ερωτηματολόγια (Haahti and Yavas, 1983; Haahti, 1986;
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Botha et al., 1999; Kozak and Rimmington, 1999; Kozak, 2002; Bahar and Kozak, 

2007; Cracolici and Nijkamp, 2008; M echida et al., 2010), είτε με εμπειρική 

αξιολόγηση (Sirse and Mihalic, 1999; Faulkner et al., 1999; Dwyer et al., 2003, 2004; 

Kim and Dwyer, 2003; Enright and Newton, 2004; Gomezelj, 2006; Kaynak and 

Marandu, 2007; Gomezelj and Mihalic, 2008; Lee and King, 2009; Lee and Chen, 

2010; Crouch, 2010; Dwyer et al., 2012). Οι αντικειμενικοί δείκτες τείνουν να είναι 

“μακροπρόθεσμοι” και να έχουν μικρές μεταβολές με την πάροδο των χρόνων, ενώ οι 

υποκειμενικοί δείκτες χαρακτηρίζονται ως “βραχυπρόθεσμοι” με σημαντικές 

μεταβολές, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για προσωπικές αντιλήψεις (Usyal and 

Sirgy, 2019).

Άλλες μελέτες που προσέγγισαν την τουριστική ανταγωνιστικότητα ή την 

τουριστική ελκυστικότητα (έννοιες που αλληλεξαρτώνται όπως παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενη ενότητα) χρησιμοποιήσαν τεχνικές όπως η λήψη αποφάσεων πολλαπλών 

κριτηρίων (Cracolici and Nijkamp, 2009; Zhang et al., 2011; Cheng and King, 2019), 

η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων (DEA) (Niavis 2020; Niavis and Kallioras, 2021), 

η ανάλυση απόκλισης συμμετοχής (shift -  share analysis) σε περιοχές της Ιταλίας 

(Constantino et al., 2020) και της Ελλάδας (Krabokoukis and Polyzos, 2020), η 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση σε νομούς της Ελλάδας (Krabokoukis and Polyzos, 

2020), η φαινομενογραφική προσέγγιση (phenomenographic approach) στην 

Πορτογαλία (Novais et al., 2018), η ασαφή προσέγγιση (fuzzy approach) για χώρες της 

Ασίας (Huang and Peng, 2012; Fu and Chen, 2019), οι πολυκριτήριες προσεγγίσεις 

(Both and Peypoch, 2013).

Στην εξέταση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να υπάρχει μια 

πιο ολιστική προσέγγιση, δεδομένου του μεγάλου αριθμού παραγόντων και 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα (Croes et al., 2020), οι 

δείκτες είναι χρήσιμο να μην περιορίζονται στην εξέταση του αριθμού των επισκεπτών, 

του μεριδίου της αγοράς ενός προορισμού ή του επιπέδου ανταγωνιστικότητας των 

τιμών (Dwyer et al., 2000; Seetaram et al., 2016), αλλά να συνεκτιμώνται οι έννοιες 

της βιωσιμότητας, της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, της ευημερίας και της 

ανθρώπινης ανάπτυξης, οι επενδυτικές ευκαιρίες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι 

κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβλητές του προορισμού (Croes, 2010; M ira et al., 

2016).

Μ ια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς για παράδειγμα μια 

αύξηση ενός δείκτη για τα έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό ή μια αύξηση του
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ΑΕγχΠ, δεν συνεπάγεται με αύξηση της ευημερίας των κατοίκων ή αύξηση της 

απασχόλησης, καθώς συνήθως, οι προορισμοί αποτυγχάνουν να προσφέρουν το 

απαραίτητο όφελος στους κατοίκους τους με την αύξηση των εσόδων του τουρισμού 

(Croes et al., 2020). Επιπλέον, τις περισσότερες φορές οι αφίξεις των αλλοδαπών 

επισκεπτών συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε προορισμούς με υψηλά επίπεδα 

ανταγωνιστικότητας (υπάρχουν εξαιρέσεις όπως οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης) 

(Salinas Fernandez et al., 2020). Ό ταν οι πολιτικές εστιάσουν αποκλειστικά στην 

αύξηση του αριθμού των επισκεπτών μπορούν να οδηγήσουν σε κορεσμό των 

προορισμών (Martin et al., 2018) ή υπέρ-ανάπτυξη (Dredge et al., 2016). Σε όρους 

περιφερειακής ανάπτυξης, η τουριστική ανταγωνιστικότητα των προορισμών τείνει 

πρωτίστως προς την οικονομική ανάπτυξη και όχι αποκλειστικά προς την οικονομική 

μεγέθυνση. Ο όρος της ανάπτυξης δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αύξηση των 

παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών όπως ο όρος της οικονομικής μεγέθυνσης, 

αλλά αποτελεί μια πιο ολιστική προσέγγιση συνυπολογίζοντας πολλές παραμέτρους 

όπως η ποιότητα ζωής, ο πολιτισμός, η τεχνολογία, ακόμα και οι πολιτικές πεποιθήσεις.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ανάπτυξη σύνθετων δεικτών αποτελεί έναν τρόπο για 

την αποφυγή προβλημάτων καθώς επιτρέπουν τη σύνθεση σχετικών πληροφοριών 

(Croes, 2011), συγκεντρώνουν “συμπυκνωμένη γνώση” γεγονός που βοηθάει τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον καθορισμό και την παρακολούθηση των 

πολιτικών (Croes and Kubickova 2013), δύναται να εντοπίσουν αδυναμίες, 

δυνατότητες, ευκαιρίες και απειλές, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να συμβάλλουν στην 

σύγκριση διαφορετικών επιλογών ταξιδιών (Mira et al., 2016). Κάποια σύγχρονα 

υποδείγματα της τουριστικής ανταγωνιστικότητας (Omerzel, 2006; Hong, 2009; 

Navickas and Malakauskaite, 2009; Goffi, 2013; Andrades-Caldito et al., 2014; 

Cvelbar et al., 2016) επικεντρώνονται στον εντοπισμό των παραγόντων και των 

δυνάμεων που επιδρούν στην ανταγωνσιτικότητα, αναπτύσσοντας σύνθετα 

υποδείγματα και αρκετά μεγάλες λίστες υπό εξέταση δεικτών (Abreu-Novais et al., 

2018).

Οι M ira et al. (2016) επιχείρησαν να εκτιμήσουν ένα πλαίσιο δεικτών 

εφαρμόζοντας τους δείκτες τουριστικής απόδοσης (Tourism Performance Indicators) 

που προτάθηκαν στην μελέτη των Lozano-Oyola et al. (2012). Οι Lozano-Oyola et al. 

(2012) προτείνανε ένα πλαίσιο δεικτών για την παρακολούθηση της οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του προορισμού, υποστηρίζοντας πως 

το πλαίσιο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε προορισμό. Ωστόσο στην
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μελέτη των M ira et al. (2016) πολλά από τα απαραίτητα δεδομένα για τους 

υπολογισμούς των δεικτών δεν ήταν διαθέσιμα, γεγονός που αναδεικνύει μια δυσκολία 

στην άσκηση πολιτικής. Δεδομένης της δυσκολίας αυτής, οι μελέτες που εξετάζουν 

σχετικά ζητήματα προσεγγίζουν το ζητούμενο με βάση και τη διαθεσιμότητα 

δεδομένων στην χώρα μελέτης. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι χρήσιμη η από κοινού 

δημιουργία (από τους εμπλεκόμενους φορείς) αντικειμενικών εργαλείων που να 

διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων (Blancas et al., 2010).

Οι Cucculelli and Goffi (2016), χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια και 

εφαρμόζοντας την Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) 

προσδιορίσανε 12 συνιστώσες (components) που εξηγούν το 69,6% της συνολικής 

διακύμανσης. Η  πρώτη συνιστώσα φέρει τον τίτλο «Βιώσιμη τουριστική πολιτική και 

Διαχείριση προορισμού» (Sustainable Tourism Policy and Destination Management) 

και εξηγεί το 35,9%, με την πλειονότητα των δεικτών να αναφέρονται άμεσα σε 

ζητήματα αειφορίας. Η  δεύτερη συνιστώσα αφορούσε στις γενικές υποδομές του 

προορισμού (General Infrastructures) και ερμήνευε το 5,06% της συνολικής 

διακύμανσης, ενώ όλες οι άλλες συνιστώσες είχαν ακόμα μικρότερα ποσοστά.

Οι Croes et al. (2020) στηριζόμενοι στην μεθοδολογία που εφαρμόστηκε από τον 

UNDP (2010) και σε παλαιότερες μελέτες (Croes, 2011; Croes and Kubickova, 2013), 

χρησιμοποιήσανε τον δείκτη Tourism Competitiveness Index προκειμένου να 

συνδέσουν την τουριστική ανταγωνιστικότητα με την ανθρώπινη ανάπτυξη. Ο δείκτης 

στηρίχθηκε σε τρεις διαστάσεις: την απόδοση της τουριστικής αγοράς (tourism market 

performance), την απόδοση του τουρισμό με την πάροδο του χρόνου (tourism's 

performance over time) και το μέγεθος του τουριστικού κλάδο σε σχέση με το σύνολο 

της οικονομίας του προορισμού (the tourism industry's size relative to the economy). 

Συνολικά για την μελέτη εξετάστηκαν ο αριθμός των αλλοδαπών επισκεπτών, μια 

ψευδομεταβλητή για την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, μια ψευδομεταβλητή 

για την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, το ΑΕγχΠ, ο συντελεστής Gini 

με την κατανομή του εισοδήματος, ο δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human 

Development Index) με τους υποδείκτες του, ο πληθωρισμός, ο δείκτης τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας, η προστιθέμενη αξία του τουρισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ, η 

αναλογία μεταξύ μνημείων UNESCO και πληθυσμού.

Οι Salinas Fernandez et al. (2020) χρησιμοποιώντας τον δείκτη DP2 (ο οποίος 

έχει χρησιμοποιηθεί και για την εκτίμηση της τουριστικής εποχικότητας) 

ομαδοποιήσαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ανταγωνιστικότητα
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σε δύο ομάδες. Η  πρώτη αφορά στα βασικά κίνητρα για την επίσκεψη στον προορισμό 

και συνδέεται με τους «κύριους πόρους και την ελκυστικότητα» (Core Resources and 

Attractors) του υποδείγματος των Crouch and Ritchie (1999), ενώ η δεύτερη ομάδα 

αφορά τους «υποστηρικτικούς παράγοντες και πόρους» (Supporting Factors and 

Resources). Στους βασικούς πόρους συμπεριλαμβάνονται οι «κληρονομούμενοι 

πόροι» (endowed resources) (φυσικοί πόροι, πολιτιστική κληρονομιά) και οι 

«δημιουργούμενοι πόροι» (created resources) (π.χ. τουριστικές υποδομές, εκδηλώσεις, 

δραστηριότητες, ψυχαγωγία). Αντίστοιχα, στους υποστηρικτικούς πόρους 

συμπεριλαμβάνονται παράγοντες όπως οι γενικές υποδομές, η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η προσβασιμότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόβλημα του σχεδιασμού και της διαχείρισης του τουρισμού, σχετίζεται με 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους και περιγράφεται ως ένα σύνολο υποδειγμάτων 

αλληλεπίδρασης (Shcherbina and Shembeleva, 2014). Η  πολυσύνθετη αυτή φύση του 

τουρισμού καθιστά αναγκαία τη διεπιστημονική προσέγγισή του, στο πλαίσιο της 

γενικότερης επιδίωξης μιας πιο ολιστικής προσέγγισης σε σημαντικά ζητήματα (Cinelli 

et al., 2014). Δεδομένου ότι η επιχειρησιακή έρευνα αφορά στην εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων λήψης αποφάσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των 

υπαρχόντων πόρων, με βάση κάποιους προκαθορισμένους στόχους (Πολύζος, 2017), 

στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια επισκόπηση μελετών που εξετάζουν προβλήματα του 

τουρισμού αξιοποιώντας τεχνικές και μεθοδολογίες από την επιχειρησιακή έρευνα.

Η  έννοια της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης ορίστηκε επίσημα για πρώτη φορά 

το 1987 στην έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ως «η 

ανάπτυξη που ικανοποιεί τις τωρινές ανάγκες, χω ρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». Στον κλάδο του τουρισμού 

η αειφορία (βιώσιμος τουρισμός) συνδέεται με την εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας 

μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος του προορισμού (Swarbrooke, 1999; 

European Commission, 2007; Garcia-Melon et al., 2012; Mori and Christodoulou, 

2012; Carrillo and Jorge, 2017). Πολλές φορές όμως παρατηρούνται αντικρουόμενα 

συμφέροντα αυτών των τριών διαφορετικών πτυχών της βιωσιμότητας, σε έναν 

προορισμό (Rowley et al., 2012; Carrillo and Jorge, 2017).

Τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρνητικές 

επιδράσεις που μπορεί να έχει η τουριστική ανάπτυξη ορισμένων προορισμών, τόσο 

στο περιβάλλον (π.χ. ρύπανση, υποβάθμιση του οικοσυστήματος και υπερβολική 

εκμετάλλευση) (Petrosillo et al., 2009; Vila et al., 2015; Carrillo and Jorge, 2017), όσο 

και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο (π.χ. καταστροφή ή απώλεια τοπικών 

παραδοσιακών πολιτισμών και δικτύων), οι μελετητές εστιάζουν περισσότερο σε 

ζητήματα τουριστικής βιωσιμότητας, αναζητώντας καλύτερες αναπτυξιακές πολιτικές 

(Zhong et al., 2011; Yadav et al., 2018; Romao, 2020; Sun et al., 2020; European

Θωμάς A. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 97

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Commission. 2022). Χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής αποτελεί το γεγονός ότι η 

Google το 2021 ανέδειξε νέα εργαλεία προκειμένου να τονίσει τις προσπάθειες των 

ξενοδοχείων αλλά και των επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου, προς την 

ανάπτυξη και εφαρμογή πιο βιώσιμων πρακτικών. Πλέον οι ταξιδιώτες είναι σε θέση 

για παράδειγμα να βλέπουν στις αναζητήσεις τους στη Google αν τα ξενοδοχεία 

διαθέτουν σήματα ποιότητας όπως το Green Key ή το Earth Check, ενώ το ερχόμενο 

διάστημα θα είναι σε θέση να βλέπουν και τις εκτιμώμενες εκπομπές άνθρακα για κάθε 

πτήση (Holden, 2021). Πρόσφατα, προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

υπογράμμισε την ανάγκη της εξέτασης του τουρισμού εντός ενός πιο ολιστικού και πιο 

βιώσιμου πλαισίου (European Commission. 2022).

Όπως και στην περίπτωση της Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας που 

αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η συνηθέστερη προσέγγιση για τη μέτρηση της 

τουριστικής βιωσιμότητας και τη λήψη αποφάσεων, είναι η χρήση δεικτών (Bell and 

Morse, 2008; Mayer, 2008; Blancas et al., 2010; Mikulic et al., 2015; Carrillo and 

Jorge, 2017). Ωστόσο, δεδομένης της πολυσύνθετης φύσης αυτών των εννοιών, ο 

ποσοτικός προσδιορισμός με τη χρήση των δεικτών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος. 

Δεν υπάρχει ένας συνολικός δείκτης ή ένα κοινά αποδεκτό σύνολο συγκεκριμένων 

δεικτών, για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη λήψη αποφάσεων 

(Bohringer and Jochem, 2007; OECD, 2008) ή στη συγκριτική αξιολόγηση των 

προορισμών σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί (Carrillo and Jorge, 2017; Diaz- 

Balteiro et al., 2017). Εντούτοις, έχουν γίνει προσπάθειες χρήσης σύνθετων δεικτών 

προκειμένου να συνθέσουν σε μια ενιαία αριθμητική τιμή όλες τις πληροφορίες που 

περιέχονται από ένα σύστημα δεικτών, διευκολύνοντας τη συστηματική εκτίμηση του 

επιπέδου βιωσιμότητας που επιτυγχάνεται σε κάθε περιοχή (Pulido and Sanchez, 2009; 

Blancas et al., 2010). Η  επιλογή όμως των δεικτών που θα αξιοποιηθούν προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένας σύνθετος δείκτης βιωσιμότητας, γίνεται με βάση υποκειμενικά 

κριτήρια (Tanguay et al., 2013) και το μεθοδολογικό πλαίσιο της κάθε μελέτης 

(Carrillo and Jorge, 2017).

6.2. Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Στον Πίνακα 6.1 φαίνονται οι διαφορετικές μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση ποικίλλων ζητημάτων στο πλαίσιο ενός 

βιώσιμου τουρισμού. Ενώ πολλές μεθοδολογίες της επιχειρησιακής έρευνας έχουν
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εξετάσει σύνθετα ζητήματα βιωσιμότητας του τουρισμού, κυρίως ζητήματα που 

αφορούν στη βιωσιμότητα του προορισμού και την αποτελεσματικότερη κατανομή 

των πόρων, εντούτοις δεν έχουν εφαρμοστεί παρόμοιες μεθοδολογίες στην εξέταση 

του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας. Ένα τυπικό πρόβλημα 

βελτιστοποίησης αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: την αντικειμενική συνάρτηση, 

τις μεταβλητές περιορισμού και τις μεταβλητές αποφάσεων. Η  αντικειμενική 

συνάρτηση καθορίζει τους στόχους που πρέπει να είναι τελικά επιτευχθεί. Αυτή θα 

μπορούσε να είναι άσκηση ενός ή πολλαπλών στόχων, όπως η ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών άνθρακα του τουρισμού ή / και η μεγιστοποίηση τουριστική απασχόληση.

Πίνακας 6.1. Μ εθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί για την προσέγγιση της τουριστικής 
βιωσιμότητας.

Μ εθοδολογία Πηγή Περιοχή Σκοπός

Γ ραμμικος Προγραμματισμός

Arbolino
Ιταλία

et. al., 2021

Προβλήματα
Carrillo,

Βελτιστοποίησης Ιταλία
2006

χωρίς περιορισμούς
Shcherbina

(Multi-objective
and Θεωρητική

optimization
Shembelev προσέγγιση

technique)
a, 2014

Επιλογή έργων προς χρηματοδότηση από 

την δημόσια διοίκηση, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 

της κατανομής των δημοσίων πόρων. 

Προσδιορισμός του βέλτιστου επιπέδου 

τουριστικής ικανότητας.

Παρουσίαση ενός υποδείγματος 

βέλτιστης επενδυτικής πολιτικής στον 

τουρισμό.

Flow-Simplex

Hua, 2016 Κίνα

Vitterso et 

al., 2000
Νορβηγία

Παρουσιάζει μια μέθοδο

βελτιστοποίησης για την ανάπτυξη του 

αστικού τουρισμού.

Παρουσίαση μιας εναλλακτικής 

προσέγγισης για τη μέτρηση της 

εμπειρίας με στόχο την ανάδειξη ενός 

συνολικού περιορισμού στη μέτρηση της 

ικανοποίησης.

Στοχαστικός Προγραμματισμός (Multi-criteria Decision Analysis, MCDA / Multi-criteria

decision making, MCDM methods)

Arbolino Επιλογή έργων προς χρηματοδότηση από
Ιταλία

et. al., 2021 την δημόσια διοίκηση, προκειμένου να
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Μ εθοδολογία Πηγή Περιοχή Σκοπός

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 

της κατανομής των δημοσίων πόρων.

Μέθοδος των 

βαρών (Weighting 

Method)

Ganguly et 

al., 2020

Fang, 2017

Ινδία

Κίνα

Προσδιορισμός τουριστικών

δυνατοτήτων στην περιοχή 

Ανάπτυξη υποδείγματος αξιολόγησης 

της καταλληλόλητας μιας περιοχής για 

την ανάπτυξη οίκο-τουριστικών

δραστηριοτήτων.

Η ανάπτυξη ενός σύνθετου δείκτη

Weighted Product Carrillo and
Ισπανία

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για μια

Method Jorge, 2017 συγκριτική ανάλυση της απόδοσης ως 

προς την βιωσιμότητα περιοχών.

Πολυκριτήρια 

ανάλυση 

αποφάσεων και 

ασαφή (fuzzy) 

λήψη αποφάσεων 

(MCDA- 

FDEMATEL)

Fang, 2017 Κίνα

Ανάπτυξη υποδείγματος αξιολόγησης 

της καταλληλόλητας μιας περιοχής για 

την ανάπτυξη οίκο-τουριστικών

δραστηριοτήτων.

ΕΙρογραμματισμός 

στόχων (Goal 

Programming)

Seely et al., 

1980
Η.Π.Α.

Ανάδειξη της σημασίας των

οργανωτικών στόχων, των κρίσιμων 

περιορισμών και των εναλλακτικών 

σχεδίων μάρκετινγκ για έναν DMO.

PROMETHEE

(Preference

Ranking

Organization

METHod for

Enrichment of

Evaluations)

Eren and 

Ozari, 2016
-

Παρουσίαση μεθοδολογίας για την 

επιλογή ενός οίκο-τουριστικού

προορισμού ανάμεσα σε ένα σύνολο 

υποθετικών λύσεων.

Ranjan et 

al., 2016
Ινδία

Μεθοδολογία για ποσοτικό

προσδιορισμό του τουριστικού

δυναμικού και αξιολόγηση τουριστικής 

απόδοσης.

ELECTRE 

(ELimination Et

Michailido 

u et al., 

2016

Ελλάδα

Παρουσίαση ενός μεθοδολογικού

πλαισίου για τον σχεδίασμά και την 

εφαρμογή περιβαλλοντικά βιώσιμων
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Μεθοδολογία Πηγή Περιοχή Σκοπός

Choice Translating πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του

REality) τουρισμού.

Παρουσίαση μεθοδολογίας για την

Eren and επιλογή ενός οίκο-τουριστικού

Ozari, 2016 προορισμού ανάμεσα σε ένα σύνολο

υποθετικών λύσεων.

Andrades- Κατάταξη των προορισμών της

Caldito et Ισπανία Ανδαλουσίας σύμφωνα με τα επίπεδα

al., 2013 ελκυστικότητάς τους.

Πρόβλημα
Laporte and

Martello,

1990

Παρουσίαση δύο ευρετικών (heuristc)

πλανόδιου πωλητή 

(Travelling 

Salesman Problem)

-
αλγόριθμων για το πρόβλημα του 

πλανόδιου πωλητή.

Tourist Trip 

Destination 

Problem (TTDP)

Gavalas et 

al., 2014
-

Μελετά υποδείγματα, αλγοριθμικές 

προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που 

αφορούν τα TTDP.

Onder et
Τουρκία

Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας 13

Technique for al., 2013 εναλλακτικών προορισμών

Order Preference 

by Similarity to 

Ideal Solution

Ulkhaq et 

la., 2016

Ινδονησία
Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας ως 

προς τον άγρο-τουρισμό για πέντε 

περιοχές

(TOPSIS) Zhang et
Κίνα

Κατάταξη 16 πόλεων στο Δέλτα του

al., 2011 ποταμού Yangtze της Κίνας.

Επιλογή έργων προς χρηματοδότηση από

Arbolino
Ιταλία

την δημόσια διοίκηση, προκειμένου να

et. al., 2021 μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 

της κατανομής των δημοσίων πόρων.

Analytic Hierarchy 

Process (AHP)

Onder et 

al., 2013

Ulkhaq et 

la., 2016

Τουρκία

Ινδονησία

Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας 13 

εναλλακτικών προορισμών 

Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας ως 

προς τον άγρο-τουρισμό για πέντε 

περιοχές

Sahani,
Ινδία

Προσδιορισμός τοποθεσιών για την

2019 ανάπτυξη οίκο-τουρισμού.

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 101

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Μεθοδολογία Πηγή Περιοχή Σκοπός

Hesitant fuzzy Προτείνει μια ποσοτική ανάλυση SWOT

linguistic (HFL) Buyukozka ενσωματώνοντας HFL μεθοδολογίες για

AHP-HFL na et al., Τουρκία την επιλογή στρατηγικής ως προς τον

MABAC 2020 τουρισμό υγείας.

methodology

Διαδικασία 

Ανάλυσης Δικτύου 

(Analytic Network
Garcia-

Αξιολόγηση στρατηγικών βιώσιμου 

τουρισμού

Melon et 

al., 2012

Βενεζουέλα
Process) και

μέθοδο των 

Δελφών

Γ ενετικοί Μεγιστοποίηση εσόδων σε θεματικά

Αλγόριθμοι Ko and
Σιγκαπούρη

πάρκα

(Genetic

Algorithm)

Park, 2019

Μαρκοβιανές Αλυσίδες

Μοντέλο Ανάπτυξη νεωρωνικού δικτύου

Μαρκοβιανής χρησιμοποιώντας Μαρκοβιανές

χρονοσειράς αλυσίδες για προβλέψεις των

δικτύου (Network
Yao and

τουριστικών αφίξεων και καταγραφή

enhanced hidden Η.Π.Α. εποχικότητας εφαρμόζοντας
Cao, 2020

Markovian Μαρκοβιανό υπόδειγμα.

structural time

series model -

NehM-STSM)

Ερευνά τον αντίκτυπο των τρομοκρατικών 

επιθέσεων και της πολιτικής βίας στον

Αυτοπαλίνδρο μο αριθμό των τουριστικών αφίξεων και τον

μοντέλο Markov Lnouar and αριθμό των διανυκτερεύσεων.

(Markov switching Goaied, Τυνησία Μοντελοποίηση χρονοσειρών των

autoregressive 2019 τουριστικών αφίξεων χρησιμοποιώντας

model) εργαλεία που εξηγούν τη σύντομη μνήμη

(short memory) και τις διαρθρωτικές 

διακοπές (structural breaks).

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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Αναλύοντας τις μεθοδολογίες του Πίνακα 6.1, ο γραμμικός προγραμματισμός 

είναι μια τεχνική που ασχολείται με το πρόβλημα της κατανομής των περιορισμένων 

πόρων ενός συστήματος σε ανταγωνιζόμενες δραστηριότητες με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο (Τσαντάς και Βασιλείου, 2000). Μ έθοδοι Γραμμικού Προγραμματισμού έχουν 

εφαρμοστεί ευρέως σε πολλούς τομείς όπου είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός 

δραστηριοτήτων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά ο στόχος με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο (Καρατζάς και Παπαδοπούλου, 2016). Στον τουρισμό αυτές 

οι μεθοδολογίες είναι ιδιαίτερα διαδομένες για το σχεδίασμά και τη διαχείριση του 

προορισμού (Shcherbina and Shembeleva, 2014), των περιβαλλοντικών συστημάτων 

όπως τα υποδείγματα ποιότητας, τα υποδείγματα σχεδιασμού δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης και τα υποδείγματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Καρατζάς και 

Παπαδοπούλου, 2016). Η  θεωρία του γραμμικού προβληματισμού εφαρμόζεται μόνο 

στις περιπτώσεις όπου οι μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν το πρόβλημα 

βελτιστοποίησης είναι γραμμικές και ως εκ τούτου η εφαρμογή του να μην είναι πάντα 

εφικτή.

Δεδομένης της ιδιαίτερης σύνθεσης και πολυπλοκότητας πολλών ζητημάτων 

του τουρισμού, η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης είναι μια αρκετά δύσκολη 

διαδικασία (Rostirolla, 1998). Έ τσι αναπτύχθηκε η Πολυκριτιριακή θεωρία λήψης 

αποφάσεων (Multi-dimension Criteria Analysis-MCDA), η οποία τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει εφαρμοστεί σε σημαντικό βαθμό στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων. 

Σε πολλά προβλήματα οι αντικειμενικές συναρτήσεις περιγράφουν με μαθηματικές ή 

ασαφούς λογικής σχέσεις, τους στόχους των προβλημάτων με βάση τις μεταβλητές 

απόφασής τους (Καρατζάς και Παπαδοπούλου, 2016). Για τη βιωσιμότητα του 

προορισμού, στη βιβλιογραφία έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί οι τεχνικές 

βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων (multi-objective optimization techniques) 

(Soltani et al., 2015). Οι δύο αυτές κύριες ομάδες μεθοδολογιών έχουν πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα και η τελική επιλογή εξαρτάται από τις αποφάσεις του 

υποδείγματος της κάθε μελέτης (Carrillo and Jorge, 2017). Η  πρώτη κατηγορία 

επιτρέπει την κατάταξη (ranking) μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων σύμφωνα με 

οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αισθητικά και ηθικά ζητήματα (Rostirolla, 

1998), ενώ η δεύτερη προσδιορίζει τις βέλτιστες λύσεις από ένα σύνολο εναλλακτικών 

λύσεων (Arbolino et al., 2018; Arbolino et al., 2021).

Στην Πολυκριτιριακή θεωρία λήψης αποφάσεων (MCDA) τα βάρη (weights) των 

δεικτών είναι υποκειμενικά (subjective) και καθορίζονται από εμπειρογνώμονες
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(Krajnc and Glavic, 2005) ή από τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων (Arbolino et al., 

2021). Οι Belton και Stewart (2002) ορίζουν την ανάλυση αποφάσεων πολλαπλών 

κριτηρίων (MCDA) ως έναν όρο “ομπρέλα” που λαμβάνει υπόψη τα πολλαπλά 

κριτήρια προκειμένου να βοηθήσουν άτομα ή ομάδες να εστιάσουν στις σημαντικές 

αποφάσεις. Η  προσέγγιση αυτή περιγράφει τρεις διαστάσεις της μεθοδολογίας MCDA: 

την τυπική προσέγγιση, την παρουσία πολλαπλών κριτηρίων και το γεγονός ότι οι 

αποφάσεις λαμβάνονται είτε από άτομα, είτε από ομάδες ατόμων (Mendoza and 

Martins, 2006). Οι τεχνικές M CDA στοχεύουν στον εντοπισμό ενός συνδυασμού 

εναλλακτικών προς τροποποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 

συμβιβαστική λύση (μια ισορροπία που δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να μειωθεί 

η χρησιμότητα τουλάχιστον ενός από τους εμπλεκόμενους φορείς) (Soltani et al., 2015; 

Arbolino et al., 2021). Οι γνώμες όμως των εμπειρογνωμόνων μπορεί σε κάποιες 

περιπτώσεις να επηρεάζονται από ακαδημαϊκά ή γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

(Chowdhury and Squire, 2006; Chaaban et al., 2016) και επομένως θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Ακόμα και 

στην περίπτωση που εφαρμοστεί η ίση στάθμιση των βαρών των δεικτών (Castellani 

and Sala, 2010; Lozano-Oyola et al., 2012), συνεπάγεται πάλι μια υποκειμενικότητα 

καθώς δεν στηρίζεται σε εμπειρική ανάλυση (Mikulic et al., 2015).

Οι προσεγγίσεις M CDA έχουν ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Μ ία από τις 

πρώτες κατηγοριοποιήσεις κάνει διάκριση μεταξύ λήψης αποφάσεων πολλαπλών 

αντικειμένων (multi-objective decision-making-MODM) και λήψης αποφάσεων 

πολλαπλών χαρακτηριστικών (multiple-attribute decision-making-MADM). Η  κύρια 

διάκριση μεταξύ των δύο ομάδων μεθόδων βασίζεται στον αριθμό των υπό αξιολόγηση 

εναλλακτικών (Mendoza and Martins, 2006). Οι μέθοδοι M ADM  έχουν σχεδιαστεί για 

την επιλογή διακριτών εναλλακτικών λύσεων, ενώ το M ODM  είναι καταλληλότερο 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων αντικειμενικού σχεδιασμού, όταν ένας θεωρητικά 

άπειρος αριθμός συνεχών εναλλακτικών λύσεων καθορίζεται από ένα σύνολο 

περιορισμών σε ένα φορέα μεταβλητών απόφασης (Korhonen et al., 1992; Hayashi, 

2000; Belton and Stewart, 2002).

Στις τεχνικές βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων (multi-objective optimization 

techniques) τα βάρη (weights) των δεικτών είναι αντικειμενικά (objective) και 

βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στο σύνολο δεδομένων. 

Τα βάρη μπορούν να εκτιμηθούν από μεθοδολογίες όπως η Παραγοντική Ανάλυση 

(Factor Analysis) και η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis)
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(Blancas et al., 2010; Kozic and Mikulic, 2014). Οι δυσκολίες των προσεγγίσεων 

αυτών έγκειται στο ότι οι δείκτες δεν έχουν πάντα μια σαφή ερμηνεία (Pulido and 

Sanchez, 2009) και μπορεί να οδηγήσουν σε παράλογα αποτελέσματα (Mikulic et al., 

2015). Μ ια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τις 

εκτιμήσεις της αειφορίας είναι η Ανάλυση Ανάπτυξης Δεδομένων (Data Envelopment 

Analysis), η οποία είναι μια γραμμική τεχνική, βασισμένη στον προγραμματισμό, που 

υπολογίζει για κάθε εναλλακτική αξιολόγηση ένα σύνολο βαρών δεικτών που εγγυάται 

την καλύτερη δυνατή απόδοση (Hatefi and Torabi, 2010; Reig-Martinez et al., 2011). 

Αυτή η ευέλικτη στάθμιση επιτρέπει σε κάθε εναλλακτική λύση να αξιολογείται 

σύμφωνα με τα δικά της χαρακτηριστικά (Cherchye et al., 2007), αλλά ο δείκτης που 

λαμβάνεται συνήθως στερείται διακριτικής ισχύος και ορισμένοι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι οι συγκρίσεις μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων καθίστανται 

άσκοπες (Reig-Martinez et al., 2011). Ωστόσο, πολλή έρευνα έχει αφιερωθεί στην 

αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών και η τεχνική είναι ευρέως διαδεδομένη 

(Despotis, 2005; Hatefi and Torabi, 2010; Zhou et al., 2010).

Τέλος οι Μαρκοβιανές αλυσίδες χαρακτηρίζονται από τα πλέον σημαντικά 

στοχαστικά υποδείγματα στην Επιχειρησιακή Έρευνα και βρίσκουν εφαρμογές σε 

διαφορετικούς τομείς όπως στην καρκινογένεση, στις τάσεις της αγοράς, στους 

κινδύνους των επιχειρήσεων, στις ασφαλιστικές μεθόδου, στα πληθυσμιακά 

προβλήματα, στη δημογραφία, στην αστρονομία, στη θεωρία αποθήκευσης κ.α. 

(Τσαντάς και Βασιλείου, 2000).

Εξετάζοντας σε μεγαλύτερο βάθος τα στοιχεία του Πίνακα 6 .1, ο Carrilo (2006), 

στηριζόμενος στο υπόδειγμα των Canestrelli and Costa (1991) για τη μελέτη της 

τουριστικής ικανότητας της Βενετίας, επιχειρεί τον προσδιορισμό του μέγιστου 

αριθμού τουριστών που μπορεί να υποστηρίξει μια περιοχή, μεγιστοποιώντας τα 

οικονομικά οφέλη του τουρισμού και ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Αντίστοιχα, οι Canestrelli και Costa (1991) είχαν προσδιορίσει το βέλτιστο 

επίπεδο τουριστικής χρήσης της Βενετίας μέσω της μεγιστοποίησης των συνολικών 

ημερήσιων εξόδων, εκφρασμένων σε πλήθος επισκεπτών, υπό περιορισμούς που 

αφορούν στη διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών κλινών, τη διαθεσιμότητα μη 

ξενοδοχειακών κλινών, τον αριθμό των γευμάτων που μπορούν να εξυπηρετηθούν 

καθημερινά, τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης που προσφέρονται στους 

βενετσιάνικους τερματικούς σταθμούς, τον αριθμό των διαδρομών (trips) που 

προσφέρονται στο τοπικό σύστημα θαλάσσιων μεταφορών, τη χωρητικότητα για τη
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διάθεση στερεών αποβλήτων και τον αριθμό των ημερήσιων επισκέψεων στη Βασιλική 

του Αγίου Μάρκου.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Carrillo (2006) προτείνει δύο βασικούς στόχους στη μελέτη 

του: τη μεγιστοποίηση των συνολικών δαπανών (δείκτης οικονομικής ανάπτυξης) και 

την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων (δείκτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων). 

Αργότερα, οι Carrillo and Jorge (2017) επιδίωξαν την ανάπτυξη ενός σύνθετου δείκτη 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη συγκριτική ανάλυση της βιωσιμότητας σε 

περιοχές της Ισπανίας. Στη μελέτη των Arbolino et al. (2021), σε συνέχεια άλλων 

μελετών που αναπτύσσουν μεθοδολογίες για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Garcia- 

M elon et al., 2012; Aljerf, 2015), επιχειρείται η αξιολόγηση των έργων που σχετίζονται 

με τον τουρισμό, προκειμένου να επιλεχθούν οι βέλτιστες πολιτικές, ώστε να αυξηθεί 

η αποτελεσματικότητα από τη χρήση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων και να 

ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές κοινωνικό-περιβαλλοντικές επιδράσεις.

6.3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜ ΟΤΗΤΑΣ

Στον Πίνακα 6.2. παρουσιάζονται ορισμένες από τις μεταβλητές και τους δείκτες που 

έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες που άπτονται της τουριστικής βιωσιμότητας. 

Δεδομένων όμως των δυσκολιών που προκύπτουν από τη χρήση των δεικτών, όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες της Διατριβής, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες 

προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της τουριστικής βιωσιμότητας ενός προορισμού 

(Schianetz et al., 2007).

Δεδομένης της σημασίας της ανάπτυξης ενός σύνθετου δείκτη βιωσιμότητας για 

τη χάραξη πολιτικών, τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία 

μεθόδων για την ανάπτυξη ενός σύνθετου δείκτη. Από τεχνική άποψη, η συγκέντρωση 

μεμονωμένων δεικτών σε ένα σύνθετο δείκτη δεν διαφέρει από ένα τυπικό πρόβλημα 

λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (Munda and Saisana, 2011), το οποίο 

επιδιώκει να αξιολογήσει και να ταξινομήσει ένα σύνολο εναλλακτικών ανάλογα με 

την απόδοση έναντι πολλών κριτηρίων ή χαρακτηριστικών που, λόγω της 

αντικρουόμενης φύσης τους, δεν επιτρέπουν άμεση σύγκριση και ιεράρχηση των 

εναλλακτικών λύσεων. Αυτή η ομοιότητα δικαιολογεί τη χρήση τεχνικών λήψης 

αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (MCDM) για την κατασκευή σύνθετων δεικτών, 

είτε για τον προσδιορισμό του βάρους των δεικτών (ή των χαρακτηριστικών), είτε για
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την ιεράρχηση των περιοχών (ή εναλλακτικών) (Carrillo, 2006; Cinelli et al., 2014; Yu, 

2015; Carrillo and Jorge, 2017; Diaz-Balteiro et al., 2017).

Πίνακας 6.2. Δείκτες και μεταβλητές που έχουν εφαρμοστεί για την προσέγγιση της 
τουριστικής βιοσιμότητας.

Μεταβλητές Πηγή

Κοινωνία

Αναλογία επισκεπτών προς ντόπιους, Αριθμός εγκλημάτων ανά 1000 

κατοίκους, Τροχαία ατυχήματα ανά 1000 κατοίκους, Αριθμός αυτοκινήτων Carrillo and

ανά 1000 κατοίκους, Νοσοκομειακές κλίνες ανά 1000 κατοίκους, Σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

Jorge, 2017

Επίπεδο εκπαίδευσης
Garcia-Melon 

et al., 2012

Ασφάλεια
Onder et al., 

2013

Αριθμός αλλοδαπών επισκεπτών, Αριθμός ημεδαπών επισκεπτών, Αριθμός Ranjan et al.,

ιστορικών μνημείων 2016

Ύπαρξη αλληλοεπιδρώντων δραστηριοτήτων με την τοπική κοινωνία, Ύπαρξη Arbolino et. al.,

ολοκληρωμένου τρόπου μεταφοράς (integrated transportation mode) 2021

Οικονομία

Τουριστικές δαπάνες ανά επισκέπτη, Ποσοστό πληρότητας ξενοδοχείων, 

Ποσοστό απασχόλησης στον τουρισμό, Αναλογία εποχικότητας (Seasonality Carrillo and

Ratio), Αριθμός ξενοδοχειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους, Αναλογία των 

ξενοδοχειακών κλινών 4* και 5* προς το σύνολο των ξενοδοχειακών κλινών

Jorge, 2017

Κατά κεφαλήν εισόδημα, Επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων
Garcia-Melon 

et al., 2012

Μεταφορά, Καταλύματα, Τιμές
Onder et al., 

2013

Αριθμός ξενοδοχείων άνω των 3*, Κόστος ζωής
Ranjan et al., 

2016

Τουριστική ζήτηση, Ποσοστά πληρότητας καταλυμάτων, Δυνητική (άμεση και Arbolino et.

έμμεση) απασχόληση al.„ 2021

Περιβάλλον

Αριθμός ανθρώπων (επισκεπτών και ντόπιων) ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, 

Κατανάλωση νερού (κυβικά μέτρα ανά κάτοικο), Παραγωγή αποβλήτων (κιλά 

ανά κάτοικο), Κατανάλωση ενέργειας (ευρώ ανά κάτοικο), Εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου (τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο), 

Προστατευόμενες περιοχές (ποσοστό του συνολικού εδάφους)

Carrillo and 

Jorge, 2017
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Μεταβλητές Πηγή

Ποιότητα νερού, Διατήρηση φυσικής ομορφιάς, Παραγωγή στερεών Garcia-Melon

αποβλήτων, Παραγωγή λυμάτων et al., 2012

Φυσικοί πόροι, Παραλίες με μπλε σημαίες
Onder et al., 

2013

Κατανάλωση ενέργειας, Δυνητική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, Κατανάλωση νερού, Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης Arbolino et. al.,

νερού, Παραγωγή αποβλήτων, Ποσοστό ανακυκλωμένων αποβλήτων, Ύπαρξη 

οικιακών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης, Πιστοποίηση ποιότητας

2021

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Έχουν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογίες όπως η σταθμισμένη γραμμική συνάθροιση 

(weighted linear aggregation) (Krajnc and Glavic, 2005; Pulido and Sanchez, 2009), το 

σταθμισμένο προϊόν (weighted product) (Sevigny and Saisana, 2016; Zhou and Ang, 

2009), ο προγραμματισμός συμβιβασμού (compromise programming), ο οποίος 

υπολογίζει ένα συγκεντρωτικό δείκτη που μετρά την απόσταση μεταξύ κάθε 

εναλλακτικής και ενός σημείου αναφοράς ή ιδανικού, αντιπροσωπεύοντας τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους υπό εξέταση δείκτες (Diaz -Balteiro and 

Romero, 2004; Gomez-Limon and Sanchez-Femandez, 2010; Carrillo and Jorge, 

2017), ο προγραμματισμός στόχων (goal programming) (Blancas et a l . ., 2015; Lozano- 

Oyola et al., 2012) ή η DEA (Data Envelopment Analysis) (Hatefi and Torabi, 2010; 

Reig-Martinez et al., 2011). Παρά τη χρησιμότητα αυτών των τεχνικών, τις 

προηγούμενες δεκαετίες λίγες μελέτες είχαν επιχειρήσει να εφαρμόσουν τον 

μαθηματικό προγραμματισμό στην εξέταση τέτοιων ζητημάτων (Van der K nijff and 

Oosterhaven, 1990; Canestrelli and Costa, 1991; Caballero et.al., 1998; Greiner et.al., 

2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το προηγούμενο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής, διαφάνηκε ότι η μελέτη της 

τουριστικής εποχικότητας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας. Λόγω 

της σύνθετης φύσης της, η κοινή ερευνητική πρακτική έχει δείξει ότι η μελέτη της 

τουριστικής εποχικότητας εξειδικεύεται ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό της 

έρευνας, με το επιστημονικό υπόβαθρο των ερευνητών, αλλά και με τα διαθέσιμα 

δεδομένα.

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη 

μελέτη και την ανάλυση της τουριστικής εποχικότητας, το οποίο αποτελεί προσπάθεια 

για την ανάδειξη των πτυχών του φαινομένου και των εργαλείων για την 

αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικών. Το προτεινόμενο 

μεθοδολογικό πλαίσιο προκύπτει από τη σύνθεση του θεωρητικού και εμπειρικού 

υλικού που επιδεικνύει η τρέχουσα επιστημονική έρευνα και από την αρθρογραφική 

δραστηριότητα του συγγραφέα.

Στη θεωρητική πρόταση παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες που απαιτείται να 

εξεταστούν για τη διαμόρφωση της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης εικόνας στη 

μελέτη της τουριστικής εποχικότητας. Γίνεται μια επισκόπηση της κατάστασης σε 

επίπεδο Μ εσογειακών χωρών και αναλύονται οι κύριες τουριστικές αγορές της χώρας 

σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια η ανάλυση προχωράει σε επίπεδο ελληνικών νομών 

όπου υπολογίζεται ο δείκτης τουριστικής εποχικότητα, αποσυντίθενται οι χρονοσειρές 

του αριθμού των διανυκτερεύσεων, ξεχωριστά για τους αλλοδαπούς και τους 

ημεδαπούς επισκέπτες. Έπειτα επιχειρείται η ανάλυση των δεικτών ειδίκευσης για 

κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας και των δημογραφικών δεικτών του κάθε νομού 

ως προς την τουριστική εποχικότητα, προσδιορίζονται οι κύριοι παράγοντες που 

επιδρούν στην ένταση του φαινομένου και τέλος προτείνεται ένας δείκτης για την 

εκτίμηση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας κάθε νομού.
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Η  προτεινόμενη μεθοδολογία εξειδικεύεται αποκλειστικά στη μελέτη του 

φαινομένου σε επίπεδο ελληνικών νομών για την περίοδο 1998-2018 και ο 

υπολογισμών των παραμέτρων γίνεται με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Δεδομένου ότι κάθε διαδικασία υπολογισμού των 

παραμέτρων, που έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων για το 

φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας, έχει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, 

επιχειρείται μια ευρύτερη προσέγγιση του φαινομένου. Ε ιατον ελληνικό χώρο, δεν έχει 

γίνει παρόμοια προσπάθεια σε επίπεδο νομών για το σύνολο της χώρας, τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο για την ανάπτυξη σχετικής μεθοδολογίας, όσο και σε εμπειρικό για 

τη διερεύνηση, κατανόηση και αντιμετώπιση της τουριστικής εποχικότητας στην 

περιφερειακή οικονομία. Το γεγονός ότι το φαινόμενο της εποχικότητας επηρεάζεται 

άμεσα από τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας (ΙΤΕΙΊ, 2014, Krabokoukis et al., 

2021) και οδηγεί το 53,9% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού σε εποχική 

λειτουργία (ΙΤΕΙΊ, 2016), δείχνει το βαθμό σημαντικότητας της εξέτασης εντός ενός 

ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου.

Εια το 2019, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 

εκτιμά ότι η άμεση συνεισφορά του τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ έφτασε το 12,5%, 

ενώ η έμμεση συνεισφορά κυμάνθηκε από 27,5% έως 33,1%. Τα ποσοστά αυτά είναι 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαφαίνεται ωστόσο η 

σημασία του κλάδου. Εια το ίδιο έτος οι συνολικές αφίξεις από το εξωτερικό (χωρίς τις 

αφίξεις από τις κρουαζιέρες) έφτασαν τους 31,3 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των 

οποίων το 56% ήρθε στη χώρα το τρίμηνο Ιούλιος-Σεπτέμβριος (Ίκκος και Κουτσός, 

2020). Ωστόσο, η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας είναι αδύναμη καθώς 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουριστικό τομέα (Polyzos and Tsiotas, 2020). Η 

Ελλάδα είναι μια παράκτια χώρα, έχει περισσότερες από 55 χιλιόμετρα ορεινές 

περιοχές, περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, και περισσότερα από 

1.350 νησιά, νησίδες και βραχώδη νησιά, εκ των οποίων πάνω από 230 κατοικούνται 

(Tsiotas, 2017). Το γεγονός ότι ο ελληνικός τουρισμός επικεντρώνεται στους 

καλοκαιρινούς μήνες και στη θάλασσα (3s) (Krabokoukis and Polyzos 2020a; Tstiotas 

et al. 2020a), πέραν του ότι συμβάλλει στην αύξηση των χωρικών ανισοτήτων 

(Krabokoukis and Polyzos, 2020; Tsiotas et al., 2021), οδηγεί κάποιους παραδοσιακά 

σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Χαλκιδική και τα Δωδεκάνησα σε 

τουριστικό κορεσμό (Polyzos and M inetos 2011; Polyzos et al. 2013; Papatheodorou 

and Arvanitis 2014; Tsiotas et al. 2020).
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7.2. 01 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Φ ΑΙΝΟΜ ΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η  τουριστική εποχικότητα περιλαμβάνει την έννοια της τουριστικής ζήτησης, που 

προσδιορίζει την ένταση του τουρισμού σε έναν προορισμό και κατ’ επέκταση 

συνδέεται με κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες (Butler, 1994; Duro, 2019; 

Πολύζος, 2019). Περιλαμβάνει επίσης την έννοια του χρόνου (Corluka et al., 2016; 

Saarinen et al., 2017; Duro and Turrion-Prats, 2019), ο οποίος περιγράφει την 

κατανομή της τουριστικής ζήτησης εντός του έτους και την έννοια του χώρου (Butler, 

2001; Ferrante et al., 2018; Saeporsdottir,et al., 2019), η οποία περιγράφει τα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά που συνδέουν έναν προορισμό με ένα συγκεκριμένο 

πρότυπο εποχικότητας. Αυτή η προσέγγιση των τριών διαστάσεων του φαινομένου 

(■τουριστική ζήτηση, χώρος, χρόνος) επιτρέπει τη μελέτη διαφορετικών πλαισίων της 

τουριστικής εποχικότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, από το Σχήμα 7.1 εξάγονται σημαντικές εννοιολογικές 

πτυχές της τουριστικής εποχικότητας βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας (Tsiotas et al., 

2021). Το Σχήμα 7.1 αποκαλύπτει τις διαφορετικές πτυχές που συνθέτουν την 

πολυπλοκότητα του φαινομένου και οι οποίες συνδέονται με διαφορετικούς 

παράγοντες που μπορεί να είναι είτε περιβαλλοντικοί (Ferrante et al., 2018; Batista et 

al., 2019), όπως η γεωμορφολογία και το κλίμα (Butler, 2001; Fang and Yin, 2015), 

είτε κοινωνικοί (De Almeida and Kastenholz, 2018) όπως η συνέργεια μεταξύ των 

προορισμών (Niavis and Tsiotas, 2018; Tsiotas et al., 2018) και οι παραδόσεις (Cuccia 

and Rizzo, 2011; Fernandez-Morales et al., 2016), είτε γεωγραφικοί (Lundtorp et al., 

1995; Tsiotas et al., 2020), όπως η προσβασιμότητα των προορισμών (Tsiotas et al., 

2018), είτε οικονομικοί (Πολύζος, 2019; Tsiotas et al., 2020), όπως η δυναμικότητα 

του τουρισμού (Choe et al., 2019), η ανταγωνιστικότητά (Romao et al., 2017; Liu et 

al., 2018; Gomez-Vega and Picazo-Tadeo, 2019) και η ελκυστικότητα (Krabokoukis 

and Polyzos, 2020) των προορισμών, η διαμόρφωση των τοπικών οικονομιών (Duro 

and Turrion-Prats, 2015) και ο τύπος του τουριστικού προϊόντος (Cuccia and Rizzo, 

2011) (στήλη Β3, Σχήμα 7.1).

Στην τρέχουσα βιβλιογραφία, η χρονική διάσταση της τουριστικής εποχικότητας 

εξετάστηκε με τη χρήση ποικίλων μεθοδολογιών κυρίως εντός ενός ορισμένου 

γεωγραφικού και κοινωνικοοικονομικού πλαισίου (στήλη Γ1, Σχήμα 7.1) (Tsiotas et 

al., 2020, Ferrante et al., 2018; M artin and Fernandez, 2019), χωρίς όμως να 

συνεκτιμάται ότι ο χώρος επηρεάζει τη χρονική δυναμική της εποχικότητας (Niavis
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and Kallioras, 2021; Tsiotas et al., 2021). Πιο συγκεκριμένα, μια μεγάλη κατηγορία 

μελετών προσεγγίζει τη χρονική διάσταση της εποχικότητας κυρίως αναλύοντας τη 

σύνθεση των χρονοσειρών μιας συγκεκριμένης μεταβλητής, για έναν συγκεκριμένο 

προορισμό (Andriotis, 2005; A ssaf et al., 2010; Ferrante et al., 2018; Duro and Turrion- 

Prats, 2019), χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη μεταβλητότητα στα χρονικά πρότυπα της 

εποχικότητας που προκαλούνται από την τοποθεσία. Οι πιο συνήθεις μεταβλητές σε 

τέτοιες μελέτες (βλ. στήλη Β2, Σχήμα 7.1) είναι ο αριθμός των επισκεπτών, των 

αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Αυτή η προσέγγιση με την εξέταση μιας 

μεταβλητής (uni-variable approach) (στήλη Β1, Σχήμα 7.1) είναι συνήθως ευαίσθητη 

στην υποκειμενικότητας της επιλογής των μεταβλητών (Martin and Fernandez, 2019), 

αλλά και της χρονικής μονάδας (π.χ. ημέρες, εβδομάδες, μήνες) (Gil-Alana, 2010).

Μ ια άλλη προσέγγιση της τουριστικής εποχικότητας είναι με υπολογισμούς 

ποσοτικών μέτρων και δεικτών (στήλη Β4, Σχήμα 7.1) στους οποίους μπορούν να 

καταγραφούν διαφορετικές πτυχές του φαινομένου (στήλη Β3, Σχήμα 7.1) όπως είναι 

η συγκέντρωση (concentration), η κλίμακα (scale), η περιοδικότητα (periodicity) ή 

κυκλική απόδοση (cyclical performance) (Koenig-Lewis and Bischoff, 2005; De Cantis 

et al., 2011; Magno, 2017), που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο της Διδακτορικής Διατριβής.

Παρά το γεγονός ότι η εποχικότητα επηρεάζει σχεδόν κάθε τουριστικό 

προορισμό, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει εξεταστεί σε βάθος η σχέση 

εποχικότητας και χώρου (Tsiotas et al., 2021). Η  παρατήρηση αυτή προκύπτει από το 

γεγονός ότι ενώ η κοινωνικοοικονομική διάσταση και η χωρική διάσταση του 

φαινομένου εξετάζονται και με την ανάλυση πολλών μεταβλητών (Lundtorp et al., 

1999; Corluka et al., 2017; Ferrante et al., 2018; Batista et al., 2019), η χρονική 

διάσταση εξετάζεται κυρίως με την ανάλυση μιας μόνο μεταβλητής (Terkenli, 2005; 

Ahas et al., 2007) με αποτέλεσμα να παραβλέπεται η επίδραση του χρόνου στα χωρικά 

πρότυπα (στήλη Β1, Σχήμα 7.1). Κάποιες πιο πρόσφατες μελέτες ενσωματώνουν τη 

χωρική και τη χρονική διάσταση του φαινομένου χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 

μεθοδολογιών όπως η ανάλυση κατά συστάδες, η οικονομετρία, η αξιολόγηση του 

κύκλου ζωής του προορισμού, η ομαδοποίηση (Charles-Edwards and Bell, 2013; 

Polyzos et al., 2013; Connell et al., 2015; Romao and Saiot, 2017; Corluka et al., 2017; 

Batista et al., 2019; Tsiotas et al., 2020; Krabokoukis et al., 2021).
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7.3. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜ ΠΕΙΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΗΣ

Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή προτείνεται ένα σχεδιάγραμμα προκειμένου αφενός να αναλυθούν 

ορισμένες βασικές έννοιες που διατυπώθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια της 

Διδακτορικής Διατριβής, αφετέρου να κατανοηθούν τα δομικά μέρη του 

μεθοδολογικού πλαισίου που θα αναλυθεί εκτενώς στην επόμενη ενότητα. Στον 

Πίνακα 7.1 διακρίνονται τέσσερις στήλες οι οποίες αναλύονται προς αυτή την 

κατεύθυνση.

Πίνακας 7.1. Η  διάρθρωση της τουριστικής εποχικότητας.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ορισμός
Ζήτηση (ένταση 

του τουρισμού)

Κοινωνικές (συνέργειες, 

παραδόσεις) 

Οικονομικές (δυναμική 

του τουρισμού,

Χρόνος (κατανομή ανταγωνιστικότητα,

Παράγοντες ζήτησης εντός του ελκυστικότητα, Βιώσιμη

έτους) διαμόρφωση τοπικών 

οικονομιών, τύπος 

τουριστικού προϊόντος)

ανάπτυξη

(κοινωνική,

οικονομική,

περιβαλλοντική)
Χώρος

(γεωγραφικά Περιβαλλοντικές

Συνέπειες
χαρακτηριστικά  

προορισμού και

(γεωγραφία, κλίμα), 

Γ εωγραφικές

πρότυπο

εποχικότητας)

(προσβασιμότητα)

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Ως τουριστική εποχικότητα ορίζεται η άνιση κατανομή της τουριστικής ζήτησης, 

σε έναν συγκεκριμένο προορισμό, κατά τη διάρκειας μιας συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου (Butler, 2001; Batista et al., 2019). Για την εξέταση του φαινομένου έχουν 

χρησιμοποιηθεί μεταβλητές όπως ο αριθμός των επισκεπτών, των αφίξεων και των
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διανυκτερεύσεων, τα έσοδα, η πληρότητα των ξενοδοχείων, ο αριθμός των 

εργαζομένων και οι τιμές. Η  τουριστική εποχικότητα συναντάται σε ημερήσια, σε 

εβδομαδιαία, σε μηνιαία ή σε ετήσια βάση (χρονική διάσταση), ενώ στη διεθνή 

βιβλιογραφία έχει εξεταστεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 

(χωρική διάσταση). Η  προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τις τρεις διαφορετικές διαστάσεις 

του φαινομένου (στήλη 2, Πίνακας 7.1). Αρκετές μελέτες παγκοσμίως έχουν 

ασχοληθεί με το θέμα, ωστόσο λίγες είναι αυτές που έχουν επιχειρήσει να συνδυάσουν 

στην ανάλυσή τους και τις τρεις διαστάσεις.

Οι παράγοντες που επιδρούν στην τουριστική εποχικότητα δύναται να 

ομαδοποιηθούν στους φυσικούς, τους θεσμικούς και τους λοιπούς παράγοντες. Στην 

πρώτη κατηγορία εντάσσονται παράγοντες όπως η θάλασσα, τα δάση, το κλίμα και ο 

καιρός. Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν σε σημαντικό βαθμό και στο τουριστικό 

υπόδειγμα που θα αναπτυχθεί στην κάθε περιοχή. Στους θεσμικούς παράγοντες 

συγκαταλέγονται παράγοντες όπως η περίοδος των διακοπών και το κλείσιμο των 

σχολείων, οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι εθνικές εορτές και οι 

αργίες. Τέλος, στους λοιπούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται η μόδα και οι 

παραδόσεις, η θρησκεία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, ο αθλητισμός, ο τύπος του 

τουριστικού προϊόντος, η δομή της αγοράς, η προσβασιμότητα.

Συμπερασματικά, η τουριστική εποχικότητα, όσον αφορά τις διαστάσεις της 

ζήτησης και του χρόνου, συνδέεται με κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του 

προορισμού (στήλη 3, Πίνακας 7.1), ενώ ως προς την χωρική της διάσταση συνδέεται 

με περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς παράγοντες. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το 

γεγονός ότι σε κάποιους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως έχουν 

παρατηρηθεί φαινόμενα όπως ο υπερ-τουρισμός και η υπέρβαση των δεικτών 

τουριστικής φέρουσας ικανότητας, αφετέρου ότι η πανδημία Covid-19 έχει μεταβάλει 

τόσο την τουριστική ζήτηση, όσο και τις ανάγκες των ταξιδιωτών, η τουριστική 

εποχικότητα οφείλει να μελετηθεί εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας (οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής).

7.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΗΣ Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο για την 

ολοκληρωμένη ανάλυση της τουριστικής εποχικότητας, με το οποίο επιδιώκεται η 

ανάδειξη εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της τουριστικής ζήτησης.
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Στο Σχήμα 7.1 και στον Πίνακα 7.2 γίνεται μια σύντομη περιγραφή του μεθοδολογικού 

πλαισίου που θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση του φαινομένου και διακρίνονται έξι 

επίπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο (Κεφάλαιο 8,9) παρουσιάζεται η εικόνα του τουρισμού στις 

χώρες της Μεσογείου και αναλύεται η τουριστική εποχικότητά τους. Το γεγονός ότι 

αφενός στην πλειοψηφία τους οι χώρες αυτές παρέχουν κοινό τουριστικό «προϊόν» με 

έμφαση στην θάλασσα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφετέρου ότι κάποιες χώρες 

εμφανίζουν κοινές κύριες τουριστικές αγορές, αυξάνει τον ανταγωνισμό και 

αναδεικνύει την εξέταση της τουριστικής εποχικότητας ως ένα κύριο ζήτημα για τη 

χάραξη τουριστικής πολιτικής. Στη συνέχεια, αναλύονται ως προς την τουριστική 

εποχικότητά οι κύριες τουριστικές αγορές για την Ελλάδα στο σύνολό της, αλλά και 

για την κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα 

χαρακτηριστικά αυτών των αγορών. Η  ανάλυση, αν και υπάρχουν πολλές ανισότητες 

ως προς την τουριστική ζήτηση σε επίπεδο περιφερειών, γίνεται σε επίπεδο 

περιφερειών καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα κατάλληλα δεδομένα σε επίπεδο νομών.

Σχήμα 7.2. Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου για την 
εξέταση της τουριστικής εποχικότητας (πηγή: ιδία επεξεργασία).
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Στο δεύτερο επίπεδο (Κεφάλαιο 10) αναλύεται και εκτιμάται η τουριστική 

εποχικότητα των νομών της Ελλάδας. Δεδομένου ότι στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν 

χρησιμοποιηθεί διάφοροι δείκτες μέτρησης του φαινομένου, στην ανάλυση 

χρησιμοποιείται ο Σχετικός Δείκτης Εποχικότητας (Relative Seasonality Index-RSI) ο 

οποίος έχει κριθεί αποτελεσματικότερος από τον επίσης ευρέως διαδομένο συντελεστή 

Gini (Tsiotas et al., 2020). Επιπλέον εφαρμόζονται τεχνικές από την ανάλυση 

χρονοσειρών προκειμένου να εκτιμηθούν τα εποχιακά πρότυπα (seasonality patterns) 

και να αξιολογηθεί η σταθερότητά τους (stability) στο χρόνο. Στη συνέχεια γίνεται μια 

ομαδοποίηση των νομών βάση της εποχικότητάς τους. Από τη συγγραφική 

δραστηριότητα που αναπτύχθηκε από τον συγγραφέα κατά τη διάρκεια της 

Διδακτορικής Διατριβής έχουν προσδιοριστεί ομάδες νομών με ποικίλες μεθοδολογίες 

(Tsiotas et al., 2021; Krabokoukis et al., 2021; Tsiotas et al., 2021).

Πίνακας 7.2. Περιγραφική απεικόνιση του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου για 
την εξέταση της τουριστικής εποχικότητας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΑΔΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 . Συγκριτική επισκόπηση της

Ανάλυση του τουριστικής επισκόπησης σε

φαινομένου στις χώρες της Μεσογείου

A
Μεσογειακές χώρες και 

επισκόπηση των
8 ,9

2. Συνοπτική επισκόπηση του 

ελληνικού τουρισμού

κύριων τουριστικών 3. Ανάλυση των κύριων

αγορών της Ελλάδας τουριστικών αγορών ανά

περιφέρεια

1 . Μέτρηση τουριστικής 

εποχικότητας (δείκτης RSI)

Μέτρηση και ανάλυση 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά

Β της τουριστικής 10 χρονοσειρών

εποχικότητας 3. Αποσύνθεση χρονοσειρών

4. Προσδιορισμός των εποχικών

προτύπων
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Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο ΓΙΚ Ο  Π Λ Α ΙΣ ΙΟ

ΣΚΟΠΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Προσδιορισμός του Δείκτη 

Τοπικής Ειδίκευσης ανά κλάδο 

και ανά νομό

Εκτίμηση του Δείκτη 

Ειδίκευσης ανά 

οικονομικό κλάδο ανά 

νομό

το σύνολο της χώρας 

4. Συσχέτιση των δεικτών 

ειδίκευσης με την τουριστική 

εποχικότητα για ομάδα νομών

2. Ανάλυση του Δείκτη Τοπικής 

Ειδίκευσης για τον κλάδο του 

τουρισμού ανά νομό

3. Επισκόπηση των δεικτών 

τουριστικής απασχόλησης για

1. Προσδιορισμός του

εννοιολογικού πλαισίου

2. Υπολογισμός του δείκτη

Προσδιορισμός 3. Συσχέτιση με τους δείκτης

τουριστικής 12 τουριστικής εποχικότητας

ανταγωνιστικότητας (RSI), τουριστικής φέρουσας

ικανότητας (TCC), τουριστικής 

ειδίκευσης (LQ4) και 

τουριστικού κορεσμού (RST)

Ε

Προσδιορισμός των 

παραγόντων που 

επηρεάζουν την 

τουριστική 

εποχικότητα

13

1. Προσδιορισμός των

παραγόντων που επηρεάζουν 

την τουριστική εποχικότητα

Εκτίμηση της 1. Στάδιο 1: Προσδιορισμός

βελτιστοποιημένης βέλτιστους αριθμού

χωρικής και χρονικής διανυκτερεύσεων ανά μήνα για

ΣΤ κατανομής της 14, 15, 16,17 το σύνολο της χώρας

τουριστικής ζήτησης 2. Στάδιο 2: Προσδιορισμός

και οικονομοτεχνική βέλτιστου αριθμού

προσέγγιση της διανυκτερεύσεων ανά μήνα,
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΚΟΠΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

απόδοσης των ανά περιφέρεια (στους

ξενοδοχείων περιορισμούς υπάρχουν και τα 

αποτελέσματα του πρώτου 

σταδίου)

3. Οικονομική ανάλυση των 

ξενοδοχείων ανά περιφέρεια

4. Σύνοψη συμπερασμάτων και 

γενική αποτίμηση της διατριβής

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Στο τρίτο επίπεδο (Κεφάλαιο 11) αναλύεται η οικονομική διάρθρωση του κάθε 

νομού. Αναλυτικότερα, υπολογίζεται ο δείκτης ειδίκευσης ανά οικονομικό κλάδο, 

συσχετίζεται με την τουριστική εποχικότητα και αναλύεται εκτενέστερα ο δείκτης 

τουριστικής ειδίκευσης. Τα αποτελέσματα οδηγούν σε κρίσιμα συμπεράσματα καθώς 

διαμορφώνουν το οικονομικού προφίλ του κάθε νομού και αναδεικνύουν ορισμένα 

ζητήματα.

Στο τέταρτο επίπεδο (Κεφάλαιο 12) εξετάζεται η τουριστική ανταγωνιστικότητα. 

Αρχικά προτείνεται το εννοιολογικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να εκτιμηθεί η 

τουριστική ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο νομών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πλειονότητα των αντίστοιχων μελετών επικεντρώνεται στη μελέτη της 

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο χωρών, το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο δείκτης τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας για τον κάθε νομό της χώρας ξεχωριστά και συσχετίζεται με τους 

δείκτες τουριστικής εποχικότητας, τουριστικής φέρουσας ικανότητας, τουριστικής 

ειδίκευσης και τουριστικού κορεσμού. Στο πέμπτο επίπεδο (Κεφάλαιο 13) του 

μεθοδολογικού πλαισίου αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης για την εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων της τουριστικής 

εποχικότητας σε επίπεδο ελληνικών νομών.

Το έκτο επίπεδο (Κεφάλαια 14,15,16) αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο μέρος της 

Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο προτείνεται ένα υπόδειγμα βελτιστοποίησης για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της τουριστικής ζήτησης ως προς τη χρονική και 

χωρική της κατανομή (Κεφάλαιο 14). Το υπόδειγμα αναπτύσσεται σε δύο στάδια: στο
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πρώτο στάδιο αναπτύσσεται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης μη γραμμικού 

προγραμματισμού. Ο αντικειμενικός σκοπός του προβλήματος είναι η ελαχιστοποίηση 

του δείκτη κύρτωσης για τις βέλτιστες κατανομές. Ο πρώτος περιορισμός του 

προβλήματος προσδιορίζει το εύρος των επιτρεπτών τιμών για κάθε νομό, ενώ με τον 

δεύτερο περιορισμό επιδιώκεται η αύξηση των συνολικών εσόδων για την χώρα σε 

σχέση με τα έσοδα του 2018. Στο δεύτερο στάδιο αναπτύσσονται νέα προβλήματα 

βελτιστοποίησης στα οποία ο αντικειμενικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση των 

εσόδων και επιδιώκεται ο βέλτιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια ανά 

μήνα.

Τα υποδείγματα αναπτύσσονται ξεχωριστά για τον κάθε μήνα του έτους. Ο 

πρώτος περιορισμός του προβλήματος επιδιώκει τον προσδιορισμό του εύρους των 

βέλτιστων διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια. Με τον δεύτερο περιορισμό 

επιτυγχάνεται η σύνδεση με τον στάδιο 1, καθώς το σύνολο των βέλτιστων 

διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια, ξεχωριστά για το κάθε υπόδειγμα το οποίο αφορά 

τον κάθε μήνα, θα πρέπει να ισούται με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων ανά μήνα 

που προσδιορίστηκαν στο στάδιο 1. Επιπλέον έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιοι 

κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί για κάποιες περιφέρειες σε 

συγκεκριμένους προορισμούς, προκειμένου να αποφευχθούν τα αρνητικά φαινόμενα 

της έντονης τουριστικής εποχικότητας.

Στο Κεφάλαιο 15 επιχειρείται μια οικονομική προσέγγιση προσδιορισμού των 

ανεκμετάλλευτων κεφαλαίων που προκύπτουν από την υπάρχουσα χρονική και χωρική 

κατανομή της τουριστικής ζήτησης, ενώ στη συνέχεια προσδιορίζονται τα οικονομικά 

οφέλη από την ανάπτυξη του σεναρίου όπως προέκυψε από το υπόδειγμα της 

βελτιστοποίησης (Κεφάλαιο 14). Στο Κεφάλαιο 16 παρουσιάζονται προτάσεις 

πολιτικής για τον περιορισμό του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας σε δύο 

επίπεδα. Αρχικά περιγράφεται η εικόνα του ελληνικού τουρισμού όπως έχει 

διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και με βάση την ερευνητική και 

επαγγελματική δραστηριότητα του συγγραφέα προτείνονται στρατηγικές. Στη 

συνέχεια γίνονται πιο εξειδικευμένες προτάσεις σε επίπεδο περιφέρειας και νομού με 

βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το δεύτερο και τρίτος μέρος της Διατριβής. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 17 γίνεται η σύνοψη των συμπερασμάτων και η γενική 

αποτίμηση της Διδακτορικής Διατριβής. Αναπτύσσονται οι τελικές προτάσεις σε δύο 

επίπεδα.

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 121

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την Ενότητα 2.6 προέκυψε ότι οι περισσότερες μελέτες για την εξέταση του 

φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας αφορούν κυρίως τη Νότια Ευρώπη 

(Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κροατία), τη Νοτιοανατολική Ασία (Κίνα, 

Ινδία), τη Νορβηγία, αλλά και τη γεωγραφικά απομονωμένη Νέα Ζηλανδία. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο τουρισμός στις χώρες της νότιας Ευρώπης 

επικεντρώνεται κυρίως στη θάλασσα (μοντέλο “ήλιου και θάλασσα”, 3 s), όπως γίνεται 

και στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, το οποίο κατ’ επέκταση οδηγεί σε υψηλή 

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των χωρών, στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια 

επισκόπηση του τουριστικού προφίλ των χωρών αυτών και η εξέταση της τουριστικής 

εποχικότητάς τους.

Στην πρώτη ενότητα προσδιορίζεται η σημασία του τουρισμού για την οικονομία 

της κάθε χώρας και παρουσιάζονται κάποιοι δείκτες που σχετίζονται με την τουριστική 

φέρουσα ικανότητα. Στη συνέχεια, αναλύονται οι χρονοσειρές των μηνιαίων διεθνών 

τουριστικών αφίξεων προκειμένου να εξαχθούν οι τιμές του δείκτη εποχικότητας, τα 

εποχικά πρότυπα και η σταθερότητα αυτών με την πάροδο των ετών. Εια την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως το 2019, καθώς οι χρονιές που ακολούθησαν, 

δεδομένης της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης (Covid-19) που έπληξε την τουριστική 

δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται ως αντιπροσωπευτικές. Η  ανάλυση αυτή δύναται 

να προσδιορίσει την ένταση του φαινομένου για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

υπό εξέταση χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να γίνει πιο αντιληπτή η σημασία της 

εξέτασης και ανάλυσης του φαινομένου.

8.2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΥ ΣΤΟ Λ ΕΠ ΤΩ Ν  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Πίνακας 8.1 δείχνει τη συνολική συμβολή του τουριστικού κλάδου (Travel and 

Tourism) στο ΑΕΠ των Μεσογειακών χωρών, τον αριθμό των αφίξεων για το 2019, 

τον δείκτη αφίξεων ανά κάτοικο και τον δείκτη αφίξεων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
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Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο αριθμός των αφίξεων στη Γαλλία, την Ισπανία και 

την Ιταλία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 62% των συνολικών αφίξεων στις εξεταζόμενες 

Μεσογειακές χώρες. Το γεγονός αυτό προφανώς συνδέεται και με την έκταση των 

χωρών αυτών καθώς είναι οι μεγαλύτερες από τις υπό εξέταση χώρες.

Πίνακας 8.1. Η  συνολική συμβολή του τουρισμού (Travel and  Tourism) στο ΑΕΠ, ο 
αριθμός των αφίξεων και οι δείκτες αφίξεων ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, ανά χώρα.

Χώρα Κωδ.

Συνολική συμβολή 

του τουρισμού στο 

εγχώριο ΑΕΠ, 2019 

(%)

Αριθμός 

αφίξεων, 2019

Αφίξεις ανά 

κάτοικο, 

2019

Αφίξεις 

ανά τ.χλμ., 

2019

Γ αλλία FRA 8,96 216.830.000 3,32 393,03

Ισπανία ESP 14,94 126.170.000 2,70 249,35

Ιταλία ΙΤΑ 13,10 95.399.000 1,58 316,59

Κροατία HRV 25,75 60.021.000 14,62 1.060,55

Τουρκία TUR 11,66 51.747.000 0,61 66,04

Τυνησία TUN 14,35 51.747.000 4,38 316,28

Ελλάδα GRC 20,12 34.005.000 3,26 257,63

Πορτογαλία PRT 17,96 17.174.000 1,68 186,49

Μαρόκο MAR 18,46 13.109.000 0,36 29,36

Αίγυπτος EGY 11,00 13.026.000 0,13 12,99

Αλβανία ALB 26,27 6.406.000 2,23 222,83

Ισραήλ ISR 6,05 4.905.000 0,57 236,16

Σλοβενία SVN 12,25 4.702.000 2,26 231,93

Κύπρος CYP 23,95 4.117.000 3,41 445,03

Μάλτα MLT 27,15 3.519.000 7,97 11.136,08

Μαυροβούνιο MNE 25,10 2.510.000 4,00 181,73

Συρία SYR 14,42 2.424.000 0,14 13,09

Αλγερία DZA 6,82 2.371.000 0,05 1,00

Λίβανος LBN 19,56 1.936.000 0,28 185,23

Βοσνία BIH 10,04 1.198.000 0,37 23,39

Μονακό MCO 363.000 9,25 181.500,00

Λιβύη LBY 5,55

(πηγή: ιδία επεξεργασία από The World Bank, 2022)

Ένα δεύτερο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι για τις περισσότερες Μ εσογειακές 

χώρες, ο τουρισμός έχει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ των οικονομιών τους. Τα
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χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται στη Γαλλία, τη Βοσνία, την Τουρκία, την Αίγυπτο, 

τη Λιβύη και την Αλγερία. Εκτός από τη Γ αλλία, η οποία είναι παγκοσμίως μια από τις 

ισχυρότερες οικονομίες, οι υπόλοιπες χώρες κατατάσσονται σχετικά χαμηλά στον 

δείκτη Safety and Security ή στον γενικό δείκτη ανταγωνιστικότητας Travel & Tourism 

Competitiveness Index του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (Πίνακας Α1 στο 

Παράρτημα), αναδεικνύοντας μια αδυναμία στην τουριστική τους ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, είναι χώρες για τις 

οποίες παρατηρείται πολύ υψηλή ανησυχία για τρομοκρατικές απειλές (ΙΝΣΕΤΕ, 

2021). Ο Λίβανος αντίθετα, παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται χαμηλά σε αυτούς τους 

δείκτες της ασφάλειας, έχει σχεδόν το 20% της συνολικής συνεισφοράς του 

τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ, κάτι που δείχνει τη σημασία του τουρισμού στην 

οικονομία της χώρας.

Από τον Πίνακα 8.1 αναδεικνύεται μια δεύτερη ομάδα χωρών, αποτελούμενη 

από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Συρία, τον Λίβανο, την 

Τυνησία και το Μαρόκο, η οποία, σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα, έχει 

υψηλότερη συνολική συνεισφορά από τον κλάδο του τουρισμού στο εθνικό ΑΕΠ. 

Ωστόσο, η ομάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισμό 

αποτελείται από την Κροατία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, την Κύπρο και την 

Μάλτα.

Ένα πρόσθετο στοιχείο που προκύπτει από τον Πίνακα 8.1 είναι οι πολύ υψηλές 

τιμές στους δείκτες που σχετίζονται με την φέρουσα ικανότητα, για την Κροατία, το 

Μονακό και την Μάλτα. Οι δείκτες αυτοί είναι οι αφίξεις ανά κάτοικο και οι αφίξεις 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο οι οποίοι δείχνουν την πίεση που ασκείται στην κοινωνία 

και στο περιβάλλον των χωρών αυτών. Δεδομένης της ισχυρής εξάρτησής τους από 

τον τουρισμό, αναδεικνύονται ορισμένα προβλήματα που χρήζουν ιδιαίτερης 

αντιμετώπισης κατά τον τουριστικό σχεδίασμά προκειμένου οι χώρες αυτές να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές και ελκυστικές.

8.3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εια τον υπολογισμό του δείκτη τουριστικής εποχικότητας χρησιμοποιήθηκε ο Σχετικός 

Δείκτης Εποχικότητας (RSI) και για τον δείκτη σταθερότητας του εποχιακού προτύπου 

ο δείκτης K endall’s W, όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3 από τις σχέσεις (10) και 

(26) αντίστοιχα. Οι μαθηματικοί τύποι των δεικτών διατυπώνονται εκ νέου στις σχέσεις
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(34) και (35). Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στον Πίνακα 8.2. Από τις 

συνολικά είκοσι δύο χώρες που εξετάστηκαν, βρέθηκαν δεδομένα για διανυκτερεύσεις 

σε τουριστικά καταλύματα για δεκατρείς από αυτές.

Σχετικός Δείκτης 

Εποχικότητας (RSI)
(34)

όπου:

c το συνολικό κόστος για την εξάλειψη της εποχικότητας

|Α*Β| μεταβλητές χ^ οι μεταφερόμενες ποσότητες (οι μεταβλητές απόφασης του

όπου:

m το πλήθος των μηνών του έτους (12)

η το πλήθος των παρατηρήσεων του δείγματος, δηλαδή το σύνολο των ετών 

που εξετάζονται

Για τον προσδιορισμό των τιμών των δεικτών χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της 

περιόδου 2000-2019. Για την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα, 

την Κύπρο και την Πορτογαλία, όλα τα μηνιαία δεδομένα ήταν διαθέσιμα. Για την 

Κροατία και την Μ άλτα ο μηνιαίος αριθμός διανυκτερεύσεων ήταν για την περίοδο 

2003-2019, αντίστοιχα για το Μ αυροβούνιο η περίοδος 2011-2019, για την Αίγυπτο 

2012-2019, για την Τουρκία 2013-2019, ενώ για την Αλβανία 2018-2019 με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπολογιστεί ο δείκτης σταθερότητας του εποχικού 

προτύπου (δείκτης Kendall's W).

Συμπερασματικά, τελικώς η ανάλυση έγινε για τις δώδεκα από τις συνολικά 

είκοσι τρεις υπό εξέταση χώρες. Ό πως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η τουριστική 

εποχικότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στο Μαυροβούνιο, την Αλβανία, την Ελλάδα και 

την Κροατία, με την Ελλάδα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα και από υψηλό 

βαθμό σταθερότητας του πρότυπου της (Kendall’s W) (0,723). Η  Ισπανία, η Τουρκία, 

η Πορτογαλία, η Γ αλλία και η Ιταλία δείχνουν επίσης υψηλό βαθμό σταθερότητας στα 

εποχικά πρότυπά τους (> 0,722).

προβλήματος).

Δείκτης Kendall's W (35)

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 125

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Πίνακας 8.2. Οι τιμές του δείκτη τουριστικής εποχικότητας (RSI) και του δείκτη 
Kendall's W, για την περίοδο μελέτης. Καθώ ς δεν βρέθηκαν μηνιαία στοιχεία αφίξεων 
για την Αίγυπτο για το 2019, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του 2018. Δεν βρέθηκαν  
δεδομένα για τις άλλες χώρες.

Χώρα Κωδ. RSI Kendall's W

Μαυροβούνιο ΜΝΕ 0,52 0,552

Αλβανία ALB 0,48

Ελλάδα GRC 0,46 0,723

Κροατία HRV 0,44 0,634

Κύπρος CYP 0,35 0,540

Ιταλία ΙΤΑ 0,25 0,722

Τουρκία TUR 0,25 0,900

Ισπανία ESP 0,20 0,937

Πορτογαλία PRT 0,18 0,865

Σλοβενία SVN 0,15 0,591

Μάλτα MLT 0,15 0,608

Αίγυπτος EGY 0,13 0,495

Γ αλλία FRA 0,12 0,738

(πηγή: ιδία επεξεργασία από The World Bank, 2022)

Το Σχήμα 8.1 συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση των εποχιακών προτύπων για 

την κάθε χώρα και στην ομαδοποίησή τους. Για την Κροατία, το Μαυροβούνιο και την 

Ελλάδα εμφανίζεται μια πολύ υψηλή κορυφή κατά τον Αύγουστο και μια ελαφρώς 

μικρότερη τον Ιούλιο. Η  Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Κύπρος, η 

Τουρκία, η Πορτογαλία και η Μ άλτα έχουν επίσης κορύφωση τον Αύγουστο, με σαφώς 

όμως λιγότερο έντονες διακυμάνσεις. Αυτό το πρότυπο εποχικότητας και των δύο 

ομάδων, είναι το συνηθέστερο, ιδίως για τους Μ εσογειακούς προορισμούς (Morse and 

Smith, 2015).

Το εποχιακό πρότυπο της Σλοβενίας εμφανίζει κορυφές για τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο, παρουσιάζοντας όμως και μια μικρότερη κορύφωση κατά τον Μάιο 

(shoulder), μεταξύ δηλαδή της χαμηλής και της υψηλής περιόδου ως προς τη ζήτηση. 

Το πρότυπο αυτό είναι επίσης σύνηθες στον κλάδο του τουρισμού (Ferrante et al., 

2018). Τέλος, το εποχιακό πρότυπο της Αιγύπτου διαφέρει σημαντικά καθώς οι 

διακυμάνσεις της εντός του έτους είναι εξαιρετικά μικρές. Αυτά τα πρότυπα, χωρίς 

έντονες «αιχμές» και με σχετικά μικρές διακυμάνσεις, είναι χαρακτηριστικό πολλών 

πολιτιστικών προορισμών (Cuccia and Rizzo, 2011).
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Σχήμα 8.1. Το εποχικό πρότυπο ανά εξεταζόμενη χώ ρα α) Κροατία, Μαυροβούνιο, 
Ελλάδα, β) Σλοβενία, Αίγυπτο, γ) Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρος, Τουρκία, 
Πορτογαλία, Μ άλτα (πηγή: ιδία επεξεργασία από Eurostat, 2022).

Στη συνέχεια γίνεται η αποσύνθεση των χρονοσειρών για τον αριθμό των 

αφίξεων και από το Σχήμα 8.2 μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την τάση που 

παρουσιάζει η κάθε χώρα ξεχωριστά. Φαίνεται ότι η Ισπανία, ιδίως μετά το 2013, έχει 

μια σημαντικά ανοδική τάση. Ακόμα εντονότερα φαίνεται η ανοδική τάση για την
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Τουρκία η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τους 50 κορυφαίους προορισμούς με 

την μεγαλύτερη αύξηση στην τουριστική ζήτηση (ΙΝΣΕΤΕ, 2021). Η  Εαλλία, η Ιταλία, 

η Ελλάδα και η Πορτογαλία παρουσιάζουν σχετικά σταθερές τάσεις, ενώ οι τάσεις για 

την Κροατία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Αίγυπτο, το Μ αυροβούνιο και τη Σλοβενία 

χαρακτηρίζονται ως ασταθείς. Η  Μάλτα, με βάση έρευνα της Booking.com, ήταν ο 

δημοφιλέστερος προορισμός (trending) για το 2020 (ΙΝΣΕΤΕ, 2021), παρά την 

επίδραση του Covid-19 στον παγκόσμιο τουρισμό, ενώ το Ισραήλ, η Τουρκία, η 

Αίγυπτος και η Ιορδανία, είναι χώρες για τις οποίες παρατηρείται πολύ υψηλή 

ανησυχία για τρομοκρατικές απειλές (ΙΝΣΕΤΕ, 2021).

Σχήμα 8.2. Η  τάση (Smoothed Trend-Cycle - STC) ανά εξεταζόμενη χώρα, για τις 
περιόδους που υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα (πηγή: ιδία επεξεργασία από Eurostat, 
2022) .

Επιχειρώντας να προσδιορίσουμε τις κυριότερες τουριστικές αγορές για την κάθε 

χώρα, στον Πίνακα 8.3 εμφανίζονται οι πέντε κυριότερες. Η  Εερμανία, τόσο ως η 

πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα (World Population Review, 2021), όσο και ως η χώρα
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με τον μεγαλύτερο πληθυσμό μετά τη Ρωσία (Worldmeter, 2021), αποτελεί μια από τις 

κυριότερες τουριστικές αγορές για όλες τις εξεταζόμενες χώρες. Ως ένα δεύτερο και 

ευρύτερο συμπέρασμα, οι κύριες τουριστικές ροές των χωρών προέρχονται από τις 

μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και από τις γειτονικές τους χώρες. Το γεγονός ότι οι υπό 

εξέταση χώρες εξαρτώνται τουριστικά από κοινές αγορές, αυξάνει το επίπεδο 

ανταγωνισμού μεταξύ τους.

Πίνακας 8.3. Οι πέντε κυριότερες αγορές σύμφωνα με τον αριθμό των διεθνών αφίξεων 
ανά εξεταζόμενη χώρα.

Χώρα Οι πέντε κυριότερες τουριστικές αγορές

Μαυροβούνιο Σερβία Ρωσία Βοσνία Γ ερμανία Γ αλλία

Ελλάδα Γ ερμανία Βουλγαρία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Ιταλία Γ αλλία

Κροατία Γ ερμανία Αυστρία Σλοβενία Ιταλία Τσεχία

Κύπρος
Ηνωμένο

Βασίλειο
Ρωσία Ισραήλ Γ ερμανία Ελλάδα

Ιταλία Γ ερμανία Γ αλλία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Αυστρία Ελβετία

Τουρκία Ρωσία Γ ερμανία Βουλγαρία Ηνωμένο Βασίλειο Γ εωργία

Ισπανία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Γ ερμανία Γ αλλία

Σκανδιναβικές

χώρες
Ιταλία

Πορτογαλία Ισπανία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Γ αλλία Γ ερμανία Ολλανδία

Σλοβενία Ιταλία Γ ερμανία Αυστρία Κροατία Ολλανδία

Μάλτα
Ηνωμένο

Βασίλειο
Ιταλία Γ ερμανία Γ αλλία Ισπανία

Αίγυπτος Γ ερμανία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Ιταλία Γ αλλία Ρωσία

Γ αλλία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Γ ερμανία Βέλγιο Ιταλία Ελβετία

(Πηγή: OECD, 2021)

Μ ε βάση τις τιμές των εποχιακών παραγόντων (SAF) που δείχνουν το εποχικό 

πρότυπο, προσδιορίζονται οι μήνες με τη μεγαλύτερη επίδραση για την υπό εξέταση 

περίοδο. Οι μήνες Απρίλιος - Οκτώβριος παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για 

την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Μ άλτα (SAF> 0,9). Για αυτές τις
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χώρες, ο Μ άρτιος φαίνεται να έχει μεγαλύτερη δυναμική από τον Νοέμβριο. Για τη 

Σλοβενία, την Κύπρο και την Τουρκία φαίνεται ότι η τουριστική περίοδος είναι Μάιος 

- Οκτώβριος. Ο Απρίλιος για αυτές τις χώρες είναι πιο δυναμικός από τον Νοέμβριο. 

Για την Ιταλία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και την Ελλάδα, η σεζόν ξεκινά επίσης 

τον Μάιο, αλλά διαρκεί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Από αυτές τις χώρες, η Ιταλία 

παρουσιάζει δυναμική και τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο και η Ελλάδα μόνο τον 

Οκτώβριο. Τέλος, η Αίγυπτος, που παρουσιάζει, μαζί με τη Γαλλία, τον χαμηλότερο 

δείκτη τουριστικής εποχικότητας, αλλά ταυτόχρονα και τον χαμηλότερο δείκτη 

σταθερότητας του εποχιακού προτύπου, φαίνεται να έχει τουριστική περίοδο για όλη 

την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου. Οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος δεν έχουν 

την αντίστοιχη δυναμική, αλλά οι αποκλίσεις είναι σχετικά μικρές.

Πίνακας 8.4. Το ποσοστό άμεσης και συνολικής συνεισφοράς του τουρισμού στο ΑΕΠ της 
Ελλάδας, της Κροατίας και του Μαυροβούνιου, για επιλεγμένα έτη.

Ποσοστό (%) άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ

1999 2009 2019 2022 2028

Ελλάδα 5,35 5,62 8,22 8,45 9,14

Κροατία 6,76 9,15 11,27 11,97 14,19

Μαυροβούνιο 3,31 9,10 11,59 11,54 13,25

Ποσοστό (%) συνολικής συνεισφοράς στο ΑΕΠ

1999 2009 2019 2022 2028

Ελλάδα 14,80 16,65 20,12 20,84 22,70

Κροατία 15,93 22,54 25,75 27,14 31,68

Μαυροβούνιο 7,15 18,62 25,10 25,14 27,86

(πηγή: ιδία επεξεργασία από The World Bank, 2022)

Λαμβάνοντας υπόψη και τον Πίνακα 8.2, η Κύπρος, η Ιταλία και η Τουρκία 

εμφανίζουν σχετικά χαμηλή τουριστική εποχικότητα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα του 

φαινομένου παρατηρούνται στο Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και την Κροατία (και την 

Αλβανία, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία). Σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, το μερίδιο της άμεσης συμβολής του τουρισμού στο εθνικό ΑΕΠ της 

Κροατίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 25,84% (από 11,27% σε 14,19%) και η 

συνολική συνεισφορά κατά 23,00% (από 25,75% σε 31,68 %) το 2028 σε σύγκριση με 

το 2019, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8.4. Αντίστοιχα, το ποσοστό της συνολικής 

συνεισφοράς αναμένεται να αυξηθεί κατά 12,81% (από 20,12% σε 22,70%) για την 

Ελλάδα και κατά 11,01% (από 25,10% σε 27,86%) για το Μαυροβούνιο. Το Σχήμα 8.3
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συμβάλει στην βαθύτερη κατανόηση των διαχρονικών μεταβολών του ποσοστού της 

άμεσης συνεισφοράς του τουρισμού στις οικονομίες των χωρών αυτών.

| CROATIA |

•  [ MONTENEGRO |

ψ \

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028

Year

Σχήμα 8.3. Το ποσοστό της άμεση συμβολή του τουρισμού στο Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν για την Ελλάδα, την Κροατία και το Μαυροβούνιο, σε σχέση με το αντίστοιχο 
ποσοστό σε παγκόσμιο επίπεδο, για την περίοδο 1996-2028. (πηγή: ιδία επεξεργασία από 
World Bank, 2022)

Σχήμα 8.4. Οι χώ ρες της Μ εσογείου που επηρεάζονται περισσότερο από την τουριστική 
εποχικότητα (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης του 

φαινομένου, ειδικά σε αυτές τις μεσογειακές χώρες. Όπως φαίνεται από το Σχήμα 8.4 

αυτές οι χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας) συνορεύουν μεταξύ τους και 

σχηματίζουν μια νοητή ευθεία γραμμή. Η  μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του 

φαινομένου απαιτεί συνδυασμένες ενέργειες και είναι χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη 

οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (Lee et al., 2008; Cannas, 2012). Αυτές οι χώρες
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βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον παράκτιο τουρισμό και στην ανάπτυξη των 3 s, 

έχοντας μια δυσκολία στην ανάδειξη νέων τουριστικών προτάσεων σε νέους 

προορισμούς τους. Η  αλλαγή του μείγματος προϊόντων αποτελεί μια βασική και δομική 

αλλαγή προκειμένου να επιτευχθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και να 

μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής εποχικότητας, ωστόσο στο τρίτο 

μέρος της Διδακτορικής Διατριβής θα αναπτυχθούν αναλυτικά οι προτάσεις προς τον 

σκοπό αυτό.

8.4. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Στις ενότητες του κεφαλαίου επιχειρήθηκε μια επισκόπηση του φαινομένου της 

τουριστικής εποχικότητας για τις χώρες της Μεσογείου. Από το σύνολο των διεθνών 

αφίξεων σε αυτές τις χώρες, το 62% συγκεντρώνεται στη Γαλλία, την Ισπανία και την 

Ιταλία, δείχνοντας τη διαφορά που έχουν σε σχέση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες με την 

μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισμό είναι η Κροατία, το Μονακό, το 

Μαυροβούνιο, η Κύπρος και η Μάλτα. Το γεγονός ότι η Κροατία, το Μονακό και η 

Μάλτα, ταυτόχρονα εμφανίζουν υψηλές τιμές στους δείκτες αφίξεις ανά κάτοικο και 

αφίξεις ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, αναδεικνύει κάποιες παραμέτρους που θα πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τον τουριστικό σχεδίασμά. Εξετάζοντας τον δείκτη 

εποχικότητας (RSI), οι μεγαλύτερες τιμές παρατηρήθηκαν στο Μαυροβούνιο, την 

Αλβανία, την Ελλάδα και την Κροατία, με την Ελλάδα μάλιστα να εμφανίζει και πολύ 

υψηλό βαθμό σταθερότητας του πρότυπου (Kendall’s W), γεγονός που σημαίνει ότι το 

τουριστικό προϊόν παραμένει διαχρονικά σταθερό. Οι χώρες αυτές έχουν ένα κοινό 

πρότυπο εποχικότητας με κορυφή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η  Ισπανία, η Εαλλία, 

η Ιταλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Πορτογαλία, και η Μάλτα, έχουν επίσης το ίδιο 

πρότυπο εποχικότητας, με πολύ μικρότερες ωστόσο διακυμάνσεις. Η  Σλοβενία έχει ένα 

διαφορετικό πρότυπο καθώς εμφανίζει μεταξύ της χαμηλής και της υψηλής περιόδου 

μια μικρότερη κορυφή (shoulder), ενώ η Αίγυπτος φαίνεται πως ένα πρότυπο 

εποχικότητας χωρίς ιδιαίτερες κορυφές, που την βοηθάει να έχει επισκέπτες καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους. Το πρότυπο αυτό συναντάται κυρίως σε πολιτιστικούς 

προορισμούς. Τέλος, από την ανάλυση προέκυψε ότι το Μαυροβούνιο, η Ελλάδα και 

η Κροατία, εμφανίζουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις του φαινομένου της εποχικότητας 

και προτάθηκαν κάποιες ενέργειες, εστιάζοντας στην Ελλάδα, για την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μια επισκόπηση των κυριότερων αγορών του ελληνικού 

τουρισμού, τόσο σε επίπεδο επικράτειας, όσο και σε επίπεδο περιφερειών. Τα δεδομένα 

για την ανάλυση προέρχονται από τη μηνιαία δειγματοληπτική έρευνα στα κυριότερα 

σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, με τίτλο «Έρευνα Συνόρων», που διενεργείτε κάθε 

χρόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναλυθούν οι 

κυριότερες αγορές για τον κάθε προορισμό προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα 

συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν και στα επόμενα κεφάλαια της Διδακτορικής 

Διατριβής. Ο προσδιορισμός του πρότυπου της τουριστικής ζήτησης και ο 

υπολογισμός του δείκτη τουριστικής εποχικότητας ανά τουριστική αγορά, αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία για τη χάραξη στρατηγικών, αλλά και την ανάδειξη πιθανών 

ευκαιριών.

9.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Στο Σχήμα 9.1 απεικονίζεται διαγραμματικά η μέση διάρκεια παραμονής και η δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση, ανά τουριστική αγορά, ανά τρίμηνο για το 2019, για το σύνολο 

της χώρας3. Οι μακρινοί προορισμοί όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς, 

εμφανίζουν υψηλές τιμές και στις δύο μεταβλητές και για τα τέσσερα τρίμηνα του 

έτους. Είναι ένα λογικό συμπέρασμα αφενός γιατί όσο μεγαλώνει η απόσταση του 

ταξιδιού, συνήθως μεγαλώνει και η μέση διάρκεια παραμονής, αφετέρου γιατί στις 

χώρες αυτές υπάρχουν αρκετοί ομογενείς που επισκέπτονται τη χώρα για διακοπές και 

επανένωση με φίλους και συγγενείς. Εξετάζοντας τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανά 

τρίμηνο, προκύπτει ότι κατά το τρίτο και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους

3 Στα Σχήματα Α1, Α2, A3 και Α4 του Παραρτήματος παρουσιάζονται αναλυτικά η δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, οι εισπράξεις ανά διανυκτέρευση και η μέση διάρκεια 
παραμονής, ανά περιφέρεια και ανά κύρια τουριστική αγορά της περιφέρειας
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παρατηρούνται οι μεγαλύτερες διαφορές, αλλά και οι υψηλότερες τιμές. Αντίστοιχα, 

εξετάζοντας τη μέση διάρκεια παραμονής η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται κατά 

το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι μεγαλύτερες μέσες τιμές κατά το τρίτο (9,33 

διανυκτερεύσεις) και το δεύτερο τρίμηνο (8,96 διανυκτερεύσεις) του 2019.
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Σχήμα 9.1. Τα διαγράμματα διασποράς (scatter plots) για τη μέση διάρκεια παραμονής 
και τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ανά τρίμηνο του 2019, ανά τουριστική αγορά, για το 
σύνολο της χώ ρας (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Προκειμένου να αποκτήσουμε μια εικόνα ως προς την εποχικότητα των 

διανυκτερεύσεων από τις χώρες αυτές, στον Πίνακα 9.1 και στο Σχήμα 9.2 

πραγματοποιήθηκε η αποσύνθεση των χρονολογιών σειρών για τις διανυκτερεύσεις
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των αλλοδαπών επισκεπτών ανά αγορά, προκειμένου να προσδιοριστεί η εποχικότητα 

και η τάση για την περίοδο 2005-2019. Για την εκτίμηση των εποχιακών παραγόντων 

(SAF) και της τάσης (STC) χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS για την 

εξαγωγή των οποίων εφαρμόστηκαν οι μαθηματικές σχέσεις όπως αναλύθηκαν 

εκτενώς στην ενότητα 3.3. της Διδακτορικής Διατριβής.

Από τον Πίνακα 9.1 είναι εμφανής η πολύ έντονη εποχικότητα καθώς οι 

μεγαλύτερες τιμές των εποχικών παραγόντων (SAF) συγκεντρώνονται κατά το τρίτο 

τρίμηνο του έτους, τόσο για τις αγορές από τις χώρες της ΕΕ-27 (239,00), όσο και για 

τις λοιπές χώρες (230,00). Συγκεκριμένα, το φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερα στις 

αγορές της Αυστρίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Τσεχίας, της 

Αυστραλίας και της Ελβετίας. Οι αγορές αυτές εστιάζονται κυρίως στο τρίτο τρίμηνο 

του έτους, δείχνοντας ένα σημαντικά μικρότερο ενδιαφέρον για το δεύτερο τρίμηνο 

του έτους. Το ενδιαφέρον των χωρών αυτών για το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο του 

έτους είναι πολύ μικρό. Αντίστοιχα, η χαμηλότερη εποχικότητα παρατηρείται για τις 

αγορές της Κύπρου και της Αλβανίας καθώς οι μεταβολές των εποχικών παραγόντων 

εντός του έτους είναι μικρότερες. Είναι ένα λογικό συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη 

τους δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί με τις χώρες αυτές.

Ωστόσο, στην πλειονότητά τους οι διανυκτερεύσεις από τις κύριες τουριστικές 

αγορές της χώρας, παρά την έντονη συγκέντρωσή τους στο τρίτο τρίμηνο του έτους, 

δείχνουν κάποια δυναμική και για το δεύτερο τρίμηνο (SAF>100). Οι αγορές αυτές 

είναι από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Γερμανία, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Δανία, τη 

Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Ρωσία.

Πίνακας 9.1. Οι εποχικοί παράγοντες (seasonal factors) για τον αριθμό 
διανυκτερευσεων, ανά τουριστική αγορά, ανά τρίμηνο, για την περίοδο 2005-2019.

SAF

I II III IV

Χώρες ΕΕ - 27 19,40 97,30 239,00 44,20

Αυστρία 9,60 97,00 266,80 26,60

Βέλγιο 9,40 105,30 256,70 28,60

Γ αλλία 11,70 104,90 250,70 32,70

Γ ερμανία 14,80 101,90 229,80 53,50

Ισπανία 31,30 81,30 238,30 49,20

Ιταλία 15,40 59,80 298,00 26,80
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SAF

I II III IV

Κύπρος 84,30 107,50 121,60 86,60

Ολλανδία 9,40 115,60 234,90 40,10

Δανία 7,60 102,90 248,70 40,90

Ρουμανία 33,80 78,90 242,40 44,90

Σουηδία 10,50 123,80 227,60 38,10

Τσεχία 3,40 85,40 291,90 19,30

Λοιπές Χώρες 20,40 102,40 230,00 47,20

Αλβανία 82,80 99,70 125,10 92,40

Αυστραλία 17,00 89,10 238,20 55,60

Ελβετία 15,60 96,90 228,90 58,60

Ηνωμένο Βασίλειο 11,80 110,20 233,10 44,80

ΗΠΑ 34,20 110,60 191,80 63,40

Καναδάς 18,90 109,30 222,20 49,50

Ρωσία 11,50 107,50 247,90 33,10

(πηγή: ιδία επεξεργασία ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022)

Στο Σχήμα 9.2 ομαδοποιείται η ο παράγοντας της τάσης (STC) ανά χώρα, για την 

περίοδο 2005-2019, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Η 

Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούν διαχρονικά τις κυριότερες αγορές της 

χώρας. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε τη δυναμική που 

αποκτήσανε τις τελευταίες δεκαετίες οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες της Ευρώπης 

οι οποίοι εδρεύουν στις χώρες των κυριότερων χωρών προέλευσης τουριστών για το 

σύνολο της Ευρώπης (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο). Από το 2013 και μετά, οι 

διανυκτερεύσεις από το Ηνωμένου Βασίλειο εμφανίζουν αυξητική τάση, ενώ 

αντίστοιχα, για την αγορά της Γερμανίας παρατηρείται ότι υπήρχε μια σημαντική 

αύξηση της τάσης κατά τη διετία 2016-2018, η οποία στη συνέχεια μειώθηκε ως ένα 

βαθμό.

Σημαντική αυξητική τάση, παρατηρείται επίσης για τις αγορές της Γαλλίας, της 

Ιταλίας και των ΗΠΑ, ενώ η αγορά της Ολλανδίας χαρακτηρίζεται από μια σχετικά 

σταθερή τάση κατά τη περίοδο 2005-2019. Ξεχωρίζει επίσης έντονα η ανοδική τάση 

που υπήρχε στις διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία κατά την τετραετία 2009-2013. Έκτοτε,
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Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο

Σχήμα 9.2. Ο δείκτης της τάσης (STC) για τον αριθμό διανυκτερεύσεων, ανά τουριστική 
αγορά  ανά τρίμηνο, για την περίοδο 2005-2019 (πηγή: ιδία επεξεργασία ιδία επεξεργασία 
από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022 ).

η τάση δείχνει μια σταθερότητα. Για τις υπόλοιπες χώρες η τάση δείχνει αρκετά μικρές 

διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των ετών. Στον Πίνακα 9.2 φαίνεται το ποσοστό 

μεταβολής της δαπάνης ανά ταξίδι, ανά τρίμηνο για το 2005 και το 2019 και αντίστοιχα
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η τυπική απόκλιση για όλη την περίοδο 2005-2019. Ομοίως στους Πίνακες 9.3, 9.4 και 

9.5 εμφανίζονται οι μεταβολές για τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, τη διάρκεια 

παραμονής και του αριθμού των διανυκτερεύσεων αντίστοιχα. Για τους υπολογισμούς 

του ποσοστού μεταβολής και της τυπικής απόκλισης εφαρμόστηκαν οι μαθηματικές 

σχέσεις (36) και (37).

Ποσοστό μεταβολής ΠΜ = Χτε1 Χαρχ ,  100Ύ<χρχ

όπου:

%τελ η τιμή της τελικής παρατήρησης

%αρχ η τιμή της αρχικής παρατήρησης

Τυπική απόκλιση |Σ ( χ  -  χ ) 2

Τ " J (n  -  1)

όπου:

X η τιμή της παρατήρησης

X η μέση τιμή του συνόλου των παρατηρήσεων

Π το πλήθος των παρατηρήσεων

(36)

(37)

Πίνακας 9.2. Ποσοστό μεταβολής της δαπάνης ανά ταξίδι, ανά τρίμηνο, για τα έτη 2005 
και 2019, ανά κυριότερη αγορά αλλοδαπών επισκεπτών και η τυπική απόκλιση της 
δαπάνης ανά ταξίδι για την περίοδο 2015-2019.

Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2005-2019

Α ’ Β ’ Γ Δ’ Α ’ Β ’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Αυστρία -16,08% 10,18% 14,81% -14,33% 113,91 73,58 109,63 93,86

Βέλγιο -4,98% 3,61% -0,49% -23,80% 98,42 66,63 89,74 107,97

Γ αλλία -18,28% -9,45% -19,09% 14,21% 55,38 56,64 85,38 51,18

Γ ερμανία -38,32% -14,96% 0,41% -17,31% 120,15 62,68 51,61 67,36

Ισπανία -26,25% -8,92% -22,25% -30,55% 83,64 97,57 146,85 158,79

I ταλία -26.97% -12.80% -14.67% -30.82% 72.56 91.64 76.19 97.78

Κύπρος 20.85% -18.04% -23.81% 3.96% 102.03 106.99 110.23 66.15

Ολλανδία -69,43% -12,65% -4,95% -56,30% 311,60 136,56 85,63 211,80

Δανία -55,09% -8,45% 1,80% -11,58% 215,64 77,60 60,88 64,14

Ρουμανία -69,75% -33,56% -29,27% -66,55% 173,24 110,68 84,68 152,45

Σουηδία -48,23% -3,45% 8,66% 14,42% 143,64 59,59 44,92 57,96

Τσεχία -31,94% -28,01% -9,22% -57,33% 256,27 94,27 68,89 117,09

Αλβανία 5,64% -7,19% -50,66% -46,69% 50,36 52,47 82,82 53,47

Αυστραλία -22,09% 11,08% 6,81% -42,94% 281,86 282,39 139,08 205,62
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Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2005-2019

Α ’ Β ’ Γ Δ’ Α ’ Β ’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Ελβετία -8,78% -15,96% 1,67% -3,04% 130,63 79,36 99,98 82,17

Ηνωμένο
-12,07% -10,06% -16,28% -12,61% 49,59 66,12 92,51 53,95

Βασίλειο

ΗΠΑ -29,70% -19,14% -16,49% -10,23% 161,69 124,72 141,62 131,82

Καναδάς -33,38% -6,02% 7,67% -35,73% 261,38 214,87 171,62 191,97

Ρωσία -51,66% -32,64% -35,96% -53,44% 196,20 201,76 212,72 243,71

Μέσος όρος -28,24% -11,39% -10,60% -25,30% 145,88 104,38 103,35 112,04

(πηγή: ιδία επεξεργασία ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022)

Για το πρώτο τρίμηνο από τον Πίνακα 9.2 παρατηρούμε ότι συνολικά στη χώρα, 

η μέση δαπάνη ανά ταξίδι έχει μειωθεί σημαντικά. Μόνο οι αγορές της Κύπρου και της 

Αλβανίας, οι οποίες έχουν και τη μικρότερη εποχικότητα, δείχνουν μια αύξηση στη 

δαπάνη ανά ταξίδι. Εξετάζοντας και τους Πίνακες 9.3 και 9.4 για το πρώτο τρίμηνο, 

διαπιστώνουμε ότι ως προς τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, μόνο οι αγορές της 

Ρουμανίας, της Αυστραλίας και της Αλβανίας έχουν μια θετική μεταβολή, ενώ ως προς 

τη διάρκεια παραμονής αρκετές αγορές σημείωσαν αύξηση. Ως ένα γενικό 

συμπέρασμα, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση για το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει 

συρρικνωθεί σημαντικά, παρά τη διαχρονική αύξηση του αριθμού των 

διανυκτερεύσεων που προκύπτει από τον Πίνακα 9.5.

Πίνακας 9.3. Ποσοστό μεταβολής της δαπάνης ανά διανυκτέρευση, ανά τρίμηνο, για τα 
έτη 2005 και 2019, ανά κυριότερη αγορά αλλοδαπών επισκεπτών και η τυπική απόκλιση 
της δαπάνης ανά διανυκτέρευση για την περίοδο 2015-2019.

Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2015-2019

Α ’ Β’ Γ Δ’ Α ’ Β’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Αυστρία -58,82% 18,96% 38,71% 7,20% 23,22 10,64 12,01 10,21

Βέλγιο -10,22% 20,67% 18,47% -8,09% 19,99 6,87 7,04 10,80

1 'αλλία -41.53% -5.07% 13.41 % 14.55% 15.16 5.80 5.97 6.23

1 ν,ρμαιία -19.58% 21.46% 56.95% 16.08% 9.69 4.60 7.18 4.12

Ισπαιία -63.50% -7.77% -18.33% 12.14% 23.95 21.04 16.49 22.68

Ιταλία -39,08% 4,72% 10,48% -0,10% 16,97 9,89 5,05 14,33

Κύπρος -10,57% 37,11% 8,18% 16,88% 6,12 8,41 9,52 10,64

Ολλανδία -25,80% 16,19% -1,57% 24,83% 15,58 5,82 4,83 7,14

Δανία -40,32% 2,13% 10,17% -15,42% 27,79 7,28 5,25 11,38

Ρουμανία 38,95% -10,88% -16,16% -11,67% 15,86 11,64 9,47 11,38

Σουηδία -27,06% 8,52% 22,56% 22,42% 14,31 4,26 6,78 6,53
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Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2015-2019

Α ’ Β’ Γ Δ’ Α ’ Β’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Τσεχία -33,84% -9,06% 26,70% -11,88% 23,94 6,02 5,73 13,82

Αλβανία 1,18% 12,91% -13,57% -46,06% 39,23 32,46 24,15 32,11

Αυστραλία 15,02% -6,84% 11,94% -15,47% 19,73 24,73 14,50 18,05

Ελβετία -5,35% 21,16% 30,13% 44,73% 17,05 9,15 10,92 13,15

Ηνωμένο

Βασίλειο
-7,75% 5,15% 8,15% -14,56% 9,45 6,37 6,20 6,51

ΗΠΑ -29,34% 7,09% -1,59% -27,85% 14,21 7,71 8,68 13,94

Καναδάς -42,08% 18,73% 36,69% -19,68% 28,83 11,16 9,57 21,97

Ρωσία -35,51% -31,36% -21,49% -43,65% 19,10 15,03 13,22 26,66

Μέσος όρος -22,90% 6,52% 11,57% -2,92% 17,82 10,30 9,05 12,91

(πηγή: ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022)

Για το δεύτερο τρίμηνο μόνο για τις αγορές της Αυστρίας και του Βελγίου 

παρατηρείται μια μικρή θετική αύξηση στη μεταβολή της δαπάνης ανά ταξίδι μεταξύ 

των ετών 2005 και 2019. Η  διάρκεια παραμονής με εξαίρεση την αγορά της 

Αυστραλίας έχει επίσης συρρικνωθεί. Ωστόσο., υπήρξε θετική μεταβολή στη δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση για τις αγορές της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γερμανίας, της 

Ιταλίας, της Κύπρου, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Αλβανίας, της 

Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Καναδά. Συνδυαστικά με την 

αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων για το τρίμηνο αυτό, μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως παρά τη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, αναδεικνύεται 

συνολικά κάποια δυναμική για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η οποία διαφάνηκε και 

από τον Πίνακα 9.1 των εποχικών παραγόντων (SAF) ανά τρίμηνο για τις υπό εξέταση 

αγορές.

Πίνακας 9.4. Ποσοστό μεταβολής της διάρκειας παραμονής, ανά τρίμηνο, για τα έτη 
2005 και 2019, ανά κυριότερη αγορά αλλοδαπών επισκεπτών και η τυπική απόκλιση της 
διάρκειας παραμονής για την περίοδο 2015-2019.

Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2015-2019

Α ’ Β’ Γ Δ’ Α ’ Β’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Αυστρία 103,79% -7,38% -17,23% -20,08% 3,33 1,32 0,97 1,21

Βέλγιο 5,84% -14,14% -16,00% -17,09% 1,46 0,66 0,76 1,05

Γ αλλία 39,76% -4,62% -28,66% -0,30% 1,87 0,29 1,13 0,73

Γ ερμανία -23,31% -29,99% -36,02% -28,77% 1,56 1,50 1,74 1,29

Ισπανία 102,04% -1,25% -4,81% -38,07% 3,06 2,52 1,05 2,71
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Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2015-2019

Α ’ Β’ Γ Δ’ Α ’ Β’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Ιταλία 19,87% -16,73% -22,76% -30,75% 1,12 0,74 0,78 1,57

Κύπρος -35,54% -53,30% -19,11% -58,84% 5,62 4,14 1,36 4,60

Ολλανδία -13,63% -3,77% -15,92% -24,36% 3,32 0,83 0,79 0,83

Δανία -24,75% -10,36% -7,60% 4,53% 3,86 0,88 0,72 1,11

Ρουμανία -78,23% -25,45% -15,63% -62,13% 4,20 0,94 1,88 1,97

Σουηδία -29,01% -11,03% -11,34% -6,54% 4,02 0,86 1,18 0,77

Τσεχία 2,87% -20,83% -28,35% -51,58% 4,12 1,20 1,11 2,44

Αλβανία 4,41% -17,80% -42,92% -1,18% 0,90 0,96 0,79 0,89

Αυστραλία -32,27% 19,24% -4,59% -32,50% 2,77 1,94 1,74 1,89

Ελβετία -3,63% -30,64% -21,87% -33,00% 5,66 1,43 1,06 1,84

Ηνωμένο
-4,69% -14,47% -22,59% 2,28% 1,27 0,69 0,84 0,54

Βασίλειο

III ΙΑ -0.51% -24.49% -15.14% 24.41% 2.19 1.14 1.40 1.24

Καναδάς 15.03% -20.84% -21.23% -19.98% 3.83 1.91 1.90 1.96

Ρωσία -25,04% -1,86% -18,44% -17,37% 2,94 0,69 1,10 1,32

Μέσος όρος 1,21% -15,25% -19,48% -21,65% 2,83 1,26 1,19 1,51

(πηγή: ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022)

Το τρίτο τρίμηνο αποτελεί διαχρονικά την υψηλή περίοδο του ελληνικού 

τουρισμού. Παρά την πολύ υψηλή αύξηση του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων 

για τις αγορές αυτές (101,51%), η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί. Το γεγονός 

αυτό είναι σύνηθες και ένα γενικό χαρακτηριστικό του τουρισμού όπως θα αναλυθεί 

και σε επόμενα κεφάλαια, καθώς σε ένα γενικό πλαίσιο οι ταξιδιώτες επιδιώκουν την 

απόκτηση όσο το δυνατών περισσότερων εμπειριών γεγονός που συνεπάγεται με την 

επίσκεψη σε πέραν του ενός προορισμούς κατά το ταξίδι. Αυτό βέβαια είναι ένα γενικό 

συμπέρασμα και αξίζει να προσδιορισθεί η κάθε ομάδα στόχου (personas) ξεχωριστά. 

Επιπλέον, συνολικά για τις αγορές παρατηρείται μια θετική μεταβολή στη δαπάνη ανά 

διανυκτέρευση για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Πίνακας 9.5. Ποσοστό μεταβολής του αριθμού διανυκτερεύσεων, ανά τρίμηνο, για τα έτη 
2005 και 2019, ανά κυριότερη αγορά αλλοδαπών επισκεπτών και η τυπική απόκλιση του 
αριθμού διανυκτερεύσεων για την περίοδο 2015-2019.

Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2015-2019

Α ’ Β’ Γ Δ’ Α ’ Β’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Αυστρία 58,48% 70,16% -12,48% 33,30% 42,23 266,30 675,04 68,44

Βέλγιο 55,85% 89,71% 36,38% -38,08% 44,43 229,94 429,90 89,71
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Μεταβολή 2005-2019 Τυπική απόκλιση 2015-2019

Α ’ Β’ Γ Δ’ Α ’ Β’ Γ Δ’

τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Γ αλλία 205,15% 104,89% 46,80% 71,51% 114,53 693,07 1408,49 289,60

Γ ερμανία 23,22% 25,47% -17,63% 2,96% 268,86 1506,85 3527,23 847,67

Ισπανία 118,91% 132,07% 110,61% 44,70% 60,86 93,04 277,59 80,57

Ιταλία 98,39% 16,46% 7,08% 23,11% 134,30 299,92 1329,60 230,32

Κύπρος -20,80% -19,93% 44,26% -1,68% 381,47 515,88 355,70 416,27

Ολλανδία 125,75% 18,87% 12,15% -36,06% 55,02 397,18 622,59 155,47

Δανία -85,45% 7,62% -5,33% 82,73% 21,79 114,23 208,54 99,44

Ρουμανία -56,14% 121,98% 283,07% 56,48% 190,77 392,81 2088,50 92,42

Σουηδία 79,95% -37,21% 53,02% 14,61% 21,98 201,07 345,55 90,78

Τσεχία -73,53% 88,34% 51,78% -50,73% 26,76 125,05 293,81 51,58

Αλβανία 238,23% 258,76% 458,89% 305,61% 212,88 248,85 454,24 218,76

Αυστραλία 31,37% 136,13% 210,29% 119,17% 46,68 203,57 799,21 135,53

Ρλβετία 35.14% 97.92% 63.04% 57.26% 47.55 220.16 353.81 152.47

Ηνωμένο
73,17% 31,50% 25,49% 12,06% 143,05 1368,45 2092,73 470,69

Βασίλειο

ΗΠΑ 104,56% 68,77% 85,69% 127,08% 230,81 518,38 1180,62 459,91

Καναδάς 60,38% 112,32% 132,77% 69,68% 41,97 230,35 608,87 155,35

Ρωσία 78,68% 450,02% 413,09% 316,41% 65,68 1124,65 2467,43 262,68

Μέσος όρος 58,19% 90,99% 101,51% 61,71% 175,62 813,07 1895,33 397,95

(πηγή: ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022)

Για το τέταρτο τρίμηνο του έτους τα συμπεράσματα είναι παρόμοια. Προκύπτει 

συνολικά μια αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων με μείωση όμως στη διάρκεια 

παραμονής και τη δαπάνη ανά ταξίδι. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι έχει αυξηθεί 

σημαντικά τόσο η δαπάνη ανά διανυκτέρευση, όσο και ο αριθμός των επισκεπτών για 

τις αγορές από Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία και Ελβετία, γεγονός που αναδεικνύει 

κάποιες δυνατότητες. Αντίθετα, για τις αγορές του Βελγίου και της Τσεχίας, 

διαπιστώνουμε πως η δυναμική είναι σαφώς ασθενέστερη, δεδομένου ότι ο αριθμός 

των διανυκτερεύσεων αλλά και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση έχουν μειωθεί 

σημαντικά. Ως ένα γενικό συμπέρασμα, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων είναι 

σημαντικά αυξημένος, η μέση διάρκεια παραμονής και η δαπάνη ανά ταξίδι φθίνουν.

9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στους Πίνακες 9.6 και 9.7 παρουσιάζονται για τις κύριες αγορές ο αριθμός των 

διανυκτερεύσεων, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, το ποσό των εισπράξεων και η
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μέση διάρκεια παραμονής, ανά περιφέρεια, ανά τρίμηνο για το 2019, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε ως η ποιο δυνατή τουριστικά χρονιά (από πλευράς τουριστικών 

αφίξεων) των τελευταίων ετών για τη χώρα.

Η  αγορά της Γερμανίας φαίνεται πως για το πρώτο τρίμηνο επικεντρώνεται στην 

Αττική (Αθήνα) και στην Κεντρική Μ ακεδονία (Θεσσαλονίκη) κυρίως για αστικό 

τουρισμό (city break). Για τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους, οι Γερμανοί επισκέπτες 

διανυκτερεύουν πρωτίστως στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο και δευτερευόντως στην 

Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια νησιά και την Αττική. Κατά μέσο όρο, η δαπάνη ανά 

διανυκτέρευση των Γερμανών επισκεπτών είναι υψηλότερη για το Νότιο Αιγαίο (93,00 

ευρώ) και ακολουθούν η Κρήτη (82,11), η Αττική (79,99), τα Ιόνια νησιά (77,98) και 

η Κεντρική Μ ακεδονία (62,77). Οι τιμές αυτές είναι σημαντικά αυξημένες από τις 

αντίστοιχες τιμές του 2016 με μοναδική εξαίρεση την Κρήτη για την οποία 

παρατηρήθηκε μια πολύ μικρή μείωση (από 85,34 το 2016, στο 82,11 το 2019). 

Εξετάζοντας, τη μέση διάρκεια παραμονής των Γερμανών επισκεπτών (μέσος όρος 

τριμήνων) διαπιστώνουμε ότι στην Κεντρική Μ ακεδονία και τα Ιόνια νησιά υπήρξε 

μια αισθητή μείωση από τις 12,3 ημέρες το 2016 στις 8,7 το 2019 και από τις 10,2 στις 

8,0 αντίστοιχα. Για την Κρήτη η μείωση αυτή ήταν από τις 9,8 ημέρες στις 8,9. 

Αντίθετα, στο Νότιο Αιγαίο παρατηρήθηκε αύξηση από 7,3 ημέρες στις 8,9 και στην 

Αττική από 5,2 στις 5,4 ημέρες.

Πίνακας 9.6. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων και η δαπάνη ανά διανυκτέρευσης, ανά 
τρίμηνο για το 2019, ανά κύριες αγορές για την κάθε περιφέρεια ξεχωριστά.

Κύρια αγορά Αριθμός διανυκτερεύσεων Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση

ανά περιφέρεια I II ΙΠ  IV I Π III IV

Αττική

ΗΠΑ 644 1.005 1.933 798 81,55 94,17 90,62 90,69

Ηνωμένο

Βασίλειο
641 817 1.583 882 72,33 73,66 67,00 63,96

Κύπρος 947 897 718 1.274 48,11 60,34 61,81 59,23

Γ ερμανία 313 696 765 594 82,76 82,03 77,83 77,36

Γ αλλία 363 737 555 240 50,64 70,20 75,10 78,94

Ιταλία 227 200 376 359 78,33 94,47 84,15 84,67

Αυστραλία Ο 250 444 149 (:) 90,35 106,74 97,79

Τουρκία 83 212 274 264 91,51 83,63 84,30 80,76

Βόρειο Αιγαίο

Τουρκία Ο 126 317 2 (:) 51,02 55,39 55,45

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 184 389 23 (:) 64,96 64,20 62,98
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Κύρια αγορά Αριθμός διανυκτερεύσεων Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση
ανά περιφέρεια I II ΙΠ IV I Π III IV

ΗΠΑ Ο 75 214 11 (:) 38,62 23,41 22,63

Γ ερμανία Ο 58 119 6 (:) 54,76 60,24 60,71

Νότιο Αιγαίο

Γ ερμανία Ο 3.250 5.884 1.162 (:) 85,18 97,27 96,55

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 2.264 4.261 490 (:) 86,97 95,50 95,08

Γ αλλία Ο 1.034 2.092 244 (:) 76,73 100,35 98,62

ΗΠΑ Ο 1.013 2.329 613 (:) 144,68 130,51 126,85

Ιταλία Ο 636 3.222 102 (:) 98,41 96,95 96,83

Ολλανδία Ο 561 1.021 213 (:) 78,75 77,06 78,52

Ρωσία Ο 448 828 324 (:) 71,51 85,34 84,02

Πολωνία Ο 481 1.055 32 (:) 71,72 82,10 81,93

Κρήτη

Γ ερμανία Ο 3.639 6.260 1.692 (:) 79,35 83,09 83,88

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 1.533 2.653 723 (:) 84,78 86,84 85,57

Γ αλλία Ο 1.522 2.677 342 (:) 83,97 87,71 87,98

Ολλανδία Ο 866 1.559 178 (:) 81,18 75,02 74,98

Βέλγιο Ο 492 1.255 95 (:) 101,03 95,93 95,74

Ελβετία Ο 498 695 324 (:) 95,92 109,36 106,38

Ιταλία Ο 434 1.356 104 (:) 53,36 74,82 74,74

Ρωσία Ο (:) 972 241 (:) (:) 63,22 63,98

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τουρκία 222 368 457 211 88,36 75,85 69,02 71,66

Βουλγαρία 203 541 2.037 385 28,82 31,85 31,43 31,73

Γ ερμανία Ο 222 448 88 (:) 43,44 48,95 48,37

Ρουμανία Ο 270 905 77 (:) 43,80 38,46 39,63

Κεντρική Μακεδονία

Γ ερμανία 581 1.286 3.275 768 58,57 69,61 61,77 61,15

Σερβία 71 918 4.561 101 103,49 50,21 38,61 39,36

Ρουμανία 60 518 3.726 173 61,62 48,99 52,22 52,41

Δημοκρατία της 

Βόρειας 171 674 1.206 213 70,91 53,26 45,79 48,88

Μακεδονίας

Βουλγαρία 184 522 3.705 142 34,64 35,21 33,37 33,56

Ρωσία Ο 293 786 150 (:) 78,11 73,88 68,41

Ηνωμένο

Βασίλειο
113 681 1.746 364 53,27 75,69 81,70 77,72

Κύπρος 117 347 533 327 69,07 80,60 90,10 82,84

Δυτική Μακεδονία

Γ ερμανία Ο 114 127 61 (:) 46,47 35,88 35,94

Αλβανία 43 35 74 50 59,81 74,55 68,43 71,23
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Κύρια αγορά Αριθμός διανυκτερεύσεων Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση
ανά περιφέρεια I II ΙΠ  IV I Π III IV

Ρουμανία Ο (:) 206 9 (:) (:) 54,41 53,88

Βουλγαρία Ο 19 45 8 (:) 54,33 54,66 51,71

Ήπειρος

Γ ερμανία Ο 192 478 17 (:) 41,49 54,22 55,90

Αλβανία 55 53 140 17 131,46 143,14 121,53 115,80

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 122 231 29 (:) 74,54 76,37 75,33

Ιταλία Ο 90 237 16 (:) 71,97 63,64 64,37

Θεσσαλία

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 374 747 32 (:) 83,77 89,14 88,44

Ιταλία Ο 48 650 3 (:) 97,26 92,61 92,48

Γ ερμανία Ο 185 365 74 (:) 50,99 57,70 53,60

Ρουμανία Ο (:) 302 5 (:) (:) 59,52 59,33

Ιόνια νησιά

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 2.131 5.823 289 (:) 82,28 92,73 91,55

Γ ερμανία Ο 876 1.263 415 (:) 69,60 84,88 79,45

Ιταλία 43 370 2.014 62 23,02 63,20 73,12 72,25

Ολλανδία Ο 359 780 3 (:) 69,20 70,94 70,94

Γ αλλία Ο 154 285 23 (:) 81,52 98,71 98,90

Πολωνία Ο 261 645 54 (:) 73,88 81,54 81,71

Ρωσία Ο (:) 579 1 (:) (:) 67,00 66,95

Αυστρία Ο (:) 664 20 (:) (:) 98,41 95,84

Δυτική Ελλάδα

Γ ερμανία Ο 245 350 78 (:) 53,75 56,09 54,14

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 145 169 32 (:) 52,40 51,51 51,78

Αλβανία Ο 92 94 40 (:) 120,16 113,61 117,53

Γ αλλία Ο 78 207 36 (:) 45,19 51,75 51,35

Στερεά Ελλάδα

Γ ερμανία Ο 152 189 17 (:) 60,44 48,45 49,02

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 42 123 50 (:) 106,65 69,35 61,33

Γ αλλία Ο 102 154 35 (:) 45,46 38,46 40,48

ΗΠΑ Ο 54 104 71 (:) 75,15 71,23 71,52

Πελοπόννησος

Γ ερμανία Ο 279 514 205 (:) 50,67 58,44 60,68

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 103 261 80 (:) 86,63 77,10 70,85

ΗΠΑ Ο 215 341 182 (:) 50,51 57,31 55,67

Γ αλλία Ο 228 363 45 (:) 72,31 82,94 84,03
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Κύρια αγορά Αριθμός διανυκτερεύσεων Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση

ανά περιφέρεια I  II  ΙΠ  IV I Π III  IV

" Σ ^ολο  χώρας Τϊ’772 58/146 Ϊ36Ό94 26452 62,43" 75”0Τ 76’33 76,05’”
(πηγή: ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022)

Αναλύοντας, κατ' αντίστοιχο τρόπο, την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου που 

αποτελεί και τη δεύτερη κυριότερη τουριστική αγορά σε επίπεδο χώρας, προκύπτουν 

εξίσου σημαντικά συμπεράσματα. Παρατηρούμε ότι ο κύριος όγκος των 

διανυκτερεύσεων γίνεται στα Ιόνια νησιά (κατά το τρίτο τρίμηνο 5.283 

διανυκτερεύσεις και κατά το δεύτερο 2.131) και στο Νότιο Αιγαίο (4.261 

διανυκτερεύσεις και 2.264 αντίστοιχα). Ακολουθούν οι περιφέρειες της Κρήτης, της 

Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής. Οι προορισμοί αυτοί αποτελούν τους 

κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και κατ’ επέκταση διεκδικούν 

μερίδιο από τις ίδιες αγορές. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι για το πρώτο και 

το τέταρτο τρίμηνο του έτους η Αττική φαίνεται να συγκεντρώνει περισσότερες 

διανυκτερεύσεις από το Ηνωμένου Βασίλειο και η Κεντρική Μ ακεδονία από τη 

Γ ερμανία.

Εξετάζοντας κατά μέσο όρο τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση διαπιστώνουμε ότι οι 

τιμές του 2019 έχουν αυξηθεί σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2016. Συγκεκριμένα, η 

υψηλότερη τιμή, όπως και στην περίπτωση των Γερμανών επισκεπτών, παρατηρείται 

στο Νότιο Αιγαίο (αυξήθηκε από 77,41 ευρώ το 2016 στα 92,51 το 2019) και 

ακολουθούν τα Ιόνια νησιά (από 76,79 ευρώ στα 88,86 ευρώ), η Κρήτη (από 71,96 

ευρώ στα 85,73 ευρώ), η Κεντρική Μ ακεδονία (από 56,03 στα 72,10) και η Αττική 

(από 63,88 ευρώ στα 69,24 ευρώ). Ως προς τη μέση διάρκεια παραμονής 

διαπιστώνουμε ότι στα Ιόνια νησιά υπήρξε μια μείωση από τις 9,7 ημέρες του 2016 

κατά μέσο όρο, στις 7,9 ημέρες το 2019. Μ ια πολύ μικρή μείωση διαπιστώνεται και 

για την Κρήτη όπου οι ημέρες των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 

από τις 8,4 στις 8,2. Παρόμοια συμπεράσματά είχαν προκύψει και για την αγορά της 

Γερμανίας. Για την Κεντρική Μ ακεδονία υπάρχει αύξηση από 7,7 ημέρες στις 8,2 

ημέρες, για το Νότιο Αιγαίο από 7,6 ημέρες στις 8,2 ημέρες και για την Αττική από τις 

6,1 ημέρες στις 6,9 ημέρες.

Πίνακας 9.7. Το ποσό των εισπράξεων σε εκατομμύρια ευρώ και η μέση διάρκεια 
παραμονής, ανά τρίμηνο για το 2019, ανά κύριες αγορές για την κάθε περιφέρεια 
ξεχωριστά.
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Κύρια αγορά Εισπράξεις Διάρκεια παραμονής

ανά περιφέρεια I II ΠΙ IV I II ΙΠ IV

Αττική

ΗΠΑ 52 155 325 397 7,7 5,5 5,3 5,2

Ηνωμένο

Βασίλειο
46 107 204 251 6,3 6,4 7,3 7,6

Κύπρος 46 111 158 227 15,8 8,8 7,9 8,5

Γ ερμανία 26 83 138 183 4,7 5,4 5,7 5,6

Γ αλλία 18 77 124 150 8,9 6,7 6,2 5,9

Ιταλία 18 40 68 98 4,0 3,7 3,7 3,9

Αυστραλία Ο 23 74 82 (:) 5,1 4,0 4,0

Τουρκία 8 25 48 67 3,8 5,0 4,7 5,1

Βόρειο Αιγαίο

Τουρκία Ο 6 25 25 (:) 4,2 3,7 3,7

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 12 37 38 (:) 11,3 10,0 10,1

ΗΠΑ Ο 3 7 7 (:) 7,7 12,6 12,4

Γ ερμανία Ο 3 11 11 (:) 10,2 8,9 8,7

Νότιο Αιγαίο

Γ ερμανία Ο 277 888 994 (:) 8,6 9,3 8,8

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 197 623 667 (:) 8,3 8,2 8,1

Γ αλλία Ο 79 314 332 (:) 8,5 8,1 7,9

ΗΠΑ Ο 147 436 502 (:) 5,5 6,3 6,3

Ιταλία Ο 63 374 383 (:) 7,7 8,0 7,9

Ολλανδία Ο 44 122 141 (:) 8,7 8,6 8,1

Ρωσία Ο 32 109 134 (:) 10.2 9,8 9,2

Πολωνία Ο 35 126 128 (:) 7,7 7,5 7,4

Κρήτη

Γ ερμανία Ο 289 823 972 (:) 9,0 9,0 8,8

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 130 364 420 (:) 8,0 8,3 8,2

Γ αλλία Ο 128 368 399 (:) 7,9 7,9 7,8

Ολλανδία Ο 70 182 195 (:) 9,1 9,1 8,8

Βέλγιο Ο 50 168 176 (:) 8,5 8,9 8,7

Ελβετία Ο 48 131 161 (:) 8,2 8,2 8,3

Ιταλία Ο 23 134 142 (:) 9,4 7,9 7,9

Ρωσία Ο Ο 61 78 (:) (:) 9,6 9,3

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τουρκία 20 45 72 90 2,3 2,6 2,6 2,4

Βουλγαρία 6 24 87 100 1,4 1,4 1,5 1,4

Γ ερμανία Ο 10 33 37 (:) 7,1 6,1 6,4

Ρουμανία Ο 12 45 50 (:) 3,0 4,6 4,0

Κεντρική Μακεδονία
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Κύρια αγορά Εισπράξεις Διάρκεια παραμονής
ανά περιφέρεια I II ΠΙ IV I II ΙΠ IV

Γ ερμανία 34 130 318 361 7,2 8,3 9,9 9,5

Σερβία 7 50 214 222 2,3 7,2 8,2 7,9

Ρουμανία 

Δημοκρατία της

4 28 225 235 4,1 9,2 7,5 7,2

Βόρειας 12 45 94 111 1,3 2,2 2,9 2,6

Μακεδονίας

Βουλγαρία 6 25 147 153 2,2 3,2 3,5 3,4

Ρωσία Ο 23 80 84 (:) 10,7 11,5 11,5

Ηνωμένο

Βασίλειο
6 60 208 226 7,0 8,4 9,0 8,4

Κύπρος 8 37 90 110 6,9 7,2 6,8 6,7

Δυτική Μακεδονία

Γ ερμανία Ο 5 9 11 (:) 9,5 13,2 12,5

Αλβανία 3 6 10 14 2,6 1,9 1,9 1,8

Ρουμανία Ο Ο 11 12 (:) (:) 7,8 6,8

Βουλγαρία Ο 1 3 4 (:) 2,9 2,3 2,3

Ήπειρος

Γ ερμανία Ο 8 36 38 (:) 12,4 11,2 11,0

Αλβανία 7 16 30 31 1,3 1,2 1,4 1,5

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 9 27 29 (:) 7,3 7,1 6,6

Ιταλία Ο 6 21 22 (:) 8,5 6,0 4,9

Θεσσαλία

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 31 100 102 (:) 8,6 8,9 8,8

Ιταλία Ο 5 65 65 (:) 4,6 6,4 6,4

Γ ερμανία Ο 9 32 33 (:) 10,7 10,1 9,7

Ρουμανία Ο Ο 18 18 (:) (:) 10,2 9,5

Ιόνια νησιά

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 175 738 755 (:) 8,2 7,7 7,7

Γ ερμανία Ο 61 182 203 (:) 9,0 7,8 7,3

Ιταλία 1 26 177 180 12,5 8,8 7,9 7,9

Ολλανδία Ο 25 81 81 (:) 9,7 8,9 8,9

Γ αλλία Ο 13 43 46 (:) 6,0 6,4 6,3

Πολωνία Ο 19 74 78 (:) 6,8 6,6 6,5

Ρωσία Ο Ο 39 39 (:) (:) 12,6 12,6

Αυστρία Ο Ο 65 66 (:) (:) 9,3 9,4

Δυτική Ελλάδα

Γ ερμανία Ο 13 33 36 (:) 11,3 9,7 9,6

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 8 16 18 (:) 7,4 7,5 7,2
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Κύρια αγορά Εισπράξεις Διάρκεια παραμονής

ανά περιφέρεια I II ΠΙ IV I II ΙΠ IV

Αλβανία Ο 11 21 27 (:) 1,8 1,8 1,7

Γ αλλία Ο 4 15 17 (:) 4,6 6,3 5,8

Στερεά Ελλάδα

Γ ερμανία Ο 9 17 18 (:) 6,7 6,9 6,1

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 4 11 13 (:) 2,5 5,1 5,0

Γ αλλία Ο 5 10 12 (:) 4,1 4,9 4,8

ΗΠΑ Ο 4 11 16 (:) 2,0 2,6 2,5

Πελοπόννησος

Γ ερμανία Ο 14 46 61 (:) 8,7 9,7 8,6

Ηνωμένο

Βασίλειο
Ο 9 28 31 (:) 6,2 7,5 7,7

ΗΠΑ Ο 11 32 41 (:) 8,4 6,5 7,0

Γ αλλία Ο 17 49 54 (:) 7,4 8,6 8,1

Σύνολο χο'ιρας 735 5.244 15.725 17.680 5,4 6,5 6,6 6,3

(πηγή: ιδία επεξεργασία από Τράπεζα της Ελλάδος, 2022)

Ένα επιπλέον γεγονός  που αναδεικνύεται από τους Πίνακες 9.6 και 9.7 είναι πως 

οι τουριστικά κύριες περιφέρειες της χώρας (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική 

Μακεδονία, Ιόνια νησιά) έχουν τη δυναμική να προσελκύουν επισκέπτες από 

περισσότερες αγορές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, η 

Κεντρική Μακεδονία, λόγω της εγγύτητάς της με τα Βαλκάνια και η Κρήτη, λόγω της 

ικανότητάς της να παρέχει ένα μεγαλύτερο μείγμα παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση 

με άλλους προορισμούς, φαίνεται πως έχουν τα πιο διαφοροποιημένα μείγματα 

αγορών. Ακολουθούν τα Ιόνια νησιά και η Αττική, ενώ το Νότιο Αιγαίο στηρίζεται σε 

αγορές που στο σύνολό τους αποτελούν κύριες αγορές και άλλων περιφερειών της 

χώρας.

Εξετάζοντας τις λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, η 

Γερμανία αποτελεί κύρια αγορά τους (όπως άλλωστε είναι και για όλες τις περιφέρειες 

της χώρας). Η  αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται επίσης πως είναι σημαντική 

με εξαίρεση τη Δυτική Μ ακεδονία και την Ανατολική Μ ακεδονία και Θράκη. Οι 

περιφέρειες αυτές στηρίζονται, πέραν της Γερμανίας, στις αγορές των χωρών που 

συνορεύουν. Η  Ήπειρος και η Θεσσαλία φαίνεται πως έχουν ένα παρόμοιο μείγμα 

επισκεπτών, με μοναδική διαφορά την αγορά της Αλβανίας για την Ήπειρο (δεδομένης 

της γειτνίασής τους) και της Ρουμανίας για τη Θεσσαλία. Τέλος, το μείγμα επισκεπτών 

για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου
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Αιγαίου, διαφέρει ελάχιστα. Τα συμπεράσματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη 

διαφοροποίησης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος για τον κάθε προορισμό.

9.4. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Στο κεφάλαιο επιχειρήθηκε μια συνοπτική επισκόπηση του τουρισμού στην Ελλάδα, 

τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο περιφερειών, εξετάζοντας κάποιους 

κύριους δείκτες για τις κυριότερες τουριστικές αγορές. Αρχικά προσδιορίστηκαν οι 

κύριες τουριστικές αγορές σε επίπεδο επικράτειας, ως προς τη δαπάνη ανά 

διανυκτέρευση και ως προς τη μέση διάρκεια παραμονής. Όπως φάνηκε, οι μακρινοί 

προορισμοί όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς εμφανίζουν υψηλές τιμές και 

στις δύο μεταβλητές και για τα τέσσερα τρίμηνα του έτους. Το συμπέρασμα αυτό είναι 

λογικά καθώς αφενός όσο αυξάνεται η απόσταση του ταξιδιού, αυξάνεται και η 

διάρκεια παραμονής, αφετέρου στις χώρες αυτές υπάρχουν αρκετοί ομογενείς. 

Επιπλέον, παρατηρείται μια μεγαλύτερη συσπείρωση των αγορών κατά το δεύτερο και 

τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο και το τέταρτο, γεγονός που αναδεικνύει το 

ενδιαφέρον για το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της χώρας που είναι ο ήλιος και η 

θάλασσα.

Στη συνέχεια έγινε η αποσύνθεση των χρονοσειρών για τον αριθμό των 

διανυκτερεύσεων από τις κυριότερες τουριστικές αγορές, για την περίοδο 2005-2019 

και προσδιορίστηκε η εποχικότητα (SAF) και η τάση (STC). Η  μεγαλύτερη 

εποχικότητα προκύπτει για τις αγορές της Αυστρίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της 

Ρουμανίας, της Τσεχίας, της Αυστραλίας και της Ελβετίας. Αναδεικνύεται επιπλέον 

μια σε γενικές γραμμές ανοδική τάση για τις αγορές από Εερμανία και Ηνωμένο 

Βασίλειο που αποτελούν τις κυριότερες αγορές της χώρας, αλλά και για κάποιες επίσης 

σημαντικές αγορές όπως είναι της Εαλλίας, της Ιταλίας και των ΗΠΑ. Προκειμένου να 

εξαχθούν συμπεράσματα για τη δαπάνη ανά ταξίδι, τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, τη 

διάρκεια παραμονής και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, δημιουργήθηκαν πίνακες 

που δείχνουν το ποσοστό μεταβολής αυτών των μεταβλητών για τα έτη 2005 και 2019, 

αλλά και η τυπική απόκλιση για όλη την υπό εξέταση περίοδο 2005-2019. Ως ένα 

γενικό συμπέρασμα, προκύπτει ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξάνεται 

σημαντικά, ωστόσο η μέση διάρκεια παραμονής και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση 

φθίνουν. Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο εξάγεται και από επόμενα κεφάλαια της 

Διδακτορικής Διατριβής και λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις του covid-19 ως προς
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τον περιορισμό του συνωστισμού, γίνεται αντιληπτό ότι το παρεχόμενο τουριστικό 

προϊόν της χώρας οφείλει να εστιάσει στην αύξηση τη τιμής πώλησης και όχι στην 

αύξηση των επισκεπτών, όπως ήταν στόχων όλων των πολιτικών που ασκούντουσαν 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Τέλος, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω μεταβλητών για τις 

κύριες τουριστικές αγορές ανά περιφέρεια της χώρας, ανά τρίμηνο για το 2019. Οι 

περισσότερες περιφέρειες της χώρας δείχνουν να έχουν κοινές αγορές, ενώ 

αναδεικνύεται η δυσκολία των μη τουριστικά αναπτυγμένων περιφερειών να 

αναπτύξουν ένα πιο σύνθετο μείγμα κύριων αγορών προκειμένου να μην εξαρτώνται 

σε μεγάλο βαθμό από κάποια αγορά. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αναδεικνύεται η ανάγκη 

για τη διαμόρφωση διαφορετικών τουριστικών προϊόντων ανά περιφέρεια, 

προκειμένου να αναπτυχθούν στρατηγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και κατ' 

επέκταση να αυξηθούν δείκτες όπως η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη, ο αριθμός των 

επαναλαμβανόμενων διανυκτερεύσεων και η μέση διάρκεια παραμονής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο υπολογίζεται ο δείκτης εποχικότητας για τους 51 νομούς της 

χώρας, αναλύονται οι χρονοσειρές του αριθμού των διανυκτερεύσεων τόσο των 

αλλοδαπών, όσο και των ημεδαπών, επισκεπτών της περιόδου 1998-2018 και 

προσδιορίζονται τα εποχικά τους πρότυπα. Ό πως και στα προηγούμενα κεφάλαια της 

Διδακτορικής Διατριβής, για την εκτίμηση της τουριστικής εποχικότητας επιλέγεται ο 

Σχετικός Δείκτης Εποχικότητας (RSI) καθώς έχει κριθεί αποτελεσματικότερος από τον 

συντελεστή Gini, για την μέτρηση του φαινομένου στην Ελλάδα (Κραμποκούκης και 

Πολύζος, 2019; Tsiotas et al., 2020a; Tsiotas et al., 2021). Προκειμένου να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα γίνονται διάφορες ομαδοποιήσεις οι οποίες συμβάλουν στη 

βαθύτερη κατανόηση της χωρικής και χρονικής κατανομής της τουριστικής ζήτησης 

στους νομούς της χώρας.

10.2. ΟΜ ΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στον Πίνακα A3 του Παραρτήματος φαίνονται αναλυτικά οι τιμές του δείκτη RSI για 

τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών, των ημεδαπών αλλά και του συνόλου των 

επισκεπτών για το 2018, ενώ στο Σχήμα 10.1 γίνεται μια εποπτική θεώρηση των 

διαφορών που υπάρχουν στις τιμές του δείκτη. Εια την ομαδοποίηση των νομών 

εφαρμόστηκε ο τύπος του Sturges k  =  1 +  3,32 * log10 η  για τον υπολογισμό του 

αριθμού των κλάσεων και ο τύπος r  =  (Xmax ~  Amin) / / i  για τον προσδιορισμό του 

εύρους της κάθε κλάσης. Όπως προκύπτει, οι χωρικές ανισότητες ως προς την 

εποχικότητα είναι εντονότερες στην περίπτωση του εισερχόμενου τουρισμού σε 

σύγκριση με του εγχώριου τουρισμού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.1. Οι νομοί που 

για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών εμφανίζουν τιμές μεγαλύτερες του 0,5
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(κλάσεις 6 και 7) είναι συνολικά 22 (από τους συνολικά 51), όταν για την κατηγορία 

του εγχώριου τουρισμού είναι μόλις 5.

Αναλυτικότερα, για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών διαπιστώνουμε 

ότι οι πλειονότητα των νησιωτικών και ηπειρωτικών παραθαλάσσιων νομών της χώρας 

χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή εποχικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα 

το κυριότερο τουριστικό «προϊόν» είναι των 3 s (sea, sun, sand), πρόκειται για ένα 

λογικό συμπέρασμα, επιβεβαιώνοντας πως το φαινόμενο της εποχικότητας είναι 

ιδιαίτερα έντονο στις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές της Μεσογείου (Saito and 

Romao, 2018; Πολύζος, 2019). Η  Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 

σχετικά χαμηλή τουριστική εποχικότητα (κλάσεις 1, 2 και 3), Η  χαμηλή εποχικότητα 

των νομών αυτών των περιφερειών, με εξαίρεση τους δύο μεγαλύτερους νομούς της 

χώρας (Αττικής, Θεσσαλονίκης), οφείλεται στον ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό 

διανυκτερεύσεων αλλοδαπών επισκεπτών και όχι στην ικανοποιητική κατανομή αυτής 

της τουριστικής ζήτησης εντός τους έτους.

Λ

α)

□
□

]  H S I< U ,3S 2  ο»

• 4

]  RSI<0,424
□  RSI<0,497
□  RSI<0,569 
I  RSI<0,641
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□  RSI<0,119
□  RSI<0,208
□  RSI<0,297
□  RSI<0,385
□  RSI<0,474
□  RSI<0,563 
■  RSI<0,652

]  RSI<0,129
□  RSI<0,212
□  RSI<0,294
□  RSI<0,377
□  RSI<0,460
■  RSI<0,543
■  R S I< 0 ,6 2 6

9 - 0 *

9 - >  0 * *

Σχήμα 10.1. Η  εποχικότητα με βάση τον δείκτη RS1 για τους νομούς της Ελλάδα, για το 2018, 
στην περίπτωση των διανυκτερεύσεων α) των αλλοδαπών επισκεπτών, β) των ημεδαπών 
επισκεπτών και γ) του συνόλου των επισκεπτών (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΑΣΤΑΤ).
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Εξετάζοντας την εποχικότητα με βάση των αριθμό διανυκτερεύσεων ημεδαπών 

επισκεπτών του 2018, διαπιστώνομε μόνο οι νομοί Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Λασιθίου, 

Πρεβέζης, Κυκλάδων και Χαλκιδικής χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλή 

εποχικότητα (RSI>0,5). Η  έντονη εποχικότητα και για αυτή την κατηγορία επισκεπτών 

προκύπτει στους νησιωτικούς και ηπειρωτικούς παραθαλάσσιους νομούς της χώρας, 

με μικρότερες ωστόσο χωρικές ανισότητες, σε σχέση με την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών. Αυτό οφείλεται κυρίως και στον γενικά μικρό αριθμό διανυκτερεύσεων 

των ημεδαπών επισκεπτών. Για το 2018, μόλις το 15,5% των συνολικών 

διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε από ημεδαπούς επισκέπτες. Αυτό εξηγεί και το 

ότι το Σχήμα 10.1 (γ) που δείχνει την εποχικότητα για τις συνολικές διανυκτερεύσεις 

έχει αρκετές ομοιότητες με το Σχήμα 10.1 (α) που αφορά την κατηγορία των 

αλλοδαπών επισκεπτών.

Ως ένα γενικό συμπέρασμα, η χωρική κατανομή της εποχικότητας φαίνεται να 

είναι μοιρασμένη στη χώρα. Οι ηπειρωτικοί νομοί της βόρειας Ελλάδας 

χαρακτηρίζονται από χαμηλό αριθμό διανυκτερεύσεων και χαμηλό βαθμό 

εποχικότητας. Αντίστοιχα, οι νησιωτικοί νομοί και οι νομοί της νότιας Ελλάδας 

χαρακτηρίζονται από σαφώς υψηλότερη εποχικότητα. Η  εξέταση του φαινομένου 

αποκλειστικά εντός ενός μόνο έτους, εμπεριέχει κινδύνους για την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων και για το λόγο αυτό στην επόμενη ενότητα επιχειρείται η σε βάθος 

ανάλυση του φαινομένου αξιοποιώντας της χρονοσειρές των διανυκτερεύσεων για την 

περίοδο 1998-2018.

10.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

10.3.1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών περιόδου 1998-2018

Οι χρονοσειρές είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται συχνά από τους ερευνητές (Vergori, 

2012; Pegg et al., 2012) χρησιμοποιώντας προσδιοριστικές ή στοχαστικές μεθόδους 

και υποδείγματα ARIMA (Auto-Regressive Integrated M oving Average) (Duro and 

Turrion-Prats, 2019). Ο πρωταρχικός στόχος των χρονοσειρών είναι βελτίωση της 

ακρίβειας στις προβλέψεις των τιμών, κυρίως σε βραχυπρόθεσμο διάστημα (Rosselo 

and Sanso, 2017), ωστόσο στην ενότητα αυτή αναλύονται οι χρονοσειρές για τις 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και των ημεδαπών επισκεπτών της περιόδου 1998-
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2018, προκειμένου να παρουσιαστούν οι τάσεις και οι διακυμάνσεις τους (Chen et al., 

2017).

Στο Σχήμα 10.2 είναι η διαγραμματική απεικόνιση των υπό εξέταση 

χρονοσειρών, ενώ στον Πίνακα 10.1 φαίνονται κάποια βασικά περιγραφικά 

χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η μέση τιμή, ο συντελεστής μεταβλητότητας, η 

ασυμμετρία και η κύρτωση. Ο συντελεστής μεταβλητότητας εκφράζει την τυπική 

απόκλιση ως ποσοστό της μέσης τιμής με αποτέλεσμα να επιτρέπει τη σύγκριση της 

μεταβλητότητας διαφορετικών μεταβλητών (Norusis, 2011). Δείχνει τις αποκλίσεις 

των τιμών του αριθμού των διανυκτερεύσεων ως ποσοστό του αριθμητικού μέσου και 

επιτρέπει τη σύγκριση των ανισοτήτων μεταξύ τον νομών (Πολύζος, 2019).
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Σχήμα 10.2. Απεικόνιση των χρονοσειρών για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και 
των ημεδαπών επισκεπτών της περιόδου 1998-2018, ανά νομό (πηγή: ιδία επεξεργασία 
από ΕΛΣΤΑΤ).
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Κύρτωση και ασσυμετρία είναι στατιστικές που χαρακτηρίζουν το σχήμα και την 

ασσυμετρία της κατανομής. Ό λες οι τιμές για τη μεταβλητή της ασυμμετρίας είναι 

θετικές δείχνοντας πως οι αντίστοιχες καμπύλες διανυκτερεύσεων, τόσο για τους 

αλλοδαπούς, όσο και για τους ημεδαπούς, είναι λοξές προς τα δεξιά, δηλαδή προς τα 

τελευταία έτη της υπό εξέταση περιόδου. Η  κύρτωση είναι ένα μέτρο που προσδιορίζει 

το βαθμό στον οποίο οι παρατηρήσεις συγκεντρώνονται γύρω από ένα κεντρικό 

σημείο. Κατανομές με κορυφή και μεγάλη συγκέντρωση τιμών γύρω από τον 

αριθμητικό μέσο χαρακτηρίζονται ως λεπτόκυρτες (leptokurtic), ενώ αν η μέγιστη 

συχνότητα είναι σχετικά μικρή (μικρή κορυφή) ονομάζονται πλατύκυρτες 

(platykurtic).

Από το Σχήμα 10.2 διαφαίνεται πως στην κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών 

(α), σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένα κοινό πρότυπο εποχικότητας με πολύ έντονες 

διακυμάνσεις από νομό σε νομό, ενώ στην κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών (β) 

το εποχικό πρότυπο δείχνει να διαφέρει. Το πλάτος του εποχικού πρότυπου φαίνεται 

να είναι αρκετά πιο περιορισμένο σε σχέση με την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών, αλλά και κάποιοι νομοί φαίνεται να έχουν ένα εντελώς διαφορετικό 

εποχικό πρότυπο. Ο Πίνακας 10.1 συμβάλλει σε μια βαθύτερη κατανόηση των υπό 

εξέταση χρονοσειρών καθώς παρουσιάζει τις τιμές της μέσης τιμής, του συντελεστή 

μεταβλητότητας, της ασυμμετρίας και της κύρτωσης, όπως υπολογίστηκαν από τις 

σχέσεις 38, 39, 40 και 41.

μέση τιμή 

όπου:

x = Σ ?= ι* ί
η

Χί

Π

συντελεστής

μεταβλητότητας

η τιμή της παρατήρησης ι 

το πλήθος των παρατηρήσεων

Σ ( χ  -  χ ) 2
CV =

( η ~  1)

ασυμμετρία S k
η  ν -1 /Χι — χ \

(η  — 1 )(η  — 2) 2 -ι \  s  )

όπου:

s η τυπική απόκλιση

(38)

(39)

(40)
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K ur =
( n(n +  1) v -1 (Xi — χ \ 4Ί
{(n  — l ) ( n  — 2 )(n  — 3) 2 -i \  s  )  j

κύρτωση (41)
3 (n  — l ) 2

(n  — 2 ) (n  — 3)

Πίνακας 10.1. Μ έση τιμή, Συντελεστής Μ εταβλητότητας (CV), Ασσυμετρία (Sk), 
Κύρτωση (Kur) των χρονοσειρών για τους αλλοδαπούς και ημεδαπούς επισκέπτες της 
υπό εξέταση περίοδο 1998-2018.

Κατηγορία Αλλοδαπών Κατηγορία Ημεδαπών

X CV Sk K ur X CV Sk K ur

Ροδόπης 2.016 105,15% 3,250 11,715 12.866 34,78% 1,142 1,187

Δράμας 776 58,90% 2,182 6,662 5.063 31,71% 1,616 4,429

Έβρου 5.589 96,28% 2,106 4,921 26.398 44,17% 1,264 0,771

Καβάλας 49.817 129,05% 1,349 1,020 26.764 104,60% 2,171 4,045

Ξάνθης 1.393 68,05% 2,728 9,227 9.952 27,27% 1,425 6,798

Θεσσαλονίκης 61.626 58,63% 1,559 2,180 98.638 21,30% 0,080 1,751

Ημαθίας 1.028 61,81% 1,744 4,544 7.392 27,80% 0,790 1,587

Κιλκίς 763 90,67% 5,694 55,495 1.593 38,86% 1,257 2,717

Πέλλας 603 59,39% 0,829 -0,001 6.197 41,06% 0,462 -0,120

Πιερίας 50.681 130,60% 1,347 0,809 22.765 123,06% 2,125 4,278

Σερρών 1.679 96.66% 2.295 5.695 10.104 26.93% 0.147 -0.591

Χαλκιδικής 240.235 124.09% ΕΙ 18 0.032 60.160 165.50% 2.323 5.192

Κοζάνης 980 54,80% 2,971 18,820 9.484 19,46% 0,271 0,097

Γ ρεβενών 129 261,82% 7,720 64,157 2.107 76,41% 0,815 1,007

Καστοριάς 2.047 48,09% 0,783 0,785 9.072 27,03% 0,044 -0,055

Φλώρινας 496 70,68% 1,114 1,786 4.767 41,45% 0,112 -0,777

Ιωαννίνων 5.293 75,51% 1,837 5,278 32.256 25,51% 0,351 1,385

Άρτας 413 47,77% 1,155 2,364 4.873 24,85% 0,018 -0,010

Θεσπρωτίας 4.786 134,44% 1,545 1,464 5.177 107,84% 2,499 6,680

Πρεβέζης 12.474 129,77% 1,120 0,047 13.026 124,13% 2,104 3,944

Λαρίσης 3.045 74,48% 2,084 4,632 17.018 22,33% 0,373 1,530

Καρδίτσας 366 83,44% 2,598 8,964 10.539 41,67% 0,857 0,455

Μαγνησίας 45.778 122,45% 0,915 -0,560 54.849 74,88% 2,050 3,393

Τρικάλων 13.967 72.56% 0.830 0.416 14.379 34.09% 2.392 10.940

Φθιώτιδας 3.374 94.25% 1.373 1.476 17.283 73.06% 1.955 4.008

Βοιωτίας 2.119 57.42% 0.460 -0.625 5.359 37.06% 0.417 -0.699

Εύβοιας 28.324 104,08% 1,012 0,152 40.165 109,95% 1,876 2,861

Ευρυτανίας 220 134,83% 4,231 27,644 7.421 42,23% 0,841 1,004

Φωκίδας 13.781 71,62% 0,398 -0,780 8.010 45,40% 1,071 2,111

Κέρκυρας 299.014 114,07% 0,724 -0,916 36.579 95,88% 1,831 3,578

Ζακύνθου 187.783 117,10% 0,803 -0,526 16.017 125,16% 1,954 3,246

Κεφαλληνίας 43.060 125,28% 1,027 0,032 11.959 130,70% 2,109 3,982
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Κατηγορία Αλλοδαπών Κατηγορία Ημεδαπών

X CV Sk K ur X CV Sk K ur

Λευκάδος 12.995 135,17% 1,358 1,289 9.999 141,74% 2,094 4,278

Αχάί'ας 20.975 109,85% 1,402 1,781 34.483 44,42% 1,945 3,429

Αιτωλο ακαρνανίας 4.531 128,70% 1,930 3,492 21.086 31,74% 1,667 3,589

Ηλείας 37.767 102,70% 0,947 -0,112 18.682 93,12% 1,920 3,387

Αρκαδίας 1.534 63,77% 0,782 0,138 10.348 36,90% 1,836 4,034

Αργολίδος 32.429 99,17% 1,065 0,614 30.329 96,96% 1,845 2,942

Κορινθίας 29.132 82,90% 0,696 -0,309 30.333 72,95% 1,578 1,823

Λακωνίας 9.142 98,17% 1,213 1,061 18.775 86,04% 2,414 6,276

Μεσσηνίας 23.752 117,82% 1,270 0,976 29.605 88,75% 2,053 3,586

Αττικής 97.960 74,86% 0,889 0,439 50.782 48,69% 0,831 1,219

Λέσβου 35.890 113,77% 0,709 -1,025 18.769 109,04% 1,997 3,450

Σάμου 56.850 115,09% 0,598 -1,306 12.833 115,90% 2,076 3,831

Χίου 7.823 104,82% 0,695 -0,994 8.068 76,82% 1,762 2,825

Κυκλάδων 110.234 131,83% 1,389 1,204 49.001 137,75% 1,819 3,033

Δωδεκαιήσου 1.146.860 106.25% 0.508 -1.270 67.466 89.43% 1.614 2.189

Ηρακλείου 593.668 103.95% 0.685 -0.712 28.259 45.50% 0.792 0.577

Λασιθίου 188.638 106,78% 0,701 -0,676 12.743 105,60% 2,266 5,950

Ρεθύμνου 230.353 104,11% 0,617 -0,895 13.459 88,80% 1,952 4,919

Χανίων 273.074 114,73% 1,015 0,021 27.713 104,31% 2,585 7,814

Μέση τιμή 78.378 99,77% 1,556 4,718 21.588 70,21% 1,447 2,939

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΑΣΤΑΤ)

Η  επισκόπηση του Πίνακα 10.1 αναδεικνύει την ανομοιογένεια της τουριστικής 

ανάπτυξης στη χώρα καθώς τόσο ο Συντελεστής Μεταβλητότητας (CV), όσο και οι 

ροπές ανώτερων τάξεων (ασσυμετρία, κύρτωση) παρουσιάζουν πολύ μεγάλες 

διακυμάνσεις. Οι υψηλοί συντελεστές ασυμμετρίας (Sk) στην κατηγορία των 

αλλοδαπών επισκεπτών για τους νομούς Γρεβενών (7,72) και Κιλκίς (5,69) 

υποδεικνύουν μεγάλο πλήθος ακραίων τιμών και γενικά μια μη συμμετρική διασπορά 

των τιμών γύρω από τη μέση τιμή τους. Οι αντίστοιχες τιμές για το συντελεστή 

κύρτωση (Kur) είναι εξίσου υψηλές (64,16 και 55,50 αντίστοιχα). Πιο συγκεκριμένα, 

ο νομός Γρεβενών εμφανίζει διαχρονικά έναν πολύ χαμηλό αριθμό διανυκτερεύσεων 

για τους αλλοδαπούς επισκέπτες με μοναδική εξαίρεση το τρίμηνο Ιανουάριος- 

Μ άρτιος του 2017 όπου εμφάνισε μέσο όρο 3.026 διανυκτερεύσεις. Αντίστοιχα, ο 

νομός Κιλκίς από το 2015 και μετά έχει αυξήσει σημαντικά τις διανυκτερεύσεις από 

αλλοδαπούς επισκέπτες, αν και ο αριθμός παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το 

γεγονός ότι σε αυτή την κατηγορία επισκεπτών, κάποιοι νομοί εμφανίζουν αρνητική 

ασυμμετρία, δείχνει ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις βρίσκονται αριστερά της
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κορυφής (μέση τιμή < διάμεσο < κορυφή), δηλαδή πάνω από το 50% των 

διανυκτερεύσεων έχουν τιμές μεγαλύτερες από τη μέση τιμή των διανυκτερεύσεων των 

αλλοδαπών επισκεπτών. Αντίθετα, για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, 

δεδομένου και του σαφώς μικρότερου αριθμού διανυκτερεύσεων, δεν παρατηρούνται 

τόσο έντονες αποκλίσεις στις τιμές των δεικτών.

Επιπρόσθετα, όλοι οι νομοί και για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών εμφανίζουν, 

σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, θετική ασυμμετρία που σημαίνει ότι η μέση τιμή 

των διανυκτερεύσεων είναι μεγαλύτερη από την κορυφή των διανυκτερεύσεών τους. 

Αντίστοιχα, για τον συντελεστή κύρτωσης προκύπτουν κατανομές με σχετικά μεγάλες 

κορυφές (λεπτόκυρτες) κυρίως για ηπειρωτικούς νομούς της χώρας στην κατηγορία 

των αλλοδαπών επισκεπτών, όπως είναι οι νομοί Ξάνθης, Κιλκίς, Γρεβενών, 

Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Τέλος, εξετάζοντας το αριθμό των διανυκτερεύσεων και 

για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών, μόνο για το 2018, παρατηρούμε μια θετική 

ασυμμετρία με μέσο αριθμό (μέση τιμή) διανυκτερεύσεων 7.630.786 από αλλοδαπούς 

επισκέπτες και 1.179.341 από η μεδαπούς επισκέπτες, ωστόσο οι έξι πρώτοι μήνες του 

έτους έχουν διανυκτερεύσεις λιγότερες από 5.474.161 και 1.009.655 αντίστοιχα 

(διάμεσος). Το στοιχείο αυτό δείχνει τη συγκέντρωση των διανυκτερεύσεων κυρίως 

προς το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στα Σχήματα 10.3 και 10.4 παρουσιάζονται, για 

το σύνολο των διανυκτερεύσεων, τα ποσοστά πληρότητας, οι διανυκτερεύσεις, οι 

τουριστικές εισπράξεις, οι πληρωμές και το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το 

2018, από όπου επίσης αναδεικνύεται το εποχικό πρότυπο της χώρας.

Σχήμα 10.3. Το ποσοστό πληρότητας ανά μήνα για το 2018 και ο αντίστοιχος αριθμός 
των συνολικών διανυκτερεύσεων, για το σύνολο της χώ ρας (πηγή: ιδία επεξεργασία από 
ΕΛΣΤΑΤ).
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Από το Σχήμα 10.3 προκύπτει πως η κατανομή του δείκτη πληρότητας για την 

περίοδο Μ άιος -  Σεπτέμβριος του 2018, είναι σχεδόν ανάλογη με την κατανομή των 

αντίστοιχων συνολικών διανυκτερεύσεων. Συνολικά, όμως παρατηρούμε πως η 

μέγιστη πληρότητα είναι το 50% των συνολικών δωματίων της χώρας για τον 

Αύγουστο, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη χωρική ανισοκατανομή του 

τουρισμού. Οι παραδοσιακά τουριστικοί προορισμοί της χώρας μπορεί να εμφανίζουν 

ζήτηση μεγαλύτερη από την προσφορά, γεγονός που οδηγεί και σε φαινόμενα όπως η 

πώληση δωματίων χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια (overbooking), προκειμένου 

οι ξενοδόχοι να επιλέξουν τις «καλύτερες» (από άποψη εσόδων ή διαθεσιμότητας- 

allocation) κρατήσεις, ανάλογα με τα έσοδα της κράτησης και το πλάνο κρατήσεων 

των δωματίων του κάθε ξενοδοχείου (allocation). Σε περιπτώσεις overbooking το 

ξενοδοχείο, αν μπορεί, θα κρατήσει την επιπλέον κράτηση μεταφέροντας της σε κάποιο 

κοντινό ξενοδοχείο με το οποίο συνεργάζεται, προκειμένου να μην παραπονεθεί ο 

πελάτης. Η  κατάσταση αυτή είναι εντελώς διαφορετική στους μη τουριστικούς 

προορισμούς της χώρας όπου η πληρότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, προκειμένου 

να προκύψει αυτό το 50% της συνολικής πληρότητας για τον Αύγουστο. Σε 

προηγούμενες ενότητες της Διδακτορικής Διατριβής αναλύθηκε εκτενώς το θεωρητικό 

πλαίσιο του υπερ-τουρισμού, ενώ σε επόμενα κεφάλαια θα εκτιμηθεί σε οικονομικούς 

όρους αυτή η απώλεια των εσόδων που παρουσιάζεται από τη μη ικανότητα πώλησης 

των διαθέσιμων δωματίων.

4.000

Εισπράξεις (σε εκατ. ευρώ)
Πληρωμές (σε εκατ. ευρώ)
Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ)

Σχήμα 10.4. Οι εισπράξεις, οι πληρωμές και το τελικό ισοζύγιο ταξιδιωτικών πληρωμών 
ανά μήνα, για το σύνολο της χώρας, για το 2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).
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Στο Σχήμα 10.4 φαίνονται οι εισπράξεις, οι πληρωμές και το ισοζύγιο 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών (εισπράξεις μείον πληρωμές), ανά μήνα, για το 2018. 

Παρατηρούμε ότι οι πληρωμές είναι σχεδόν σταθερές για το σύνολο του έτους και η 

κατανομή των εισπράξεων, κατ’ επέκταση και του ισοζυγίου πληρωμών, ακολουθεί 

την κατανομή των διανυκτερεύσεων. Έ να συμπέρασμα που προκύπτει και από αυτό το 

διάγραμμα είναι πως η τουριστική περίοδο εστιάζεται στο δεύτερο εξάμηνο του. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς της 

χώρας με έντονη εποχικότητα, πολλά ξενοδοχεία φτάνουν να κλείσουν το πρώτο 

δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Για την προσέλκυση επισκεπτών κατά τους πρώτους μήνες 

του έτους, απαιτείται μια μεγαλύτερη προσπάθεια και διαφορετική προσέγγιση.

10.3.2. Αποσύνθεση χρονοσειρών

Προκειμένου να υπάρξει μια βαθύτερη κατανόηση των υπό εξέταση χρονοσειρών και 

για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς την τουριστική εποχικότητα, 

στην ενότητα αυτή θα γίνει η αποσύνθεσή τους. Στόχος είναι η αξιοποίηση των 

διαθέσιμων δεδομένων για την καταγραφή των «επιρροών» που διαμορφώνουν τις 

τελικές τιμές των δύο χρονοσειρών. Έπειτα, θα αναλυθούν χωρικά οι διακυμάνσεις των 

εποχιακών παραγόντων (seasonal factors-SAF) για την περίοδο μελέτης προκειμένου 

να διερευνηθούν οι περιφερειακές αποκλίσεις.

Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, πλην του νομού 

Γρεβενών για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, το πολλαπλασιαστικό 

υπόδειγμα. Για την εξαιρούμενη χρονοσειρά η πολλαπλασιαστική μέθοδος κρίθηκε 

ακατάλληλη καθώς τουλάχιστον ένας από τους κινητούς μέσους όρους (moving 

averages) υπολογίστηκε με μηδενική τιμή, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα να 

οδηγηθούμε σε διαίρεση με την τιμή μηδέν κατά τον υπολογισμό του λόγου των 

αρχικών σειρών προς τις κινητές μέσες σειρές. Όταν προκύπτει το πρόβλημα (error) 

αυτό επισημαίνεται από τα διάφορα εργαλεία ανάλυσης χρονοσειρών, όπως έγινε και 

στην περίπτωση του SPSS και της γλώσσας προγραμματισμού Python που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της Διδακτορικής Διατριβής. Η  ιδιαιτερότητα αυτή 

του νομού Γρεβενών στην κατηγορία του εισερχόμενου τουρισμού έχει παρατηρηθεί 

και σε άλλα υποδείγματα που έχουν παρουσιαστεί σε ομαδικές μελέτες όπου 

συμμετέχει ο συγγραφέας (Krabokoukis and Polyzos, 2020; Tsiotas et al., 2020a).
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10.3.2.1. Ομαδοποίηση της συνιστώ σας της εποχικότητας (SAF) ανά μήνα

Με βάση τις τιμές των εποχικών παραγόντων (seasonal factors) που δείχνουν το 

εποχικό πρότυπο (μεταβλητή SAF), για κάθε κατηγορία επισκέπτη και για κάθε μήνα, 

στα Σχήματα 10.5 και 10.6 προσδιορίζονται οι νομοί για τους οποίους ο εκάστοτε 

μήνας είχε τη μεγαλύτερη επίδραση για το διάστημα 1998-2018. Πιο συγκεκριμένα, η 

συνιστώσα SAF που εξάγεται από το SPSS (όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της Διδακτορικής Διατριβής) δείχνει τη μέση απόκλιση του 

επιπέδου των διανυκτερεύσεων κάθε μήνα από το επίπεδο που οφειλόταν στις άλλες 

συνιστώσες του ίδιου μήνα. Στα Σχήματα αυτά υποδεικνύονται οι νομοί με τιμές 

μεγαλύτερες του 100% σε αυτή τη συνιστώσα. Δεδομένου ότι στην περίπτωση των 

προσθετικών υποδειγμάτων τα αποτελέσματα των εποχικών παραγόντων είναι αριθμός 

και όχι ποσοστό όπως είναι στην περίπτωση των πολλαπλασιαστικών υποδειγμάτων, ο 

νομός Γρεβενών δεν συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση για την κατηγορία των 

αλλοδαπών επισκεπτών (εμφανίζεται με μαύρο χρώμα). Το γεγονός άλλωστε ότι ο 

συγκεκριμένος νομός εμφανίζει διαχρονικά πολύ μικρό αριθμό διανυκτερεύσεων 

αλλοδαπών επισκεπτών, δείχνει και την ελάχιστη επίδρασή του στον ελληνικό 

τουρισμό.
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Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος
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Σχήμα 10.5. Απεικόνιση των νομών (εκτός του νομού Γρεβενών) για τους οποίους ο 
εκάστοτε μήνας είχε την μεγαλύτερη επίδραση, για το διάστημα 1998-2018, για την 
κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από το Σχήμα 10.5 είναι ότι σχεδόν σε 

όλη τη χώρα, για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, οι μήνες για το διάστημα 

Μ άιος-Σεπτέμβριος έχουν την μεγαλύτερη επίδραση, ενώ οι μήνες του διαστήματος 

Νοέμβριος-Μάρτιος έχουν ελάχιστη επίδραση. Ο Απρίλιος είναι ένας μήνας που 

δείχνει να έχει οριακά σημαντική επίδραση για τους ηπειρωτικούς νομούς 

Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Σερρών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Τρικάλων, 

Αττικής, Βοιωτίας και Φωκίδας. Αντίστοιχα, εξετάζοντας τον Οκτώβριο 

διαπιστώνουμε ότι η Χαλκιδική, τα Δωδεκάνησα, το Λασίθι, το Ηράκλειο και το 

Ρέθυμνο που συγκαταλέγονται στους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της 

χώρας, εμφανίζουν υψηλή δυναμική, συμβάλλοντας έτσι στην επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου.

Από το Σχήμα 10.6 που αφορά την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, σε 

αντίθεση με την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, παρατηρείται ότι η τουριστική 

περίοδο για τους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους νομούς της χώρας είναι κυρίως για 

το διάστημα Ιούνιος -  Σεπτέμβριος (μικρότερη από την τουριστική περίοδο για τους 

αλλοδαπούς επισκέπτες). Ωστόσο, μόνο ο Αύγουστος έχει πολύ μεγάλη επίδραση 

σχεδόν για το σύνολο των νομών της χώρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το
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γεγονός ότι οι μήνες Δεκέμβριος, Ιανουάριος, εμφανίζουν μεγάλη επίδραση στους 

νομούς που βρίσκονται κοντά σε ορεινές εκτάσεις, όπως είναι οι νομοί Ημαθίας, 

Πέλλας, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και

Φωκίδας.

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος

%

*

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

*. IJf

% .

Σχήμα 10.6. Απεικόνιση των νομών για τους οποίους ο εκάστοτε μήνας είχε την 
μεγαλύτερη επίδραση, για το διάστημα 1998-2018, για την κατηγορία των ημεδαπών 
επισκεπτών (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).
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Στο Σχήμα 10.7 φαίνονται συγκεντρωτικά οι μήνες με την μεγαλύτερη επίδραση 

στις συνολικές διανυκτερεύσεις της χώρας. Διαπιστώνουμε την έντονη εποχικότητα 

ιδιαίτερα για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών που παρουσιάζουν μια κύρια 

κορυφή (peak) τον Αύγουστο, ενώ η κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών έχει μια 

«ηπιότερη κορυφή» (peak) αφού οι μήνες του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου έχουν 

αρκετά σημαντική επίδραση.

Σχήμα 10.7. Η  επίδραση των μηνών στο σύνολο των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα, 
για την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Εξετάζοντας τα αντίστοιχα θηκογράμματα (boxplots) των μηνών της περιόδου 

1998-20184, για το σύνολο της χώρας, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία επισκεπτών, στο 

Σχήμα 10.8 οδηγούμαστε σε κάποια επιπλέον συμπεράσματα. Τα θηκογράμματα 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική ταυτόχρονη παρουσίαση των κυριότερων μέτρων 

θέσης διευκολύνοντας έτσι την ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζουν ταυτόχρονα 

τη διάμεσο, το ενδοτεταρτη μοριακό εύρος, τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές για μια 

ομάδα περιπτώσεων, γεγονός που τα καθιστά αρκετά αποτελεσματικά στην απεικόνιση 

της κατανομής μιας μεταβλητής (Norusis, 2011). Ένα πρώτο συμπέρασμα από το 

Σχήμα 10.8 είναι η μεγάλη διασπορά (μεταβλητότητα) του αριθμού των 

διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών επισκεπτών, σε σχέση με την κατηγορία των

4 Στον Πίνακα Α2 του Παραρτήματος παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιγραφικά χαρακτηριστικά.
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ημεδαπών, για την περίοδο Ιούνιο -  Σεπτέμβριο. Το στοιχείο αυτό δείχνει αφενός την 

εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού, αφετέρου τη διαχρονική δυσκολία 

προσέγγισης αλλοδαπών επισκεπτών κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Ωστόσο, για 

το 2017 και 2018 εμφανίζονται έκκεντρα σημεία (outliers)5 για τους μήνες με τη 

χαμηλότερη τουριστική ζήτηση, αναδεικνύοντας έτσι μια σημαντική μεταβολή. 

Αντίστοιχα, για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών η μεγαλύτερη διακύμανση 

φαίνεται να αφορά στον Ιούλιο, ενώ ως ακραίες περιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως την 

περίοδο 2007 - 2010. Διαφαίνεται λοιπόν η διαχρονικά έντονη συγκέντρωση της 

ζήτησης του εγχώριου τουρισμού στον Αύγουστο και δευτερευόντως στον Ιούλιο.

β) Διανυκτερεύσεις
ημεδαπών
επισκεπτών
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Σχήμα 10.8. Τα θηκογράμματα (boxplots) ανά μήνα για την περίοδο 1998-2018, για τις 
συνολικές διανυκτερευσεις όλων των νομών α) των αλλοδαπών και β) των ημεδαπών 
επισκεπτών (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

5 Ως έκκεντρα σημεία (outliers) χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις με τιμές μεταξύ 1,5 και 3 μηκών 
πλαισίου από την άνω ή την κάτω πλευρά του πλαισίου του θηκογράμματος (Norusis, 2011).
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Ένα επιπλέον συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι και για τις δύο κατηγορίες, 

επισκεπτών, σε όσους μήνες είναι εμφανείς οι διάμεσες τιμές, αποτελεί το γεγονός ότι 

η κατανομή των τιμών των δεδομένων δεν είναι συμμετρική. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, η διάμεσος είναι πιο κοντά στη βάση του πλαισίου και κατ’ επέκταση 

υπάρχει μια «ουρά» προς τις μεγαλύτερες τιμές, γεγονός που οδηγεί σε θετική 

ασυμμετρία. Στις περιπτώσεις αυτές η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη από τη διάμεσο η 

οποία με τη σειρά της είναι μεγαλύτερη από την κορυφή της κατανομής. Για αυτούς 

τους μήνες, οι μισές από τις υπό εξέταση χρονιές είχαν διανυκτερεύσεις μικρότερες 

από τη διάμεσο (μικρότερη της μέσης τιμής), γεγονός που αναδεικνύει την αύξηση των 

διανυκτερεύσεων τα τελευταία χρόνια που επισημάνθηκε και προηγουμένως. Εξαίρεση 

φαίνεται να υπάρχει μόνο για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών τους μήνες 

Απριλίου και Δεκεμβρίου, όπου παρατηρείται μια αρνητική ασυμμετρία και συνεπώς 

οι μισές από τις υπό εξέταση χρονιές είχαν διανυκτερεύσεις μεγαλύτερες από τη 

διάμεσο (μεγαλύτερη της μέσης τιμής).

10.3.2.2. Ομαδοποίηση της συνιστώ σας της εποχικότητας ανά νομό

Στο Σχήμα 10.9 επιχειρείται μια διαφορετική ομαδοποίηση της τουριστικής 

εποχικότητας προκειμένου να προσδιορισθούν οι νομοί με υψηλή και χαμηλή 

εποχικότητα, βάση των τιμών της εποχική συνιστώσας (SAF), για τις δύο κατηγορίες 

ταξιδιωτών, όπως προέκυψαν από της ανάλυση των χρονοσειρών για τον αριθμό των 

διανυκτερεύσεων. Για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών εξαιρείται και εδώ 

ο νομός Γρεβενών, δεδομένης της διαφορετικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε κατά 

την αποσύνθεση της χρονοσειράς. Από το Σχήμα 10.9 είναι σαφής η αυξημένη 

εποχικότητα και για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών στους νησιωτικούς και 

παραθαλάσσιους νομούς της χώρας.

Το γεγονός ότι για την κατηγορία του εγχώριου τουρισμού, ο νομός Ηρακλείου 

δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή εποχικότητα, αιτιολογείται από το γεγονός ότι το 

Ηράκλειο συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας και οι μετακινήσεις προς 

τα εκεί δεν είναι αμιγώς τουριστικού χαρακτήρα. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει μια 

αδυναμία αυτής της ανάλυσης καθώς συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των 

διανυκτερεύσεων, χωρίς να γίνεται διάκρισή τους ως προς το λόγο της επίσκεψης. Το 

γεγονός ωστόσο ότι ο εγχώριος τουρισμός αποτελεί ένα μικρό ποσοστό της συνολικής 

τουριστικής δραστηριότητας και ότι ο εισερχόμενος τουρισμός αφορά κατά βάση τις
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διακοπές, επιτρέπει την ανάλυση προκειμένου να προσδιοριστεί η εικόνα της 

τουριστικής εποχικότητας στους νομούς της χώρας.

Σχήμα 10.9. Απεικόνιση των νομών με χαμηλή και υψηλή εποχικότητα ανά κατηγορία 
επισκεπτών βάση της μεταβλητής SAF, για το διάστημα 1998-2018. Δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο νομός Γρεβενών για την κατηγορία των διανυκτερεύσεων από 
αλλοδαπούς επισκέπτες (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Πίνακας 10.2. Μ ήνες με τη μεγαλύτερη επίδραση ανά κατηγορία επισκέπτη και ανά 
ομάδα νομού.

Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών

Group 1 -  Χαμηλή Group 2 -  Υψηλή Group 1 -  Χαμηλή Group 2 -  Υψηλή

εποχικότητα εποχικότητα εποχικότητα εποχικότητα

(23 νομοί) (27 νομοί) (26 νομοί) (25 νομοί)

Απρίλιος Μάιος Ιανουάριος Ιούνιος

Μάιος Ιούνιος Μάρτιος Ιούλιος

Ιούνιος Ιούλιος Απρίλιος Αύγουστος

Ιούλιος Αύγουστος Μάιος Σεπτέμβριος

Αύγουστος Σεπτέμβριος Ιούνιος

Σεπτέμβριος Ιούλιος

Οκτώβριος Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Δεκέμβριος

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ)
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Στον Πίνακα 10.2 παρουσιάζονται οι μήνες με τη μεγαλύτερη επίδραση ανά 

ομάδα νομών, όπως παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 10.9. Διαφαίνεται και από αυτόν τον 

Πίνακα η μειωμένη τουριστική περίοδο για την κατηγορία των ημεδαπών (Ιούνιος -  

Σεπτέμβριος), σε σχέση με την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών (Μάιος -  

Σεπτέμβριος). Αντίστροφα, για τους νομούς με χαμηλή τουριστική εποχικότητα, είναι 

σαφής η επίδραση που έχει η εγχώρια τουριστική ζήτηση, σχεδόν για όλους τους μήνες 

του έτους. Το στοιχείο αυτό, αναδεικνύει τη σημασία του εγχώριου τουρισμού για τους 

λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένους νομούς της χώρας, αλλά και την αδυναμία 

προσέλκυσης αλλοδαπών επισκεπτών.

Πέραν του νομού Ηρακλείου, οι νομοί που ομαδοποιούνται διαφορετικά ως προς 

την εποχικότητα για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών, είναι οι νομοί Αχάΐας, 

Αιτωλοακαρνανίας που για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών 

χαρακτηρίζονται ως υψηλής εποχικότητας, ενώ για τους ημεδαπούς ως χαμηλής 

εποχικότητας και ο νομός Φθιώτιδας που για τους αλλοδαπούς επισκέπτες ανήκει στου 

νομούς υψηλής εποχικότητας, ενώ για τους ημεδαπούς επισκέπτες στην ομάδα των 

νομών με χαμηλή εποχικότητα. Έ να επιπλέον συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η 

περίοδος υψηλής τουριστικής ζήτησης (σαιζόν) στους προορισμούς με χαμηλή 

εποχικότητα, είναι σαφώς μεγαλύτερη για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών. 

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα ξενοδοχεία σε αυτούς 

τους προορισμούς έχουν ετήσια λειτουργία, σε αντίθεση με τα καταλύματα των 

προορισμών με υψηλή εποχικότητα. Τα συμπεράσματα αυτά αναδεικνύουν, πέραν της 

ικανότητας των παράκτιων και νησιωτικών προορισμών να προσελκύουν αλλοδαπούς 

επισκέπτες κατά τους εαρινούς μήνες, τη συνολική δυσκολία ανάπτυξης της 

τουριστικής ζήτησης του εισερχόμενου τουρισμού τους υπόλοιπους μήνες του έτους. 

Είναι χαρακτηριστικό, πως ακόμα και για τους προορισμούς της χαμηλής 

εποχικότητας, η τουριστική ζήτηση από αλλοδαπούς επισκέπτες επικεντρώνεται στο 

επτάμηνο Απρίλιος-Οκτώβριος.

10.3.2.3. Ομαδοποίηση της συνιστώ σας της τάση-κυκλικότητας (trend-cycle)

Στο Σχήμα 10.10 απεικονίζονται οι χρονοσειρές για τις διανυκτερεύσεις της περιόδου 

1998-2018, ανά κατηγορία επισκεπτών, από όπου είναι εμφανή η πολύ έντονη 

τουριστική ζήτηση του εισερχόμενου τουρισμού, σε σχέση με τη ζήτηση του εγχώριου 

τουρισμού.
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Σχήμα 10.10. Απεικόνιση των χρονοσειρών για τις διανυκτερεύσεις των επισκεπτών ανά 
κατηγορία (αλλοδαπών, ημεδαπών) της περιόδου 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία 
από ΕΛΣΤΑΤ).

Προκειμένου να προσδιοριστεί αποτελεσματικά η τάση της τουριστικής ζήτησης 

για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών, στο Σχήμα 10.11 παρουσιάζονται οι νομοί ως προς 

τον βαθμό της τάσης της ζήτησής τους (υψηλή, χαμηλή). Ο νομός Γρεβενών, για την 

κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, δεν συμπεριλαμβάνεται. Για τον προσδιορισμό 

του βαθμού της τάσης χρησιμοποιήθηκε η συνιστώσα της τάσης (STC) όπως προέκυψε 

από την αποσύνθεση των χρονοσειρών. Η  μεταβλητή STC αφορά στις εξομαλυμένες 

(smoothed) συνιστώσες τάσης-κυκλικότητας (trend-cycle components) και δείχνει τη 

συμπεριφορά της τάσης και της κυκλικότητας (Norusis, 2011).

Σχήμα 10.11. Απεικόνιση των νομών με χαμηλή και υψηλή τόση στις διανυκτερεύσεις, 
ανά κατηγορία επισκεπτών, βάση της μεταβλητής STC, για το διάστημα 1998-2018 
(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).
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Για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών διαπιστώνουμε πως οι νομοί 

Δωδεκανήσων και Ηρακλείου, παρά την υψηλή εποχικότητά τους (Σχήμα 10.9), 

χαρακτηρίζονται από υψηλή τάση, σε σχέση με όλους τους άλλους προορισμούς της 

χώρας. Το στοιχείο αυτό δείχνει τη μεγάλη δυναμική των προορισμών αυτών και την 

ικανότητα αύξησης της τουριστικής τους ζήτησης. Αντίστοιχα, για την κατηγορία του 

εγχώριου τουρισμού, οι νομοί με υψηλή τάση είναι οι δύο μεγαλύτεροι νομοί της 

χώρας, Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και οι νομοί Χαλκιδικής, Μαγνησίας, 

Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Μ ε εξαίρεση τη Μ αγνησία που βρίσκεται μεταξύ των 

δύο πολυπληθέστερων νομών της χώρας, οι άλλοι νομοί με υψηλή τάση έχουν εύκολη 

πρόσβαση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η  Χαλκιδική για παράδειγμα, δεδομένης της 

γεωγραφικής της εγγύτητας με τη Θεσσαλονίκη, έχει πολύ υψηλή ζήτηση. Αντίστοιχα, 

οι νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, έχουν εύκολη ακτοπλοϊκή ή αεροπορική 

πρόσβαση από την Αθήνα, στοιχείο που συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης.

Στα επόμενα σχήματα αναπαρίστανται τα διαγράμματα των αποσυντεθημένων 

χρονοσειρών για τους παραπάνω νομούς που προσδιορίσθηκαν με υψηλή τάση για τις 

δύο κατηγορίες επισκεπτών. Για την εξαγωγή των διαγραμμάτων αυτών, γράφτηκε 

κώδικας στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Αρχικά, στο Σχήμα 10.12, 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα των τεσσάρων συνιστωσών για το νομό Δωδεκανήσων, 

τόσο για τους αλλοδαπούς, όσο και για τους ημεδαπούς επισκέπτες. Για την κατηγορία 

των αλλοδαπών επισκεπτών, παρατηρούμε πως ενώ το πρότυπο της εποχικότητας είναι 

σταθερό για όλη την περίοδο μελέτης, η τάση παρουσίασε σημαντικές εναλλαγές. Από 

το 1999 έως το 2006 χαρακτηριζόταν από σημαντική πτωτική πορεία, ενώ από τότε 

έως το 2018 εμφανίζει σημαντική ανοδική τάση.

α) Νομός Δωδεκανήσων -  Κατηγορία αλλοδαπών β) Νομός Δωδεκανήσων -  Κατηγορία ημεδαπών

επισκεπτών επισκεπτών

Σχήμα 10.12. Διαγράμματα από την αποσύνθεση των χρονοσειρών (χρονοσεφά, τάση, 
εποχικότητά, σφάλματα) για τις διανυκτερεύσεις των επισκεπτών της περιόδου 1998- 
2018, ανά κατηγορία, του νομού Δωδεκανήσων (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).
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Αντίθετα, για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, το εποχικό πρότυπο 

διαφέρει. Διαπιστώνουμε πως παρά την κύρια κορυφή (peak), υπάρχει και μια 

μικρότερη κορυφή (shoulder) εντός του έτους. Ωστόσο, και οι δύο κορυφές (peak και 

shoulder) εμφανίζουν μικρότερες τιμές, δεδομένης της μείωσης της συνιστώσας της 

τάσης κατά την περίοδο 2010-2015, όπου στη χώρα υπήρχε έντονη οικονομική ύφεση. 

Παρά όμως την πολύ έντονη μείωση της συνιστώσας της τάσης για την κατηγορία των 

ημεδαπών επισκεπτών, όπως φάνηκε από το Σχήμα 10.11, ο νομός Δωδεκανήσων, 

ακόμα και για την εγχώρια τουριστική ζήτηση, χαρακτηρίζεται από υψηλή ζήτηση.

Στο Σχήμα 10.13 είναι οι αποσυντεθημένες συνιστώσες της χρονοσειράς για τις 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών στο νομό Ηρακλείου. Από το σχήμα 

προκύπτει πως το πρότυπο της εποχικότητας είναι το ίδιο με τον νομό Δωδεκανήσων, 

εμφανίζοντας μια κύρια κορυφή (peak). Διαπιστώνουμε επίσης την εξαιρετικά ανοδική 

τάση της ζήτησης του εισερχόμενου τουρισμού σχεδόν καθ' όλη την υπό εξέταση 

περίοδο, αλλά κυρίως μετά το 2002.

Νομός Ηρακλείου -  Κατηγορία αλλοδαποόν επισκεπτοόν
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Σχήμα 10.13. Διαγράμματα από την αποσύνθεση των χρονοσειρών (χρονοσεφά, τάση, 
εποχικότητα, σφάλματα) για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών της 
περιόδου 1998-2018, ανά κατηγορία, του νομού Ηρακλείου (πηγή: ιδία επεξεργασία από 
ΕΛΣΤΑΤ).

Στο Σχήμα 10.14 απεικονίζονται οι αποσυνθέσεις των χρονοσειρών για τους 

νομούς που εμφανίζουν υψηλή τάση για την περίοδο 1998-2018, για τις 

διανυκτερεύσεις των ημεδαπών επισκεπτών. Οι νομοί αυτοί είναι οι Μαγνησίας, 

Κυκλάδων, Αττικής, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης και Δωδεκανήσων (ο οποίος 

εξετάστηκε στο Σχήμα 10.11). Ο νομός Μ αγνησίας εμφανίζει ένα σταθερό πρότυπο
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τουριστικής εποχικότητας με μια κύρια κορυφή το καλοκαίρι (peak) και μια πολύ 

μικρότερη, δευτερεύουσα κορυφή (shoulder) τον χειμώνα. Ως προς τη συνιστώσα της 

τάσης χαρακτηρίζεται από εναλλαγές. Για την περίοδο 2004 -  2009 υπήρχε μια 

σημαντική ανοδική τάση, η οποία διακόπηκε έντονα κατά την περίοδο 2009-2015 όπου 

στη χώρα υπήρχε έντονη οικονομική ύφεση. Έκτοτε, φαίνεται κάποια ανοδική τάση η 

οποία ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα έντονη.

Αντίστοιχα, ο νομός Κυκλάδων εμφανίζει ένα σταθερό πρότυπο εποχικότητας με 

μια κορυφή (peak) το καλοκαίρι και μια τάση που τα διαστήματα 2000-2007 και 2010- 

2013 ήταν πτωτική, ενώ για τα υπόλοιπα διαστήματα της εξεταζόμενης περιόδου ήταν 

αυξητική. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα στοιχεία της Μαγνησίας, 

διαπιστώνουμε ότι η τουριστική ζήτηση στις Κυκλάδες επηρεάστηκε λιγότερο από την 

οικονομική ύφεση της χώρας, σε σχέση με την τουριστική ζήτηση της Μαγνησίας.

Ο νομός Χαλκιδικής, δεδομένης και της γεωγραφικής του εγγύτητας με τη 

Θεσσαλονίκη, φαίνεται να επηρεάστηκε ακόμα λιγότερο. Το εποχικό πρότυπο του 

νομού εμφανίζει και εδώ μια έντονη κορυφή (peak) το καλοκαίρι. Η  τάση της ζήτησης 

κατά την περίοδο 2003-2009 ήταν ανοδική, την περίοδο 2009-2013 μειώθηκε, ωστόσο 

έκτοτε παραμένει διαχρονικά σε σταθερά υψηλό επίπεδο.

α) Νομός Μαγνησίας -  Κατηγορία ημεδαποόν επισκεπτοόν
200000
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β) Νομός Κυκλάδων -  Κατηγορία ημεδαποόν επισκεπτοόν
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γ) Νομός Χαλκιδικής -  Κατηγορία ημεδαπών επισκεπτών
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δ) Νομός Αττικής -  Κατηγορία ημεδαπών επισκεπτών
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ε) Νομός Θεσσαλονίκης -  Κατηγορία ημεδαπών επισκεπτών
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Σχήμα 10.14. Διαγράμματα από την αποσύνθεση των χρονοσειρών (χρονοσειρά, τάση, 
εποχικότητα, σφάλματα) για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών επισκεπτών της περιόδου 
1998-2018, για τους νομούς α) Μαγνησίας, β) Κυκλάδων, γ) Αττικής, δ) Χαλκιδικής και 
ε) Θεσσαλονίκης (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Τα εποχικά πρότυπα για τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας, Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, δείχνουν να διαφέρουν σημαντικά με τα αντίστοιχα των 

προηγούμενων νομών. Ο νομός Αττικής παρουσιάζει ένα εποχικό πρότυπο με μια 

κύρια κορυφή (peak) τον Αύγουστο και μια δευτερεύουσα σημαντική κορυφή 

(shoulder) τον Μάιο, ο^στόσο εμφανίζει δύο ακόμα σαφώς μικρότερες κορυφές τον
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Ιανουάριο και τον Νοέμβριο. Η  τάση ήταν πτωτική για τα διαστήματα 2000-2005 και 

μετά από μια έντονη μεταβατική περίοδο (2006-2013) με εναλλαγές στην τάση της 

ζήτησης, από το 2014 δείχνει να έχει μια σταθερά υψηλή τάση.

Αντίστοιχα, ο νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί τον μοναδικό από τους πέντε 

νομούς που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ανοδική τάση στην κατηγορία των 

ημεδαπών επισκεπτών. Συγκεκριμένα, για το διάστημα 2004-2010 είχε σημαντική 

ανοδική τάση, ενώ το επόμενο διάστημα 2010-2013 η τάση ήταν μειούμενη, απόρροια 

και της οικονομικής ύφεσης που υπέστη η χώρα. Την τριετία 2013-2016 παρουσίασε 

πάλι σημαντική ανοδική τάση και από τότε εμφανίζει μια σχετικά σταθερή πορεία. Το 

εποχικό της πρότυπο διαφέρει από τους άλλους προορισμούς και εμφανίζει σημαντικές 

κορυφές κυρίως κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο.

10.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

Προκειμένου να εκτιμηθεί η σταθερότητα των εποχικών προτύπων υπολογίζεται ο 

δείκτης K endall’s W, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της 

Διδακτορικής Διατριβής, για κάθε νομό και για κάθε κατηγορία επισκέπτη, για τις 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα της περιόδου 1998-2018. Οι 

τιμές του δείκτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.3.

Πίνακας 10.3. Ο συντελεστής συσχέτισηςK enda ll’s W μεταξύ της κατάταξης μηνών για 
εποχικούς παράγοντες της διανυκτέρευσης των αλλοδαπών και των ημεδαπών 
επισκεπτών ανά νομό, για την περίοδο 1998 - 2018.

Kendall's W
Νομός

Αλλοδαπών Ημεδαπών Μέσος Όρος

Ροδόπης

Δράμας

Έβρου

Καβάλας

Ξάνθης

0,3761

0,2510

0,6969

0,7920

0,3816

0,7195

0,5322

0,2073

0,4819

0,7776

0,5741

0,3329

0,7156

0,7426

0,3776

0,4281

0,2492

0,4738

0,3449

0,7059

0,4751

0,2920

0,7063

0,7673

0,3796

0,5738

0,3907

0,3406

0,4134

0,7418

Θεσσαλονίκης

Ημαθίας

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας
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Kendall's W

Αλλοδαπών Ημεδαπών Μέσος Όρος

Σερρών 0,5385 0,3722 0,4554

Χαλκιδικής 0,7811 0,7650 0,7731

Κοζάνης 0,2576 0,3024 0,2800

Γ ρεβενών 0,1158 0,2354 0,1756

Καστοριάς 0,3783 0,3564 0,3674

Φλώρινας 0,5009 0,1788 0,3399

Ιωαννίνων 0,7341 0,5166 0,6254

Άρτα 0,3964 0,5189 0,4577

Θεσπρωτίας 0,7465 0,6448 0,6957

Πρεβέζης 0,7692 0,7093 0,7393

Λαρίσης 0,5961 0,2573 0,4267

Καρδίτσας 0,4101 0,4705 0,4403

Μαγνησίας 0,7892 0,7222 0,7557

Τρικάλων 0,7594 0,4593 0,6094

Φθιώτιδας 0,6460 0,6662 0,6561

Βοιωτίας 0,6836 0,6078 0,6457

Εύβοιας 0,7737 0,7745 0,7741

Ευρυτανίας 0,3994 0,4382 0,4188

Φωκίδας 0,7407 0,6301 0,6854

Κέρκυρας 0,7949 0,7846 0,7898

Ζακύνθου 0,7782 0,7922 0,7852

Κεφαλληνίας 0,7912 0,7367 0,7640

Λευκάδος 0,9425 0,7333 0,8379

Αχάίας 0,9471 0,5615 0,7543

Αιτωλοακαρνανίας 0,8179 0,6014 0,7097

Ηλείας 0,9701 0,7862 0,8782

Αρκαδίας 0,8631 0,4315 0,6473

Αργολίδος 0,9555 0,7775 0,8665

Κορινθίας 0,9637 0,7072 0,8355

Λακωνίας 0,9522 0,7470 0,8496

Μεσσηνίας 0,9548 0,7780 0,8664

Αττικής 0,9387 0,4299 0,6843

Λέσβου 0,9434 0,7985 0,8710

Σάμου 0,9420 0,9115 0,9268

Χίου 0,9016 0,7109 0,8063

Κυκλάδων 0,9724 0,8095 0,8910

Δωδεκανήσου 0,9660 0,7848 0,8754

Ηρακλείου 0,9692 0,7398 0,8545
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Kendall's W
Νομός

Αλλοδαπών Ημεδαπών Μέσος Όρος

Λασιθίου 0,9640 0,7609 0,8625

Ρεθύμνου 0,9573 0,7437 0,8505

Χανίων 0,9607 0,7720 0,8664

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΑΣΤΑΤ)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 10.3 για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών επισκεπτών 

οι 17 από τους συνολικά 51 νομούς και για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 

επισκεπτών οι συνολικά 11 από τους 51 νομούς, εμφανίζουν τιμές μικρότερες του 0,5. 

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι στην πλειοψηφία τους οι νομοί της χώρας έχουν ένα 

σταθερό εποχικό πρότυπο (δείκτης K endall’s W  > 0,5). Το Σχήμα 10.15 συμβάλλει 

στην καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 10.3.

Διανυκτερεύσεις Αλλοδαπών

Δείκτης Kendall's W

□  <0,5
□  <0,7
□  <0,8 

■  <1

Διανυκτερεύσεις Ημεδαπών

Δείκτης Kendall's W

□  <0,5
□  <0,7
□ <0,8 

■  <1
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Μ έσος Ό ρ ο ς Δ εικτώ ν

Δείκτης Kendall's W

□  <0,5
□  <0,7
□  <0,8 

■  <1

Σχήμα 10.15. Οι τιμές του δείκτη K enda ll’s W  για τις διανυκτερεύσεις α) των αλλοδαπών 
β) των ημεδαπών επισκεπτών και γ) συνολικά των επισκεπτών, για την περίοδο 1998- 
2018, καθώς και ο μέσος όρος αυτών (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Παρατηρούμε ότι και για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών η πλειονότητα των 

παράκτιων νομών της χώρας και αυτοί με τη μεγαλύτερη συμβολή στον ελληνικό 

τουρισμό, έχουν πολύ σταθερά εποχικά πρότυπα με τιμές στο δείκτη K endall’s W 

μεγαλύτερες του 0,8. Το γεγονός ότι οι νομοί της Πελοποννήσου και της Κρήτης και 

οι νομοί Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Βορείου Αιγαίου και Αιτωλοακαρνανίας, για την 

κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών εμφανίζουν τιμές του δείκτη υψηλότερες του 

0,8 συνεπάγεται πως οι προορισμοί αυτοί έχουν αναπτύξει ένα πολύ συγκεκριμένο 

τουριστικό χαρακτήρα («προϊόν») για αυτή την κατηγορία επισκεπτών, το οποίο δεν 

έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό στη διάρκεια των είκοσι υπό εξέταση ετών.

10.4.1. Ανάλυση για την κατηγορία των αλλοδαπώ ν επισκεπτώ ν

Στα Σχήματα που ακολουθούν προσδιορίζουμε τα πρότυπα εποχικότητας για τις 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και των ημεδαπών επισκεπτών ξεχωριστά, με βάση 

τις τέσσερις ομάδες του δείκτη Kendall’s W  για τις δύο κατηγορίες. Όπως αναλύθηκε 

κατά την αποσύνθεση των χρονοσειρών, για την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών, στο νομό Γρεβενών εφαρμόστηκε η προσθετική και όχι η 

πολλαπλασιαστική μέθοδος με αποτελέσματα οι τιμές του δείκτη SAF να είναι σε 

διαφορετική μέτρηση. Για το λόγο αυτό στο Σχήμα 10.16 ο νομός Γρεβενών 

παρουσιάζεται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους νομούς της ομάδας. Παρατηρούμε ότι 

τα Γρεβενά, έχουν την όποια τουριστική δυναμική τους για την κατηγορία των

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 180

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



αλλοδαπών επισκεπτών κυρίως το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος -  Μάρτιος) 

και δεδομένης της μειωμένης τουριστικής του δραστηριότητας, το εποχικό του 

πρότυπο δεν είναι ιδιαίτερα σταθερό έχοντας τιμή κατά πολύ μικρότερη του 0,5 

(0,1158). Αντίστοιχη είναι και η εικόνα σε άλλους ηπειρωτικούς νομούς της Δυτικής. 

Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας του Σχήματος 10.16. Από αυτούς (Κιλκίς, Δράμας, 

Κοζάνης, Ροδόπης, Καστοριάς, Ξάνθης, Άρτας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Πέλλας) ο 

μοναδικός προορισμός που δείχνει κάπως να ξεχωρίζει είναι ο νομός Ευρυτανίας για 

τον οποίο δημιουργείται μια κορυφή τον Ιούνιο. Ωστόσο, η τουριστική δυναμική 

αυτών των νομών, ιδιαίτερα για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, είναι 

ιδιαίτερα μικρή.

Στο Σχήμα 10.17 οι ομάδες νομών έχουν σημαντικό βαθμό σταθερότητας με τις

τιμές του δείκτη να κυμαίνονται από 0,5 έως 0,7, ωστόσο τα εποχικά τους πρότυπα δεν 

ταιριάζουν απόλυτα. Ο νομός Έβρου δείχνει να έχει μια κορυφή κατά τον Αύγουστο 

γεγονός που εξηγείται από την ύπαρξη σημαντικής τουριστικής δραστηριότητας στο

νησί της Σαμοθράκης Αξιοσημείωτο αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο νομός Βοιωτίας 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονες κορυφές αναδεικνύοντας την ελάχιστη τουριστική 

του δυναμική, ιδιαίτερα για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών.

Ιανουάριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούλιος

^ — ΚΙΛΚΙΣ

^ — ΔΡΑΜΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

^ — ΡΟΔΟΠΗΣ

^ — ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

^ — ΞΑΝΘΗΣ

ΑΡΤΗΣ

^ — ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 

—  ΠΕΛΛΗΣ

Σχήμα 10.16. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών, 
με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K endall's W  μικρότερες του 0,5, 
για την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 181

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Δεκέμβριος

Ιανουάριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούλιος

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

^ — ΗΜΑΘΙΑΣ

^ — ΣΕΡΡΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

^ — ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΒΡΟΥ

Σχήμα 10.17. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών, 

με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K enda ll’s W  μικρότερες του 0,7, 

για την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Οι νομοί που παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα στα εποχικότητας τους 

πρότυπα, με τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 0,7, για την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών, είναι νησιωτικοί ή παράκτιοι. Από το Σχήμα 10.18 παρατηρούμε ότι για 

τον Αύγουστο δεν υπάρχουν σημαντικές κορυφές για τους νομούς Τρικάλων, Φωκίδας 

και Θεσσαλονίκης, ενώ για όλους τους υπόλοιπους νομούς παρατηρούνται οι κύριες 

κορυφές (peaks) τον Αύγουστο και τον Ιούλιο.

Ιανουάριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούλιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΑΕΝΗΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σχήμα 10.18. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών, 
με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K endall's W  μικρότερες του 0,8, 
για την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).
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Ιανουάριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούλιος

ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΧΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΑΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΡΕΟΛΙΔΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σχήμα 10.19. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών, 
με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K enda ll’s W μικρότερες του 1, για 
την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Στο Σχήμα 10.19 εμφανίζονται οι νομοί με πολύ ψηλό σταθερό πρότυπο 

εποχικότητας και τιμές μεγαλύτερες του 0,8. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι νησιωτικοί 

και παράκτιοι τουριστικοί προορισμού της χώρας. Το πρότυπο εποχικότητας είναι 

πανομοιότυπο και η τουριστική ζήτηση συγκεντρώνεται στους εαρινούς μήνες και 

κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

10.4.2. Ανάλυση για την κατηγορία των ημεδαπώ ν επισκεπτώ ν

Αντίστοιχα, τα επόμενα σχήματα αφορούν στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών 

επισκεπτών. Στο Σχήμα 10.20 απεικονίζονται οι νομοί με τιμές μικρότερες του 0,5 στο 

δείκτη K endall’s W  για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών. Οι νομοί αυτοί είναι 

ηπειρωτικοί και βρίσκονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με εξαίρεση το νομό Λαρίσης. 

Παρουσιάζουν το λιγότερο σταθερό πρότυπο και διακρίνονται κάποιες κορυφές για 

τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, ωστόσο δεν 

συγκαταλέγονται στους τουριστικά ισχυρούς νομούς της χώρας.

Η  δεύτερη ομάδα νομών για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, 

απαρτίζεται από ηπειρωτικούς νομούς στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα. Το πρότυπο 

της εποχικότητας αυτών των νομών είναι σχετικά σταθερό με τιμές του δείκτη μεταξύ 

του 0,5 και 0,7 και σύμφωνα με το Σχήμα 10.21, ο νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει μια 

πολύ σημαντική κορυφή των Αύγουστο, ακολουθούμενος από το νομό Φθιώτιδας. 

Εμφανίζονται επίσης σημαντικές κορυφές τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί και το γεγονός ότι ο νομός Βοιωτίας δεν εμφανίζει έντονες
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κορυφές, έχοντας σημαντική επίδραση από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο το 

οποίο δεν είναι σύνηθες.

Σχήμα 10.20. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών επισκεπτών, 
με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K endall's W  μικρότερες του 0,5, 
για την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Δεκέμβριος

Ιανουάριος
3,5

Φεβρουάριος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νοέμβριος '  /

2,5
Μάρτιος

ΑΡΤΗΣ

Οκτώβριος Απρίλιος

ΑΧΑΙΑΣ

^ — ΡΟΔΟΠΗΣ

^ — ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Μάιος

Ιούνιος

^ — ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

^ — ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Ιούλιος

Σχήμα 10.21. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών επισκεπτών, 
με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K enda ll’s W  μικρότερες του 0,7, 
για την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Στα Σχήματα 10.22 και 10.23 οι ομάδες νομών παρουσιάζουν παρόμοια πρότυπα 

εποχικότητας δεδομένου ότι είναι νησιωτικοί ή παράκτιοι προορισμοί και έχουν υψηλή 

σταθερότητα με τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 0,7. Μόνο ο νομός Ηρακλείου 

εμφανίζει μια ηπιότερη τουριστική εποχικότητα αφού η κορυφή που δημιουργείταιγια 

τον Αύγουστο δεν είναι τόσο έντονη, όσο είναι όλων των άλλων νομών. Αξιοσημείωτο 

αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο νομός Κέρκυρας εμφανίζει μια ήπια κορυφή για τον
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Απρίλιο. Η  Κέρκυρα είναι ένας παραδοσιακός προορισμός για το Πάσχα στην Ελλάδα 

και έτσι εξηγείται η συγκεκριμένη παρατήρηση.

Δεκέμβριος

Ιανουάριος
5—'

Φεβρουάριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Αύγουστος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΧΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΜΑΕΝΗΣΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΕΟΥΜΝΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΕΟΛΙΔΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σχήμα 10.22. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών επισκεπτών, 
με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K endall's W  μικρότερες του 0,8, 
για την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Δεκέμβριος

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Νοέμβριος
___

Μάρτιος

Οκτώβριος

L —

/ Ο
Απρίλιος

^ — ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΑΜΟΥ

Σεπτέμβριος

U
Μάιος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Σχήμα 10.23. Το εποχικό πρότυπο για τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών επισκεπτών, 
με βάση το SAF, για τους νομούς με τιμές στον Δείκτη K enda ll’s W μικρότερες του 1, για 
την περίοδο 1998-2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Οι νομοί με τη μεγαλύτερη σταθερότητα στα εποχικά τους πρότυπα για τους 

ημεδαπούς επισκέπτες, σύμφωνα με το Σχήμα 10.23 είναι οι νομοί Κυκλάδων και 

Σάμου. Τα εποχικά τους πρότυπα είναι τα ίδια ωστόσο ο Ιούλιος για τον νομό της 

Σάμου δεν είναι εξίσου σημαντικός.

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 185

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



10.5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Σε συνέχεια της ανάλυσης των εποχικών προτύπων ανά νομό, εξετάζεται η μέση 

διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι (Length o f stay -  LOS) η οποία αποτελεί μια από τις 

κύριες παραμέτρους στη διαχείριση του προορισμού καθώς επιδρά σημαντικά στα 

έσοδα και τους γενικότερους δείκτες απόδοσης του προορισμού (Gossling et. al., 

2018). Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκε το πηλίκο του αριθμού των 

διανυκτερεύσεων προς τις αφίξεις, ανά κατηγορία επισκέπτη. Στο Σχήμα 10.24 

αναπαρίστανται οι σωρευμένες γραμμές του αριθμού της μέση διάρκειας παραμονής 

ανά μήνα για τα έτη 1998, 2008 και 2018 αντίστοιχα. Ο συγκεκριμένος τύπος 

γραφήματος εμφανίζει την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου 

και είναι κατάλληλος προκειμένου να προσδιορισθούν οι μήνες που προσελκύουν τη 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στον προορισμό.

Από το Σχήμα 10.24 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη διάρκεια στις διανυκτερεύσεις, 

αλλοδαπών και ημεδαπών επισκεπτών, για τους περισσότερους νομούς της χώρας, 

εμφανίζεται κατά την περίοδο Απρίλιος - Οκτώβριος και για τα τρία υπό εξέταση έτη. 

Ενώ το Σχήμα 10.24 συμβάλλει στον προσδιορισμό των μηνών που εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, δεν εξυπηρετεί στον προσδιορισμό των νομών που 

προσελκύουν τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής. Το Σχήμα 10.25 δείχνει τη μέση 

διάρκεια παραμονής στον προορισμό για όλη την υπό εξέταση περίοδο καλύπτοντας 

αυτή την αδυναμία.
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Σχήμα 10.24. Οι συνολικές σωρευμένες (stacked lines) μέσες διανυκτερεύσεις ανά μήνα  
και ανά νομό, για τα έτη 1998, 2008 και 2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ).

Από το Σχήμα 10.25 παρατηρούμε πως οι προορισμοί που καταφέρνουν να έχουν 

μεγαλύτερες παραμονές είναι αφενός τα νησιά, δεδομένης αφενός της τουριστικής 

δυναμικής τους, αφετέρου της δυσκολίας πρόσβασης. Η  μεγαλύτερη όμως επίδραση 

είναι από την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών που φαίνεται να έχουν σημαντικά 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής για το σύνολο σχεδόν των νομών της χώρας. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι λογικό και εξηγείται ποικιλοτρόπως. Η  πρόσβαση των 

αλλοδαπών επισκεπτών στα ελληνικά νησιά, είναι δυσκολότερη σε σχέση με των 

ημεδαπών. Τα τουριστικά πακέτα των ταξιδιωτικών πρακτόρων (tour operators) του 

εξωτερικού, ιδίως με τα all inclusive πακέτα, ευνοεί τις μεγαλύτερες σε διάρκεια 

παραμονές. Αναλογιζόμενοι και τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν οι Έλληνες 

κατά την τελευταία δεκαετία της εξεταζόμενης περιόδου (2008-2018), γίνεται εύκολα 

αντιληπτή η δυσκολία των Ελλήνων για διακοπές μεγάλης διάρκειας. Συγκεκριμένα, ο 

μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, 

συνολικά στη χώρα ήταν 4.5, 4.1 και 3.8 για τα έτη 1998, 2008 και 2018, ενώ τα αντί-
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■ Διάρκεια παραμονής αλλοδαπών I Διάρκεια παραμονής ημεδαπών
■ Συνολική διάρκεια παραμονής

Σχήμα 10.25. Η  μέση διάρκεια παραμονής ανά κατηγορία επισκέπτη, για το σύνολο της 
περιόδου 1998-2018, ανά νομό και η μέση συνολική διάρκεια παραμονής, από τη 
μικρότερη προς τη μεγαλύτερη συνολική διάρκεια παραμονής (πηγή: ιδία επεξεργασία 
από ΕΛΣΤΑΤ).
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στοιχα νούμερα για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών ήταν 2.4, 2.3 και 2.2 

αντίστοιχα. Ωστόσο, η μείωση στη διάρκεια παραμονής είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, 

σε πολλούς προορισμούς παγκοσμίους και δεν αφορά μόνο τον ελληνικό τουρισμό 

(Gossling et. al., 2018).

Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός πως ο νησιωτικός προορισμός των 

Κυκλάδων, ο οποίος αποτελεί από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της 

χώρας, εμφανίζει σχετικά μικρό αριθμό διανυκτερεύσεων και για τις δύο κατηγορίες 

επισκεπτών. Για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών είχε ένα μέσο όρο 

παραμονής 3,2 ημέρες για το 1998, 3,1 ημέρες για το 2008 και 2,8 ημέρες για το 2018, 

ενώ αντίστοιχα για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών τα αντίστοιχα νούμερα 

ήταν 2,3 , 2,5 και 2,3. Ο μικρός αυτός αριθμός εξηγείται από το γεγονός ότι οι 

επισκέπτες των Κυκλάδων συνδυάζουν τις διακοπές τους με επισκέψεις σε πέραν του 

ενός νησιά (island hopping) δεδομένης της γειτνίασής τους.

Όσον αφορά στους ηπειρωτικούς νομούς της χώρας ξεχωρίζουν οι νομοί 

Χαλκιδικής και Πιερίας οι οποίοι αποτελούν κύριους τουριστικούς. Οι νομοί Αττικής 

και Θεσσαλονίκης προσελκύουν κυρίως αστικό τουρισμό (city break) και επισκέπτες 

που θέλουν να μεταβούν σε άλλους προορισμούς, μετά από την ολιγοήμερη παραμονή 

τους στην πόλη.

10.6. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Εξετάζοντας συνολικά τη χώρα, το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται, από την 

εμπειρική ανάλυση που προηγήθηκε, είναι ότι για την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας είναι πιο ήπιο και με ένα πιο 

σταθερό πρότυπο εποχικότητας σε σχέση με την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, 

παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις από νομό σε νομό. Αντίθετα, για την κατηγορία του 

εγχώριου τουρισμού, το φαινόμενο είναι εντονότερο και με το πρότυπο να διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ των νομών. Εξετάζοντας τις χωρικές ανισότητες του φαινομένου, 

αυτές είναι εντονότερες στην περίπτωση του εισερχόμενου τουρισμού, γεγονός που 

οφείλεται στις πολύ έντονες αποκλίσεις ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων 

μεταξύ των νομών για τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Προχωρώντας σε μεγαλύτερο 

βάθος τα εποχικά πρότυπα, για την κατηγορία του εισερχόμενου τουρισμού 

παρατηρούμε μια έντονη τουριστική σεζόν για την περίοδο Μάιο -  Σεπτέμβριο και με 

ιδιαίτερα χαμηλή συμβολή της περιόδου Νοέμβριος -  Μάρτιος, ενώ ο εγχώριος
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τουρισμός η σεζόν επικεντρώνεται στην περίοδο Ιούλιο -  Αύγουστο. Παρατηρείται 

ωστόσο για τον εγχώριο τουρισμό και μια μικρή επίδραση των μηνών Δεκεμβρίου και 

Ιανουάριου σε ορεινούς, ηπειρωτικούς νομούς όπως είναι οι νομοί Ημαθίας, Πέλλας, 

Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Κεφάλαιο 1 1 η  τουριστική εποχικότητα συσχετίζεται με τους δείκτες ειδίκευσης 

ανά οικονομικό κλάδο. Από τον υπολογισμό των δεικτών ειδίκευσης προσδιορίζονται 

τα χαρακτηριστικά των περιφερειακών οικονομιών και οι έντονες διαπεριφερειακές 

ανισότητες. Οι δείκτες συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση της γενικότερης 

φυσιογνωμίας κάθε προορισμού και εξετάζονται σε σχέση με τον δείκτη τουριστικής 

εποχικότητας του κάθε νομού. Στη συνέχεια, ο δείκτης τουριστικής ειδίκευσης 

εξετάζεται σε μεγαλύτερο βάθος και παρουσιάζονται οι συνολικοί δείκτες τουριστικής 

απασχόλησης για το σύνολο της χώρας. Η  ανάλυση αποβλέπει στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης κατάλληλων περιφερειακών πολιτικών που θα προταθούν στο τέλος της 

διατριβής, προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου της 

τουριστικής εποχικότητας.

11.2. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Επιδιώκοντας να μετρήσουμε και να αναλύσουμε τις διαφοροποιήσεις των χωρικών 

συγκεντρώσεων εφαρμόζουμε τον δείκτη τοπικής εξειδίκευσης (location quotient - 

LQ) και τον δείκτη Hirschmann - Herfindahl (G), οι οποίοι υπολογίστηκαν σύμφωνα 

με τις σχέσεις (38) και (39) αντίστοιχα. Ως περιφερειακό μέγεθος χρησιμοποιήθηκε η 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αντί της απασχόλησης, καθώς υπάρχουν 

περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα και θεωρούμε ότι η απασχόληση είναι ανάλογη του 

παραγόμενου αποτελέσματος (Πολύζος, 2019).

(38)
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(39)

όπου:

Eir η Ακαθάριστη Παρούσα Αξία (ΑΠΑ) του κλάδου ΐ στον νομό r

Er η συνολική ΑΠΑ στον νομό r

Ein η ΑΠΑ του κλάδου ΐ στο σύνολο της χώρας

Εη η συνολική ΑΠΑ στη χώρα

Ο δείκτης τοπικής εξειδίκευσης (LQ) συμβάλει στην ανάλυση της διάρθρωσης 

των περιφερειακών οικονομικών δραστηριοτήτων και επιτρέπει τις συγκρίσεις ως προς 

τη συμμετοχή ενός νομού σε μια οικονομική δραστηριότητα (Πολύζος, 2019). 

Εενικότερα δείχνει μια χωρική διαφοροποίηση και μια διάκριση ή ταξινόμηση των 

νομών, ενώ χρησιμοποιείται για να καθορίσει οικονομικές δομές και να εξειδικεύσει ή 

να συγκρίνει νομούς. Τιμές του δείκτη ίσες με τη μονάδα δείχνουν ότι μια 

δραστηριότητα ΐ είναι αναπτυγμένη σε έναν νομό, όσο είναι και στο σύνολο της χώρας. 

Τιμές μεγαλύτερες της μονάδας δείχνουν ότι η δραστηριότητα ΐ είναι περισσότερο 

ανεπτυγμένη στο νομό από ότι στο σύνολο της χώρας και το αντίστροφο στην 

περίπτωση που οι τιμές του δείκτη είναι μιαρότερες της μονάδας (Πολύζος, 2019).

Αντίστοιχα, ο δείκτης Hirschmann - Herfindahl μετράει τον βαθμό ισοκατανομής 

ενός κλάδου στους νομούς της χώρας. Ό ταν η τιμή του δείκτη Hirschmann - Herfindahl 

είναι μηδέν, υπάρχει μια ίση κατανομή, ενώ όταν υπάρχει ανισοκατανομή ο δείκτης 

αυξάνει με μέγιστη τιμή το δύο. Στον Πίνακα 11.1 εμφανίζονται οι τιμές των δεικτών 

ειδίκευσης ανά οικονομικό κλάδο, ανά νομό, ως μέσο όρο των δεικτών ειδίκευσης των 

ετών από το 2000 έως το 2017, ενώ ο δείκτης Hirschmann -  Herfindahl αναφέρεται 

στο σύνολο της χώρας και υπολογίστηκε με βάση τις μέσες τιμές των δεικτών για κάθε 

οικονομικό κλάδο στο ίδιο διάστημα.

Πίνακας 11.1. Ο δείκτης εξειδίκευσης LO  ανά νομό, ανά κλάδο και ο δείκτης 
Hirschmann -  Herfindahl, για το σύνολο της χώρας, για την περίοδο 2000-2017.

Νομοί
Κλάδος

1
Κλάδος

2
Κλάδος

3

Κλάδος

4

Κλάδος

5

Κλάδος

6
Κλάδος

7

Κλάδος

8
Κλάδος

9

Κλάδος

10
Ροδόπης 2,22 1,44 0,05 0,66 0,36 0,51 0,59 0,67 1,53 0,60

Δράμας 2,56 1,50 0,09 0,81 0,41 0,67 0,61 0,62 1,10 1,29

Έβρου 1,95 0,74 0,02 0,80 0,58 0,58 0,70 0,42 1,79 0,89

Καβάλας 1,57 1,18 0,12 1,38 0,48 0,65 0,71 0,46 0,88 0,84
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Νομοί
Κλάδος

1
Κλάδος

2
Κλάδος

3

Κλάδος

4

Κλάδος

5

Κλάδος

6
Κλάδος

7

Κλάδος

8
Κλάδος

9

Κλάδος

10
Ξάνθης 1,83 1,19 0,08 0,71 0,59 0,53 0,58 0,72 1,55 0,82

Θεσσαλονίκης 0,47 1,20 0,13 0,96 0,78 0,84 0,79 0,99 1,22 1,29

Ημαθίας 4,21 1,22 0,04 0,97 0,32 0,56 0,54 0,51 0,93 0,87

Κιλκίς 2,87 1,54 0,09 0,71 0,39 0,49 0,66 0,34 1,01 1,06

Πέλλας 4,72 1,13 0,07 0,95 0,22 0,52 0,56 0,47 0,92 0,98

Πιερίας 2,14 0,73 0,13 1,27 0,29 0,47 0,84 0,46 1,05 1,03

Σερρο'ιν 3,44 0,89 0,13 1,00 0,33 0,59 0,79 0,47 1,10 0,86

Χαλκιδικής 1,80 0,61 0,15 1,60 0,21 0,50 1,13 0,38 0,62 0,62

Κοζάνης 1,07 3,75 0,09 0,47 0,31 0,40 0,41 0,44 0,76 0,61

Γ ρεβενο'ιν 2,63 0,29 0,07 0,70 0,39 0,67 1,69 0,59 1,15 1,08

Καστοριάς 2,78 1,06 0,02 0,82 0,32 0,73 0,63 0,85 1,18 1,22

Φλο'ιρινας 2,47 3,01 0,23 0,42 0,37 0,38 0,43 0,36 0,81 0,87

Ιωαννίνων 1,23 0,94 0,14 0,83 0,56 0,65 0,83 0,61 1,51 0,84

Άρτας 2,97 0,99 0,13 0,78 0,35 0,52 0,99 0,60 1,06 1,04

Θεσπρωτίας 2,05 0,35 0,17 1,54 0,28 0,51 0,74 0,49 0,82 0,64

Πρέβεζας 3,22 0,57 0,12 1,05 0,32 0,60 0,95 0,37 1,04 1,22

Λαρίσης 3,51 1,19 0,11 0,66 0,43 0,52 0,85 0,52 1,26 0,83

Καρδίτσας 3,52 0,74 0,05 0,87 0,27 0,57 0,85 0,43 1,25 1,03

Μαγνησίας 1,29 1,23 0,05 1,18 0,27 0,51 0,61 0,49 1,17 1,11

Τρικάλων 1,96 1,12 0,09 0,82 0,38 0,56 0,81 0,63 1,19 1,76

Φθιοδτιδας 2,85 1,78 0,16 0,88 0,36 0,50 0,71 0,43 0,92 0,87

Βοιωτίας 2,29 3,58 0,04 0,42 0,28 0,32 0,49 0,37 0,51 0,39

Εύβοιας 1,42 2,19 0,07 1,02 0,33 0,40 0,71 0,33 0,77 0,81

Ευρυτανίας 1,30 0,94 0,01 0,78 0,38 0,54 1,34 0,52 1,40 1,26

Φωκίδος 2,08 1,36 0,03 0,86 0,52 0,46 0,91 0,55 1,15 1,15

Κέρκυρας 0,62 0,32 0,04 1,79 0,48 0,48 0,90 0,73 0,89 1,35

Ζακύνθου 1,11 0,38 0,16 2,03 0,28 0,44 0,72 0,54 0,58 1,06

Κεφαλληνίας 1,85 0,26 0,08 1,97 0,23 0,45 0,95 0,37 0,59 0,47

Λευκάδος 0,64 0,27 0,10 1,62 0,14 0,64 0,96 0,61 0,91 1,29

Αχάΐας 1,29 0,86 0,10 0,90 0,96 0,68 0,98 0,67 1,24 1,03

Αιτωλο ακαρνανίας 2,66 1,05 0,08 1,07 0,42 0,51 0,80 0,34 0,95 1,07

Ηλείας 4,87 0,73 0,06 0,96 0,45 0,51 0,80 0,33 0,89 1,30

Αρκαδίας 1,72 2,40 0,09 0,65 0,52 0,49 0,84 0,35 0,91 0,68

Αργολίδος 2,86 1,35 0,07 0,99 0,55 0,53 0,77 0,62 0,80 1,03

Κορινθίας 1,49 1,71 0,10 0,91 0,60 0,54 0,93 0,46 0,81 1,14

Λακωνίας 3,15 0,95 0,09 1,00 0,49 0,58 0,99 0,48 0,84 1,20

Μεσσηνίας 2,30 1,04 0,09 0,83 0,42 0,60 1,25 0,54 1,04 1,19

Αττικής 0,10 0,79 0,05 0,94 1,56 1,45 1,25 1,44 0,95 1,00

Λέσβου 1,63 0,47 0,08 1,06 0,69 0,57 0,90 0,60 1,53 0,79

Σάμου 0,83 0,44 0,05 1,48 0,37 0,66 0,89 0,48 1,26 0,76

Χίου 1,63 0,48 0,12 1,08 0,55 0,75 1,03 0,55 1,31 0,62

Κυκλάδων 0,73 0,48 0,12 2,10 0,25 0,40 0,86 0,41 0,53 0,90

Δωδεκανήσου 0,62 0,51 0,08 1,83 0,39 0,50 0,63 0,60 0,96 0,79
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Νομοί
Κλάδος

1
Κλάδος

2
Κλάδος

3

Κλάδος

4

Κλάδος

5

Κλάδος

6
Κλάδος

7

Κλάδος

8
Κλάδος

9

Κλάδος

10
Ηρακλείου 1,56 0,66 0,07 1,35 0,65 0,75 0,68 0,88 1,00 1,13

Λασιθίου 2,90 0,74 0,05 1,27 0,50 0,64 0,86 0,53 0,78 0,84

Ρεθύμνου 2,20 0,50 0,14 1,49 0,40 0,55 0,87 0,57 0,78 1,04

Χανίων 1,62 0,62 0,11 1,40 0,41 0,58 0,72 0,69 1,06 0,94

Ελάχιστο 0,10 0,26 0,01 0,42 0,14 0,32 0,41 0,33 0,51 0,39

Μέγιστο 4,87 3,75 0,23 2,10 1,56 1,45 1,69 1,44 1,79 1,76

Μέση τιμή 2,09 1,09 0,09 1,07 0,44 0,57 0,82 0,55 1,03 0,97

Τυπική Απόκλιση 1,06 0,76 0,04 0,41 0,22 0,16 0,23 0,19 0,28 0,25

Δείκτης

Hirschmann - 0,23 0,56 0,08 0,57 0,03 0,03 0,11 0,04 0,19 0,01

Herfindahl G

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ, 2017)

όπου, 

Κλάδος 1: 

Κλάδος 2:

Κλάδος 3: 

Κλάδος 4:

Κλάδος 5: 

Κλάδος 6: 

Κλάδος 7: 

Κλάδος 8: 

Κλάδος 9:

Κλάδος 10:

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Ορυχεία, λατομεία βιομηχανία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, 

κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 

δραστηριότητες εξυγίανσης 

Κατασκευές

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 

μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης 

Ενημέρωση και επικοινωνία

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Επαγγελματίες, επιστήμονες και τεχνικές δραστηριότητες

Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, 

δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική ζωή 

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 

δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες 

νοικοκυριών που αφορούν τη παραγωγή

Από τον Πίνακα 11.1 παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των δεικτών εξειδίκευσης 

στον αγροτικό τομέα (2,09), είναι μεγαλύτερος της μονάδας γεγονός που σημαίνει ότι, 

στο σύνολο της χώρας, ο τομέας αυτός είναι ο περισσότερο αναπτυγμένος. Οριακά 

ακολουθούν οι τομείς ορυχείων, λατομείων και λοιπών συναφών βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων (1,09), χονδρικού και λιανικού εμπορίου στον οποίο εντάσσεται και 

ο τουρισμός (1,07) και δημόσιας διοίκησης (1,03). Αν και οι τομείς αυτοί φαίνεται να 

έχουν αναπτυχθεί σημαντικά στη χώρα, σε σχέση με άλλους τομείς, από τις υψηλές
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τιμές δείκτη Hirschmann-Herfindahl προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική 

ανισοκατανομή τους στους νομούς της χώρας, γεγονός που προκύπτει και από τις 

σχετικά υψηλές τυπικές αποκλίσεις. Επιπλέον, το γεγονός ότι πολλοί νομοί 

ειδικεύονται σε αυτούς τους κλάδους, δείχνει μια έντονη ανταγωνιστικότητα.

Αντίθετα, στο σύνολο της χώρας φαίνεται να μην υπάρχει σημαντική ειδίκευση 

για τους άλλους κλάδους, με εξαίρεση των κάδο της ψυχαγωγίας (0,97), με αποτέλεσμα 

η ανισοκατανομή τους μεταξύ των νομών να είναι μικρότερη. Το γεγονός αυτό 

αιτιολογεί και την ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ των δεικτών εξειδίκευσης για τους 

κλάδους ενημέρωσης και επικοινωνίας (5), χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 

υπηρεσιών (6), διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (7) και επιστημόνων και τεχνικών 

δραστηριοτήτων (8) με το ποσοστό τον ατόμων που εργάζονται στον τόπο της 

κατοικίας τους. Η  σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

1% παίρνοντας τις τιμές -0,545, -0,480, -0,297 και -0,358 αντίστοιχα, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της απογραφής του 2011. Για τους υπόλοιπους κλάδους δεν έχει προκύψει 

αντίστοιχη στατιστικά σημαντική σχέση με το ποσοστό των εργαζομένων στον τόπο 

μόνιμης κατοικίας τους ή με την τουριστική εποχικότητα.

Κάνοντας μια συσχέτιση του δείκτη ειδίκευσης για τον κλάδο του τουρισμού (4) 

με τους δείκτες ειδίκευσης των υπόλοιπων κλάδων, παρατηρούμε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο σημαντικότητας 1% με τους κλάδους 

ορυχείων (-0,642) και δημόσιας διοίκησης (-0,479) και σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

με τους κλάδους γεωργίας (-0,342), κατασκευών (0,302), επιστημόνων και τεχνικών 

δραστηριοτήτων (0,278). Αν και σε εθνικό επίπεδο, ο κλάδος των κατασκευών έχει τη 

μικρότερη μέση τιμή ειδίκευσης, φαίνεται πως συνδέεται θετικά με τον κλάδο του 

τουρισμό γεγονός το οποίο είναι ένα λογικό συμπέρασμα δεδομένης της ύπαρξης 

πολλών ξενοδοχείων και λοιπών τεχνικών υποδομών.

Στον Πίνακα 11.2 φαίνονται τα περιγραφικά στατιστικά για τον δείκτη 

εξειδίκευσης ανά κλάδο και ανά βαθμό τουριστικής εποχικότητας για την κατηγορία 

των αλλοδαπών επισκεπτών, για το 2018. Οι νομοί με χαμηλή τουριστική εποχικότητα 

παίρνουν την τιμή 1, ενώ αντίστοιχα οι νομοί με υψηλή τουριστική εποχικότητα την 

τιμή 2. Στον Πίνακα 11.3 εμφανίζονται τα αντίστοιχα περιγραφικά στατιστικά για την 

κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών. Αρχικά, για την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών, παρατηρούμε ότι η νομοί με υψηλή τουριστική εποχικότητα (2), σύνολο 

28 από τους 51, δείχνουν ειδίκευση στους κλάδους της γεωργίας (1), των κατασκευών 

(3), του εμπορίου όπου συγκαταλέγεται και ο τουρισμός (4) και της ψυχαγωγίας (10).
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Αντίστοιχα, για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών προκύπτει ότι οι νομοί με 

την εντονότερη τουριστική εποχικότητα ειδικεύονται επίσης στους κλάδους γεωργίας 

(1), κατασκευών (3) και ψυχαγωγίας (10), αλλά ειδικεύονται επιπλέον και στους 

κλάδους των ορυχείων, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κλπ (2) και της δημόσιας 

διοίκησης (9).

Πίνακας 11.2. Περιγραφικά στατιστικά για τον δείκτη εξειδίκευσης ανά κλάδο για το 2018 και 
ανά βαθμό τουριστικής εποχικότητας για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών (1 =χαμηλή 
εποχικότητα, 2= υψηλή εποχικότητα), για το 2018.

N
Μέση

τιμή

Τυπ.

απόκλιση

Τυπ.

σφάλμα ...

Διάστημα εμπιστοσύνης 

95% για τη μέση τιμή Ελάχιστο Μέγιστο

Κάτω όριο Άνω όριο

LQ_1 1 23 2,352 1,128 0,235 1,864 2,840 0,090 4,630

2 28 1,894 1,190 0,225 1,432 2,355 0,520 5,740

Total 51 2,100 1,174 0,164 1,770 2,431 0,090 5,740

LQ_2 1 23 1,490 0,862 0,180 1,117 1,863 0,430 3,860

2 28 0,781 0,457 0,086 0,604 0,959 0,190 2,120

Total 51 1,101 0,752 0,105 0,889 1,313 0,190 3,860

LQ_3 1 23 1,158 0,755 0,158 0,832 1,485 0,250 3,550

2 28 1,437 0,618 0,117 1,197 1,677 0,190 2,830

Total 51 1,311 0,691 0,097 1,117 1,506 0,190 3,550

LQ_4 1 23 0,727 0,188 0,039 0,646 0,809 0,360 1,030

2 28 1,312 0,442 0,084 1,141 1,484 0,780 2,190

Total 51 1,048 0,456 0,064 0,920 1,177 0,360 2,190

LQ_5 1 23 0,464 0,278 0,058 0,344 0,585 0,220 1,570

2 28 0,379 0,184 0,035 0,308 0,451 0,090 1,010

Total 51 0,418 0,233 0,033 0,352 0,483 0,090 1,570

LQ_6 1 23 0,620 0,226 0,047 0,522 0,718 0,340 1,430

2 28 0,556 0,132 0,025 0,505 0,607 0,360 0,980

Total 51 0,585 0,182 0,025 0,534 0,636 0,340 1,430

LQ_7 1 23 0,776 0,274 0,057 0,657 0,894 0,400 1,680

2 28 0,879 0,170 0,032 0,813 0,945 0,630 1,340

Total 51 0,832 0,226 0,032 0,768 0,896 0,400 1,680

LQ_8 1 23 0,553 0,258 0,054 0,441 0,665 0,280 1,390

2 28 0,571 0,203 0,038 0,493 0,650 0,270 1,130

Total 51 0,563 0,227 0,032 0,499 0,627 0,270 1,390

LQ_9 1 23 1,139 0,318 0,066 1,001 1,277 0,450 2,050

2 28 0,944 0,311 0,059 0,823 1,064 0,440 1,600

Total 51 1,032 0,327 0,046 0,940 1,124 0,440 2,050

LQ_10 1 23 1,000 0,391 0,082 0,831 1,169 0,480 2,380

2 28 1,068 0,337 0,064 0,937 1,199 0,440 1,750

Total 51 1,037 0,360 0,050 0,936 1,139 0,440 2,380

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΑΣΤΑΤ, 2017)
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Πίνακας 11.3. Περιγραφικά στατιστικά για τον δείκτη εξειδίκευσης ανά κλάδο για το 2018 και 
ανά βαθμό τουριστικής εποχικότητας για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών (1=χαμηλή 
εποχικότητα, 2= υψηλή εποχικότητα), για το 2018.

N
Μέση

τιμή

Τυπ.

απόκλιση

Τυπ.

σφάλμα ...

Διάστημα εμπιστοσύνης 

95% για τη μέση τιμή Ελάχιστο Μέγιστο

Κάτω όριο Άνω όριο

LQ_1 1 20 1,995 1,354 0,303 1,361 2,628 0,520 5,740

2 31 2,169 1,059 0,190 1,780 2,557 0,090 4,630

Total 51 2,100 1,174 0,164 1,770 2,431 0,090 5,740

LQ_2 1 20 0,709 0,460 0,103 0,494 0,924 0,190 2,120

2 31 1,354 0,800 0,144 1,060 1,647 0,430 3,860

Total 51 1,101 0,752 0,105 0,889 1,313 0,190 3,860

LQ_3 1 20 1,515 0,610 0,136 1,229 1,801 0,420 2,830

2 31 1,180 0,717 0,129 0,917 1,443 0,190 3,550

Total 51 1,311 0,691 0,097 1,117 1,506 0,190 3,550

LQ_4 1 20 1,415 0,451 0,101 1,204 1,625 0,780 2,190

2 31 0,812 0,265 0,048 0,715 0,910 0,360 1,620

Total 51 1,048 0,456 0,064 0,920 1,177 0,360 2,190

LQ_5 1 20 0,338 0,136 0,030 0,274 0,401 0,090 0,680

2 31 0,469 0,268 0,048 0,371 0,568 0,220 1,570

Total 51 0,418 0,233 0,033 0,352 0,483 0,090 1,570

LQ_6 1 20 0,523 0,090 0,020 0,481 0,565 0,360 0,660

2 31 0,625 0,214 0,038 0,546 0,703 0,340 1,430

Total 51 0,585 0,182 0,025 0,534 0,636 0,340 1,430

LQ_7 1 20 0,872 0,140 0,031 0,806 0,937 0,630 1,190

2 31 0,807 0,267 0,048 0,709 0,905 0,400 1,680

Total 51 0,832 0,226 0,032 0,768 0,896 0,400 1,680

LQ_8 1 20 0,564 0,178 0,040 0,481 0,647 0,300 1,020

2 31 0,563 0,257 0,046 0,468 0,657 0,270 1,390

Total 51 0,563 0,227 0,032 0,499 0,627 0,270 1,390

LQ_9 1 20 0,870 0,295 0,066 0,732 1,008 0,440 1,600

2 31 1,136 0,307 0,055 1,024 1,249 0,450 2,050

Total 51 1,032 0,327 0,046 0,940 1,124 0,440 2,050

LQ_10 1 20 1,044 0,360 0,081 0,875 1,212 0,440 1,750

2 31 1,033 0,367 0,066 0,899 1,168 0,480 2,380

Total 51 1,037 0,360 0,050 0,936 1,139 0,440 2,380

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα, στους Πίνακες 11.4 και 

11.5 παρουσιάζονται οι πίνακες ανάλυσης διακύμανσης για τον έλεγχο της μηδενικής 

υπόθεσης σύμφωνα με την οποία οι τιμές των δεικτών ειδίκευσης ανά κλάδο είναι ίδιες 

για τους νομούς των ομάδων της χαμηλής και της υψηλής εποχικότητας. Παρατηρούμε
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ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι τιμές p-value (σημαντικότητα) είναι 

μεγαλύτερες του 0,05 και συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Είναι 

δηλαδή πιθανό να προκόψει ο ίδιος δείκτης ειδίκευσης σε αυτούς τους κλάδους, τόσο 

για τους νομούς με χαμηλή εποχικότητα, όσο και για τους νομούς με υψηλή 

εποχικότητα.

Πίνακας 11.4. Πίνακας ανάλυστ\ς διακύμανσ>]ς (One-Way ANOVA) ανά κλάδο, για την 
κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, για το 2018.

Άθροισμα Βαθμοί Τετράγωνο F Σημαντικότητα

τετραγώνων ελευθερίας μέσης τιμής

LQ_1 Μεταξύ ομάδων 2,656 1 2,656 1,965 0,167

Στο εσωτερικό των ομάδων 66,234 49 1,352

Σύνολο 68,89 50

LQ_2 Μεταξύ ομάδων 6,34 1 6,34 14,147 0,000

Στο εσωτερικό των ομάδων 21,96 49 0,448

Σύνολο 28,3 50

LQ_3 Μεταξύ ομάδων 0,982 1 0,982 2,103 0,153

Στο εσωτερικό των ομάδων 22,879 49 0,467

Σύνολο 23,861 50

LQ_4 Μεταξύ ομάδων 4,318 1 4,318 34,892 0,000

Στο εσωτερικό των ομάδων 6,064 49 0,124

Σύνολο 10,381 50

LQ_5 Μεταξύ ομάδων 0,091 1 0,091 1,708 0,197

Στο εσωτερικό των ομάδων 2,622 49 0,054

Σύνολο 2,713 50

LQ_6 Μεταξύ ομάδων 0,052 1 0,052 1,601 0,212

Στο εσωτερικό των ομάδων 1,597 49 0,033

Σύνολο 1,65 50

LQ_7 Μεταξύ ομάδων 0,134 1 0,134 2,696 0,107

Στο εσωτερικό των ομάδων 2,431 49 0,05

Σύνολο 2,565 50

LQ_8 Μεταξύ ομάδων 0,004 1 0,004 0,081 0,777

Στο εσωτερικό των ομάδων 2,58 49 0,053

Σύνολο 2,585 50

LQ_9 Μεταξύ ομάδων 0,483 1 0,483 4,882 0,032

Στο εσωτερικό των ομάδων 4,847 49 0,099

Σύνολο 5,33 50

LQ_10 Μεταξύ ομάδων 0,058 1 0,058 0,442 0,509

Στο εσωτερικό των ομάδων 6,439 49 0,131

Σύνολο 6,497 50

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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Ωστόσο, οι κλάδοι ορυχείων (2), εμπορίου (4), δημόσιας διοίκησης και άμυνας 

(9) για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών, εμφανίζουν p-value μικρότερο του 0,05 γεγονός 

που δείχνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απίθανο να προκόψουν οι ίδιες τιμές 

στους δείκτες ειδίκευσης για τους νομούς χαμηλής και υψηλής εποχικότητας. Το ίδιο 

συμβαίνει οριακά και για τους κλάδους ενημέρωσης και επικοινωνίας (5) και 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων (6) για την κατηγορία των ημεδαπών 

επισκεπτών. Τα συμπεράσματα αυτά συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση της 

φυσιογνωμίας του κάθε προορισμού σε σχέση με την τουριστική εποχικότητά του. Οι 

νομοί που ειδικεύονται στον κλάδο των ορυχείων (2) δεν έχουν σε γενικές γραμμές 

υψηλή τουριστική ζήτηση και η εποχικότητά τους είναι μικρή. Είναι αδύνατον να 

βρεθεί νομός με υψηλό δείκτη ειδίκευσης στο συγκεκριμένο κλάδο και να εμφανίσει 

υψηλή εποχικότητά. Αντίθετα, νομοί με ειδίκευση στον κλάδο του τουρισμού (4) 

εμφανίζουν όπως είναι αναμενόμενο και υψηλή εποχικότητά. Το γεγονός ότι οι νομοί 

που ειδικεύονται στον κλάδο δημόσιας διοίκησης και άμυνας (9) είναι κυρίως σε 

γεωγραφικές απομονωμένους νομούς ή σε νομούς με δύσκολη πρόσβαση, όπως 

προέκυψε από την ανάλυση, οδηγεί σε χαμηλή τουριστική εποχικότητά, για τις 

διανυκτερεύσεις και των δύο υπό εξέταση κατηγοριών. Αυτά τα συμπεράσματα 

ωστόσο εμπεριέχουν μια γενικότητα δεδομένου ότι η ανάλυση έγινε με τη χρήση 

δίτιμης μεταβλητής (dummy).

Πίνακας 11.5. Πίνακας ανάλυω]ς διακύμανω]ς (One-Way ANOVA) ανά κλάδο, για την 
κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, για το 2018.

Άθροισμα Βαθμοί Τετράγωνο F Σημαντικότητα

τετραγώνων ελευθερίας μέσης τιμής

LQ_1 Μεταξύ ομάδων

Στο εσωτερικό των ομάδων

Σύνολο

0,369

68,521

68,890

1

49

50

0,369

1,398

0,264 0,610

LQ_2 Μεταξύ ομάδων 5,056 1 5,056 10,657 0,002

Στο εσωτερικό των ομάδων 23,244 49 0,474

Σύνολο 28,300 50

LQ_3 Μεταξύ ομάδων 1,364 1 1,364 2,972 0,091

Στο εσωτερικό των ομάδων 22,496 49 0,459

Σύνολο 23,861 50

LQ_4 Μεταξύ ομάδων 4,409 1 4,409 36,177 0,000

Στο εσωτερικό των ομάδων 5,972 49 0,122

Σύνολο 10,381 50

LQ_5 Μεταξύ ομάδων 0,211 1 0,211 4,140 0,047

Στο εσωτερικό των ομάδων 2,502 49 0,051
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Σύνολο 502,713

LQ_6 Μεταξύ ομάδων

Στο εσωτερικό των ομάδων

Σύνολο

0,125

1,524

1,650

1

49

50

0,125

0,031

4,027 0,050

LQ_7 Μεταξύ ομάδων 0,051 1 0,051 0,993 0,324

Στο εσωτερικό των ομάδων 2,514 49 0,051

Σύνολο 2,565 50

LQ_8 Μεταξύ ομάδων 0,000 1 0,000 0,000 0,983

Στο εσωτερικό των ομάδων 2,585 49 0,053

Σύνολο 2,585 50

LQ_9 Μεταξύ ομάδων 0,861 1 0,861 9,440 0,003

Στο εσωτερικό των ομάδων 4,469 49 0,091

Σύνολο 5,330 50

LQ_10 Μεταξύ ομάδων 0,001 1 0,001 0,010 0,922

Στο εσωτερικό των ομάδων 6,496 49 0,133

Σύνολο 6,497 50

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Αναλύοντας διαχρονικά τις τιμές του δείκτη ειδίκευσης αυτών των κλάδων για 

την περίοδο 2000 -  2017, προκύπτουν επιπλέον συμπεράσματα. Οι νομοί που 

εμφανίσανε τις μεγαλύτερες θετικές μεταβολές για τον κλάδο των ορυχείων (2) ήταν 

Γρεβενών (αύξηση 147%), Κεφαλληνίας (114%), Καρδίτσας (110%) και Σάμου 

(96%), ωστόσο οι τιμές τους παρέμειναν και πάλι μικρότερες της μονάδας. Αντίστοιχα, 

η μεγαλύτερη μείωση εμφανίστηκε στον νομό Λευκάδας (-46%), η οποία έδειξε την 

υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση στον κλάδο του τουρισμού (43%). Διαχρονικά, η τιμή 

του δείκτη για τον κλάδο των ορυχείων ήταν χαμηλή για τον νομό Λευκάδα (<0,5) και 

υψηλή για τον κλάδο του τουρισμού (< 1,0), ωστόσο οι παραπάνω μεταβολές δείχνουν 

μια αλλαγή στην οικονομική διάρθρωση του νομού. Αξιοσημείωτο αποτελεί επίσης το 

γεγονός ότι οι νομοί του Βορείου Αιγαίου, εμφάνισαν σημαντική πτώση του δείκτη 

ειδίκευσης στον κλάδο του τουρισμού (4). Οι νομοί Λέσβου και Χίου ενώ το 2000 

είχαν δείκτη ειδίκευσης με τιμές 1,26 και 1,10 αντίστοιχα, το 2017 οι τιμές αυτές ήταν 

0,92 και 0,85. Ο νομός Σάμου εμφάνισε επίσης μείωση από το 1,56 στο 1,29, ωστόσο 

παρέμεινε μεγαλύτερος της μονάδας. Οι νομοί αυτοί εμφάνισαν ωστόσο σημαντικές 

ποσοστιαίες αυξήσεις στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (9). Η  Χίος από 

το 1,15 πήγε στο 1,57, η Σάμος από το 1,11 στο 1,51 και η Λέσβος από το 1,27 στο 

1,60. Τα παραπάνω είναι απόρροια και της έντονης μεταναστευτικής κρίσης που 

προέκυψε στη χώρα, εντονότερα τα τελευταία χρόνια.

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 200

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



11.3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εξετάζοντας διεξοδικότερα τον κλάδο 4 στον οποίο εντάσσεται ο τουρισμός, 

παρατηρούμε ότι οι 28 από τους συνολικά 51 νομούς της χώρας έχουν λιγότερο από 

αναλογική συμμετοχή (LQ4< 1), χαρακτηριζόμενοι ως εισαγωγικοί για τον κλάδο. 

Όπως φάνηκε από τον δείκτη Hirschmann - Herfindahl G από τον Πίνακα 11.1 στον 

κλάδο παρατηρείται διαχρονικά η μεγαλύτερη ανισοκατανομή στους νομούς της χώρας 

(0,57) για τον τουριστικό κλάδο, ακολουθούμενη από τον κλάδο των ορυχείων (0,56).

Ο Χάρτης 11.1 απεικονίζει αυτή την ανισοκατανομή για τον κλάδο του 

τουρισμού, παρουσιάζοντας τους νομούς με μέση τιμή ειδίκευσης για την περίοδο 

2000-2017 μεγαλύτερη της μονάδας (πορτοκαλί), μικρότερης της μονάδας (μπλε) ή 

ίσως με τη μονάδα (πράσινο). Ένα κύριο συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως όλοι οι 

νησιωτικοί νομοί, όπως και οι ηπειρωτικοί αλλά παράκτιοι νομοί Καβάλας, 

Χαλκιδικής, Πιερίας, Μαγνησίας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας 

εμφανίζουν τουριστική ειδίκευση.

Χάρτης 11.1. Οι νομοί της χώ ρας ως προς την τιμή του δείκτη ειδίκευσης για τον κλέώο 
του τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους των τιμών της περιόδου 2000- 
2017 (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως από τους νομούς της Πελοποννήσου 

κανένας νομός δεν εμφανίζει τιμή στον δείκτη ειδίκευσης μεγαλύτερη της μονάδας,
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παρά του σταθερού εποχικού πρότυπου και της μέτριας προς υψηλής τουριστικής 

εποχικότητας στην πλειοψηφία των νομών της όπως φάνηκε από προηγούμενο 

κεφάλαιο. Αξιοσημείωτο επίσης αποτελεί και το γεγονός της μη τουριστικής 

ειδίκευσης των παράκτιων νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Λάρισας, Φθιώτιδας, 

Φωκίδας και Βοιωτίας. Από τους νομούς αυτούς ο νομός Φθιώτιδας εμφάνισε μια 

μείωση στη τιμή του δείκτη από το 2,85 το 2000 στο 0,87 το 2017 και η Φωκίδα από 

το 2,08 στο 0,15 δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την υποχώρησή τους ως προς τον κλάδο 

του τουρισμού. Παρόμοια στοιχεία έχουν προκύψει και από τα εποχικά πρότυπα και 

τον δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας, όπου οι νομοί δεν δείχνουν ιδιαίτερο 

τουριστικό ενδιαφέρον.

Χάρτης 11.2. Οι νομοί ως προς τη μεταβολή του δείκτη ειδίκευσης για τα έτη 2000 και 
2017 στον κλάδο του τουρισμού (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Τέλος, στον Χάρτη 11.2 παρουσιάζονται οι νομοί ομαδοποιημένοι ως προς τις 

μεταβολές του δείκτη ειδίκευσης για τα έτη 2000 και 2017, στον κλάδο του τουρισμού 

(4). Παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη θετική μεταβολή πραγματοποιήθηκε στους νομούς 

Χαλκιδικής και Λευκάδας, ενώ ακολούθησαν οι νομοί Σερρών και Θεσπρωτίας. 

Αντίθετα, πολύ έντονες αρνητικές μεταβολές πραγματοποιήθηκαν κυρίως στους 

νομούς Έβρου, Κοζάνης, Λάρισας, Τρικάλων, Λέσβου και Χίου, όπως παρουσιάστηκε 

και προηγουμένως.

| μεταβολή < - 30% 
]  μεταβολή < - 20% 
γ\ μεταβολή <-10%  
]  μεταβολή < -1 %  
]  μεταβολή >1%
| μεταβολή >10% 
| μεταβολή > 20% 
| μεταβολή > 30%
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11.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Επιχειρώντας μια επισκόπηση ορισμένων δεικτών απασχόλησης, στο Σχήμα 11.1 

απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των Δεικτών Απασχολουμένων Ατόμων, Ωρών 

Εργασίας και Μ ισθών6, ανά τρίμηνο, για την περίοδο 2010-2020. ΙΊαρατηρούμε ότι, 

ιδιαίτερα για την περίοδο 2013-2020, οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν κοινό πρότυπο 

εποχικότητας. Οι κορυφές και των τριών δεικτών σχηματίζουν κύριες κορυφές κατά το 

τρίτο τρίμηνο του έτους.

Δείκτη Απασχολουμένων Ατόμων Δείκτη Ωρών Εργασίας Μισθωτών
Δείκτη Μισθών και Ημερομισθίων

200,0
180,0
160,0
140.0
120.0 
100,0
80,0
60,0
40.0
20.0 

0,0

-Λ#  # #  # #  #

Σχήμα 11.1. Διαχρονική εξέλιξη των δεικτών Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας 
Μισθωτών και Μισθών και Ημερομισθίων, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, για την περίοδο 2010-2020, ανά τρίμηνο, με έτος βάσης 
το 2015 (πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ, 2022).

Ένα επιπλέον αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το γεγονός  πως για την τριετία 

2017-2020, ενώ οι δείκτες απασχολούμενων ατόμων και ωρών εργασίας, ήταν σε 

σχετικά σταθερά επίπεδα, παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στον δείκτη 

μισθοί και ημερομίσθια. Η  μεταβολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο τομέας 

Δραστηριότητες Υπηρεσιών ΙΊαροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (Θ) να 

εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές για τη συγκεκριμένη τριετία, στο σύνολο των δέκα 

βασικών τομέων της οικονομίας (ΕΛΣΤΑΤ, 2021). Αυτό παρά του ότι για την τριετία 

2010-2013 είχε με διαφορά τις χαμηλότερες τιμές στον εν λόγο δείκτη.

6 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι Δείκτες Απασχόλησης υπολογίζονται με τη μέθοδο της αλύσωσης. 
Αρχικά υπολογίζεται ο δείκτης κινητής βάσης, συγκρίνοντας την εκτιμηθείσα τιμή (αριθμός 
απασχολούμενων ατόμων, ώρες εργασίας, μισθοί και ημερομίσθια) του τρέχοντος τριμήνου με την 
αντίστοιχη τιμή του προηγούμενου τριμήνου και, ακολούθως, υπολογίζεται ο δείκτης τρέχοντος 
τριμήνου, πολλαπλασιάζοντας τον δείκτη κινητής βάσης με τον δείκτη του προηγούμενου τριμήνου.

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 203

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Η  κατάσταση αυτή άλλαξε σημαντικά το 2020 λόγω της πανδημίας Covid-19. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά της εργασίας από τους εργαζόμενους προς τις 

επιχειρήσεις είναι μια συνάρτηση με θετική κλίση ως προς το μισθό των εργαζομένων 

(Πολύζος, 2019), συμπεραίνεται ότι οι νησιωτικοί προορισμοί, στους οποίους 

επικεντρώνεται η τουριστική δραστηριότητας της χώρας, είναι σε θέση να 

προσελκύουν τους ανταγωνιστικότερους εργαζομένους του κλάδου. Εξετάζοντας 

συνολικά τις θέσεις εργασίας στη χώρα, για το 2019 υπήρχε ζήτηση για 21.821 θέσεις 

εργασίας από τις οποίες καλύφθηκε το 73% (ΙΤΕΠ, 2019). Οι θέσεις εργασίας στις 

οποίες παρατηρήθηκε αδυναμία κάλυψής τους, σε απόλυτους αριθμούς, ήταν κυρίως 

στην καθαριότητα (από τις 5.254 θέσεις εργασίας καλύφθηκε το 76%), στους 

διευθυντές (από τις 4.628 καλύφθηκε το 73%), στους προϊσταμένους των τμημάτων 

(από τις 3.804 καλύφθηκε το 73%), στους υπαλλήλους τμημάτων sales/marketing (από 

τις 3.506 καλύφθηκε το 74%). Στις λοιπές θέσεις εργασίες η ζήτηση σε απόλυτους 

αριθμούς ήταν σαφώς μικρότερη (<1.522 θέσεων εργασίας), ωστόσο και εκεί τα 

ποσοστά κάλυψη των θέσεων ήταν χαμηλά (ΙΤΕΠ, 2019).

11.5. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΗΜ ΟΓΡΑΦ ΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Προκειμένου να προσδιοριστεί μια ευρύτερη εικόνα για τον κάθε νομό της χώρας, στην 

ενότητα αυτή υπολογίζονται ορισμένοι δημογραφικοί δείκτες και κάποιοι δείκτες 

απασχόλησης, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Αρχικά, στον Πίνακα 11.6 

παρουσιάζονται ο λόγος εξάρτησης, ο λόγος εξαρτημένων, ο λόγος γήρανσης και ο 

ακαθάριστος συντελεστής γεννητικότητας. Ο λόγος εξάρτησης7 υπολογίζεται από το 

πηλίκο των οικονομικά μη ενεργών ατόμων (παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και 

ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών) προς τους οικονομικά ενεργούς (άτομα ηλικίας από 15 

έως 64 ετών). Πολλαπλασιαζόμενος ο δείκτης με το 1000 δείχνει τον μέσο αριθμό 

εξαρτημένων ατόμων ανά 1000 ενεργά άτομα του πληθυσμού. Από τον Πίνακα 11.6 

διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλύτερες τιμές εμφανίζονται σε προορισμούς με χαμηλή 

τουριστική ανάπτυξη όπως είναι οι νομοί Ευρυτανίας, Ερεβενών, Έβρου, Φωκίδας, 

Άρτας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας και Κιλκίς. Αντίθετα, οι χαμηλότερες 

τιμές στον λόγο εξάρτησης εμφανίζονται στους νομούς Αττικής, Δωδεκανήσων, 

Ζακύνθου, ηρακλείου, Κυκλάδων, Βοιωτίας, Χανίων και Κέρκυρας.

7 Ο λόγος εξάρτησης επηρεάζεται από τα επίπεδα θνησιμότητας και γεννητικότητας του κάθε νομού.
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Πίνακας 11.6. Δημογραφικοί δείκτες ανά νομό για το 2011

Νομός
Λόγος

Εξάρτησης, 2011

Λόγος

Εξαρτημένων,
2011

Λόγος

Εήρανσης, 2011

Ακαθάριστος 

Συντελεστής 

Ε εννητικότητας 
(επί 100). 2011

Ροδόπης 1,60 0,74 0,26 0,86

Δράμας 1,68 0,54 0,46 0,81

Έβρου 1,87 0,51 0,49 0,84

Καβάλας 1,56 0,58 0,42 1,03

Ξάνθης 1,57 0,92 0,08 1,21

Θεσσαλονίκης 1,72 0,97 0,03 1,03

Ημαθίας 1,52 0,60 0,40 0,96

Κιλκίς 1,72 0,45 0,55 0,88

Πέλλας 1,56 0,56 0,44 0,88

Πιερίας 1,56 0,62 0,38 0,98

Σερρών 1,80 0,48 0,52 0,64

Χαλκιδικής 1,51 0,63 0,37 0,95

Κοζάνης 1,67 0,71 0,29 0,87

Γ ρεβενών 1,93 0,41 0,59 0,70

Καστοριάς 1,37 0,69 0,31 0,77

Φλώρινας 1,62 0,72 0,28 0,82

Ιωαννίνων 1,53 0,69 0,31 0,89

Άρτας 1,81 0,43 0,57 0,80

Θεσπρωτίας 1,53 0,52 0,48 0,84

Πρέβεζας 1,62 0,52 0,48 0,83

Λαρίσης 1,53 0,72 0,28 1,12

Καρδίτσας 1,74 0,46 0,54 0,69

Μαγνησίας 1,54 0,70 0,30 0,93

Τρικάλων 1,67 0,49 0,51 0,77

Φθιώτιδας 1,61 0,54 0,46 0,75

Βοιωτίας 1,31 0,60 0,40 0,88

Εύβοιας 1,49 0,63 0,37 0,86

Ευρυτανίας 2,00 0,32 0,68 0,59

Φωκίδος 1,84 0,41 0,59 0,56

Κέρκυρας 1,33 0,57 0,43 0,96

Ζακύνθου 1,23 0,78 0,22 0,88

Κεφαλληνίας 1,44 0,62 0,38 0,90

Λευκάδος 1,45 0,52 0,48 0,97

Αχάί'ας 1,52 0,94 0,06 1,04
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Λόγος
Νομός

Εξάρτησης, 2011

Λόγος

Εξαρτημένων,

2011

Λόγος

Εήρανσης, 2011

Ακαθάριστος 

Συντελεστής 

Ε εννητικότητας 

(επί 100). 2011

Αιτωλοακαρνανίας 1,76 0,67 0,33 0,87

Ηλείας 1,57 0,57 0,43 0,85

Αρκαδίας 1,60 0,47 0,53 0,76

Αργολίδος 1,38 0,58 0,42 0,91

Κορινθίας 1,42 0,61 0,39 0,92

Λακωνίας 1,50 0,46 0,54 0,73

Μεσσηνίας 1,49 0,52 0,48 0,86

Αττικής 1,15 0,82 0,18 0,99

Λέσβου 1,62 0,57 0,43 0,89

Σάμου 1,53 0,53 0,47 0,79

Χίου 1,61 0,66 0,34 0,91

Κυκλάδων 1,29 0,69 0,31 0,91

Δωδεκανήσου 1,16 0,97 0,03 1,01

Ηρακλείου 1,29 0,90 0,10 1,15

Λασιθίου 1,28 0,58 0,42 0,91

Ρεθύμνου 1,40 1,00 0,00 1,09

Χανίων 1,32 0,79 0,21 1,12

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΑ.ΣΤΑΤ, 2022)

Ο λόγος εξαρτημένων υπολογίζεται από το πηλίκο του πληθυσμού των παιδιών 

ηλικίας έως 14 ετών προς τον πληθυσμό των ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και 

πολλαπλασιαζόμενος με το 1000, εκφράζει το μέσο αριθμό των παιδιών ανά 1000 

ηλικιωμένους. Όπως είναι αναμενόμενο με βάση τα προηγούμενα συμπεράσματα, οι 

νομοί Ευρυτανίας, Γρεβενών, Φωκίδας, Άρτας, Κιλκίς, Καρδίτσας, Λακωνίας, 

Αρκαδίας και Σερρών, εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές. Ενώ στον αντίποδα, οι νομοί 

Ρεθύμνου, Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Αχάΐας, Ξάνθης, Ηρακλείου, Αττικής, 

Χανίων, Ζακύνθου και Ροδόπης, εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές στον δείκτη. Οι 

δείκτες αυτοί αιτιολογούν και τα αποτελέσματα του λόγου γήρανσης ο οποίος είναι ο 

αντίστροφος του λόγου εξαρτημένων.

Τέλος, ο Ακαθάριστος Συντελεστής Εεννητικότητας υπολογίζεται από το λόγο 

του αριθμού των γεννήσεων προς το μέσο πληθυσμό και πολλαπλασιαζόμενος με το 

Ιοοο εκφράζει τον αριθμό των γεννήσεων ανά 1000 άτομα. Τα χαμηλότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στους νομούς Φωκίδας, Ευρυτανίας, Σερρών, Καρδίτσας, Ερεβενών,
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Λακωνίας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Καστοριάς και Τρικάλων, ενώ τα υψηλότερα στους 

νομούς Ξάνθης, Ηρακλείου, Χανίων, Λαρίσης, Ρεθύμνου, Αχάΐας, Καβάλας, 

Θεσσαλονίκης, Δωδεκανήσων και Αττικής.

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 11.7 παρουσιάζονται το ποσοστό των εργαζομένων 

στον τουρισμό ως προς το σύνολο των εργαζομένων του νομού, το ποσοστό 

εργαζομένων στον τόπο κατοικίας τους και το ποσοστό των εργαζομένων που είναι 

απόφοιτοι ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Οπως είναι 

αναμενόμενο, οι νομοί Δωδεκανήσων, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Ρεθύμνου, Κυκλάδων, 

Λασιθίου, Κεφαλληνίας, Χαλκιδικής, Λευκάδας και Χανίων που συγκαταλέγονται 

μεταξύ των πιο τουριστικών νομών της χώρας, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού. Εξετάζοντας το ποσοστό των εργαζομένων 

στον τόπο κατοικίας τους, οι υψηλότερες τιμές είναι για τους νομούς Έβρου, Λασιθίου, 

Ροδόπης, Χανίων, Ηρακλείου, Λέσβου, Καστοριάς, Λακωνίας, Σερρών και 

Μαγνησίας. Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές αφορούν τους νομούς Αττικής, Φωκίδας, 

Εύβοιας, Άρτας, Χαλκιδικής, Κορινθίας, Κιλκίς, Χίου, Κυκλάδων και Πρεβέζης.

Πίνακας 11.7. Δείκτες απασχόλησης ανά νομό yia το 2011.

Νομός

Εργαζόμενοι στον τουρισμό 

ως ποσοστό των συνολικών 

εργαζομένων του νομού, 

2011

Εργαζόμενοι 

στον τόπο 

κατοικίας τους, 

2011

Απασχολούμενοι 

πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, 

Μεταπτυχιακό, PhD, 

2011

Ροδόπης 4,85% 94,13% 20,45%

Δράμας 6,27% 89,93% 25,24%

Έβρου 5,66% 95,35% 25,30%

Καβάλας 8,48% 90,65% 20,62%

Ξάνθης 5,56% 89,10% 25,18%

Θεσσαλονίκης 6,12% 90,61% 37,15%

Ημαθίας 5,12% 89,16% 23,73%

Κιλκίς 5,19% 87,63% 20,94%

Πέλλας 5,25% 89,54% 20,11%

Πιερίας 9,39% 90,01% 25,03%

Σερρών 6,05% 92,48% 23,67%

Χαλκιδικής 17,18% 86,30% 19,29%

Κοζάνης 5,41% 91,91% 28,90%

Γ ρεβενών 7,15% 91,12% 25,18%

Καστοριάς 6,18% 93,03% 24,05%

Φλώρινας 6,10% 90,83% 25,87%
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Νομός

Εργαζόμενοι στον τουρισμό 

ως ποσοστό των συνολικών 

εργαζομένων του νομού, 

2011

Εργαζόμενοι 

στον τόπο 

κατοικίας τους, 

2011

Απασχολούμενοι 

πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, 

Μεταπτυχιακό, PhD, 

2011

Ιωαννίνων 7,75% 90,28% 33,01%

Άρτας 6,59% 85,95% 23,81%

Θεσπρωτίας 10,27% 90,69% 21,99%

Πρέβεζας 10,33% 88,03% 23,85%

Λαρίσης 5,73% 92,21% 31,03%

Καρδίτσας 6,23% 89,65% 22,82%

Μαγνησίας 8,67% 92,22% 23,87%

Τρικάλων 7,22% 91,19% 27,42%

Φθιώτιδας 5,95% 89,78% 23,67%

Βοιωτίας 5,02% 88,35% 18,87%

Εύβοιας 7,36% 80,10% 23,00%

Ευρυτανίας 9,65% 89,69% 19,74%

Φωκίδος 8,90% 77,28% 23,87%

Κέρκυρας 23,44% 92,09% 21,41%

Ζακύνθου 24,35% 91,88% 18,01%

Κεφαλληνίας 17,41% 89,99% 21,57%

Λευκάδος 16,98% 90,19% 25,83%

Αχάί'ας 6,71% 91,08% 30,99%

Αιτωλοακαρνανίας 6,24% 90,17% 21,19%

Ηλείας 7,00% 88,52% 15,95%

Αρκαδίας 6,50% 90,36% 22,93%

Αργολίδος 9,27% 91,20% 20,41%

Κορινθίας 7,18% 87,29% 21,94%

Λακωνίας 6,58% 92,91% 17,26%

Μεσσηνίας 7,76% 90,23% 20,84%

Αττικής 5,80% 52,16% 37,37%

Λέσβου 8,46% 93,14% 24,17%

Σάμου 13,31% 88,48% 20,77%

Χίου 7,03% 87,66% 27,75%

Κυκλάδων 18,87% 87,74% 19,00%

Δωδεκανήσου 26,90% 90,86% 19,18%

Ηρακλείου 13,25% 93,21% 26,74%

Λασιθίου 17,94% 94,45% 20,81%

Ρεθύμνου 20,00% 91,11% 22,82%

Χανίων 14,71% 93,46% 27,69%

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2022)
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δείκτης για το ποσοστό των συνολικά 

απασχολούμενων με πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, πτυχιακό ή διδακτορικό. Οι νομοί Αττικής, 

Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λαρίσης, Αχάΐας, Κοζάνης, Χίου, Χανίων, Τρικάλων και 

Ηρακλείου έχουν τις υψηλότερες τιμές. Είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς οι 

νομοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Αντίθετα, οι 

νομοί Ηλείας, Λακωνίας, Ζακύνθου, Βοιωτίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, 

Χαλκιδικής, Ευρυτανίας, Πέλλας και Αργολίδας, εμφανίζουν τις δέκα μικρότερες 

τιμές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτούς τους νομούς συγκαταλέγονται και ορισμένοι 

από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το στοιχείο αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα. Προκειμένου να ελέγξουμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτή τη σχέση, 

στον Πίνακα 11.8 είναι ο Πίνακας Συσχετίσεων για τις παραπάνω μεταβλητές σε σχέση 

με τους δείκτες τουριστικής εποχικότητας.

Πίνακας 11.8. Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης Pearson ym τις μεταβλητές «Εργαζόμενοι 
στον τουρισμό ως ποσοστό των συνολικών εργαζομένων του νομού» (1). «Εργαζόμενοι στον 
τόπο κατοικίας τους» (2). «Απασχολούμενοι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, 
Διδακτορικό» (3) ym το 2011, Δείκτες εποχικότητας ym την κατηγορία των αλλοδαπών, των 
ημεδαπών και του συνόλου των επισκεπτών, ym το 2018.

Μεταβλητές

Μεταβλητές (1) (2) (3) Ι18Ι_Αλλοδ ΙΙδΙΗμεδ ΙΙδΙΣυνολικό

(1) 1 0,131 -0,312* 0,623** 0,595** 0,705**

(2) 0,131 1 -0,322* 0,197 0,116 0,088

(3) -0,312* -0,322* 1 -0,330 -0,512** -0,389**

Ι18Ι_Αλλοδ 0,623** 0,197 -0,330* 1 0,781 0,895**

ΙΙδΙΗμεδ 0,595** 0,116 -0,512** 0,781** 1 0,898**

ΙΙδΙΣυνολικό 0,705** 0,088 -0,389** 0,895** 0,898** 1

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Από τις τιμές του συντελεστή συσχέτισης Pearson διαπιστώνουμε, όπως 

αναμέναμε, μια θετική σχέση, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, της 

τουριστικής εποχικότητας με το ποσοστό των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού. 

Αίσθηση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, της τουριστικής εποχικότητας με το ποσοστό των 

εργαζομένων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι 

προορισμοί με έντονη τουριστική εποχικότητα απασχολούν κυρίως ανειδίκευτο 

προσωπικό και δύναται να αποτελέσει ενδιαφέρον εύρημα καθώς συμπληρώνει την 

θεωρία που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 2 της Διδακτορικής Διατριβής.
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11.6. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Αυτό το κεφάλαιο αρχικά υπολόγισε τους δείκτες ειδίκευσης ανά οικονομικό κλάδο 

και τους συσχέτισε με την τουριστική εποχικότητα. Ό πως προέκυψε από την ανάλυση 

διακύμανσης οι κλάδοι των ορυχείων (2) και της δημόσιας διοίκησης (9), συνδέονται 

με νομούς χαμηλής τουριστικής ζήτησης και είναι απίθανο να προκύψουν οι ίδιες τιμές 

στην ειδίκευση αυτών των κλάδων για τους νομούς υψηλής και χαμηλής τουριστικής 

εποχικότητας. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε όπως ήταν αναμενόμενο και για τον 

κλάδο του τουρισμού (4). Υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ των δύο ομάδων νομών 

με βάση της τουριστική εποχικότητά τους.

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι νομοί με υψηλή και χαμηλή τουριστική 

ειδίκευση και από την ανάλυση αναδείχθηκαν ορισμένες δομικές μεταβολές στη 

διάρθρωση της οικονομίας ορισμένων νομών. Για παράδειγμα, οι νομοί του Βορείου 

Αιγαίου, ενώ το 2000 είχαν σημαντικές τιμές στους δείκτες τουριστικής ειδίκευσης, 

δείχνοντας έτσι τουριστική δραστηριότητα, οι τιμές αυτές έπεσα κάτω της μονάδας για 

τη Λέσβο και τη Χίο, ενώ για τη Σάμο κρατήθηκε οριακά πάνω της μονάδας. 

Αντίστοιχα, οι δείκτες ειδίκευσής τους στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης (9) 

αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο 2000-2017, δείχνοντας έτσι τη μεταβολή που υπέστη 

οι οικονομία των νησιών αυτών.

Επιπλέον, εξετάστηκαν οι δείκτες απασχόλησης στον τουρισμό και διαφάνηκε η 

σημαντική αύξηση του επιπέδου των μισθών και των ημερομισθίων του κλάδου για 

την τριετία 2017-2020, ενώ τα αντίστοιχα επίπεδα για την τριετία 2010-2013 ήταν τα 

χαμηλότερα όλων των οικονομικών κλάδων της χώρας. Προκειμένου, να διαμορφωθεί 

ένα πληρέστερο προφίλ για τον κάθε νομό, ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τη διατύπωση 

των συμπερασμάτων και των προτάσεων της Διδακτορικής Διατριβής, 

προσδιορίστηκαν κάποιοι δημογραφικοί δείκτες και κάποιοι δείκτες σχετική με την 

απασχόληση, με στοιχεία του 2011, για τον κάθε νομό ξεχωριστά. Από την ανάλυση 

των δημογραφικών δεικτών φάνηκε σημαντικά δημογραφικά ζητήματα για ορισμένους 

νομούς της χώρας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται και από χαμηλή τουριστική ζήτηση. 

Κατά την ανάλυση της δεύτερης κατηγορίας δεικτών, αναδείχθηκε η αρνητική 

συσχέτιση της τουριστικής εποχικότητας με το ποσοστό των εργαζομένων που έχουν 

ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό). 

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς όπως αναλύθηκε και στο Κεφάλαιο 

2, το ανθρώπινο δυναμικό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα των
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ξενοδοχείων, ωστόσο παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα καθώς οι εργοδότες 

δυσκολεύονται στην εύρεση ικανού ανθρώπινου δυναμικού και οι εργαζόμενοι 

δυσκολεύονται να βρουν ικανοποιητικές θέσεις εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

12.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  όλο και μεγαλύτερη δυναμική που αποκτά ο κλάδος του τουρισμού παγκοσμίως 

διευρύνει το δημόσιο διάλογο για τη συμβολή που μπορεί να έχει στη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων εντός μιας πιο ισόρροπης αναπτυξιακής πολιτικής. Όπως 

προέκυψε και από προηγούμενα κεφάλαια της Διδακτορικής Διατριβής, 

παρατηρούνται σε έντονο βαθμό άνισες χωρικές συγκεντρώσεις της τουριστικής 

δραστηριότητας, παγκοσμίως. Εξετάζοντας το φαινόμενο της χωρικής συγκέντρωσης 

του τουρισμού στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι οι ανισότητες μεταξύ των νομών με 

τη πάροδο των ετών γίνονται εντονότερες. Το χάσμα μεταξύ των τουριστικά 

ανεπτυγμένων νομών και των μη τουριστικά νομών διευρύνεται (Polyzos et al., 2013; 

Krabokoukis and Polyzos, 2020), προκαλώντας σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και 

στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα για το 2015 κατείχε την 31η θέση από συνολικά 136 

χώρες ανά τον κόσμο, ενώ για το 2017 ανέβηκε στην 24η θέση ως προς τον δείκτη WEF 

Travel and Tourism Competitiveness Index (Worldbank, 2021). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

η Ελλάδα, για το 2017, κατείχε την 14η θέση (Worldbank, 2021).

Προκειμένου να γίνονται ευκολότερα οι συγκρίσεις μεταξύ των νομών, σε αυτό 

το κεφάλαιο επιχειρείται ο προσδιορισμός του εννοιολογικού πλαισίου της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας και ο ποσοτικός προσδιορισμός του δείκτη. Οι δείκτες που 

χρησιμοποιούνται έως τώρα είναι κυρίως σε επίπεδο χώρας (όπως ο Travel and 

Tourism Competitiveness Index) γεγονός που δεν βοηθάει στην εξέταση του 

περιφερειακού προβλήματος εντός των χωρών. Επιπλέον εξετάζεται η σχέση του 

προτεινόμενου δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας για τους νομούς της χώρας με 

τους δείκτες εποχικότητας (RSI), τουριστικής φέρουσας ικανότητας (TCC), 

τουριστικής ειδίκευσης (LQ4) και τουριστικού κορεσμού (RST).
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12.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ (NUTS 3)

Η  πλειονότητα των μελετών που εξετάζουν την τουριστική ανταγωνιστικότητα, 

εστιάζουν κυρίως σε επίπεδο χώρας και λιγότερο σε επίπεδο μικρότερων διοικητικών 

ομάδων. Ωστόσο, δεδομένου ότι εντός των χωρών παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες, 

είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η τουριστική ανταγωνιστικότητα και σε χαμηλότερα 

διοικητικά επίπεδα. Για την προσέγγιση της έννοιας σε μικρότερο διοικητικό επίπεδο, 

ορισμένοι παράγοντες όπως οι πολιτικοί και νομικοί, οι τεχνολογικοί (Ritchie and 

Crouch, 2003), το επιχειρηματικό περιβάλλον (Heath, 2003), η διαχείριση του 

προορισμού (Cocculeli and Goffi, 2016) ή οι επιδράσεις της οικονομίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Ritchie and Crouch, 2010), είναι γενικοί και κατ’ επέκταση επιδρούν σχεδόν 

ομοιόμορφα σε όλες της υπό εξέταση περιοχές μιας χώρας. Έτσι, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο να προσαρμοστούν οι παράγοντες που συμμετέχουν στην εκτίμηση της 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας.

Στο Σχήμα 12.1 παρουσιάζεται το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο για την 

εκτίμηση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο ελληνικών νομών, 

βασιζόμενο σε βασικά σημεία προηγούμενων μελετών. Προτείνεται η εξέταση της 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας σε έξι κύρια αλληλοεπιδρώντα πλαίσια, τα οποία 

αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες. Ακολουθώντας την προσέγγιση των Usyal and 

Sirgy (2019), διαχωρίζουμε ως είσοδο (input), τους βασικούς παράγοντες του 

τουρισμού μοιρασμένους σε τρία πλαίσια και ως έξοδο (output), τη βιωσιμότητα στις 

τρεις διαστάσεις της (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Η  ισορροπία αυτών των δύο 

κύριων πυλώνων είναι κομβικής σημασίας για κάθε προορισμό. Δεν νοείται τουριστικά 

ανταγωνιστικά προορισμός αν δεν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξή του ή αν αυτές λειτουργούν σε βάρος της βιωσιμότητας του.

Το φυσικό περιβάλλον, ως πλαίσιο των βασικών παραγόντων του τουρισμού 

(Inputs), περιλαμβάνει δείκτες και μεταβλητές που σχετίζονται με το κλίμα, την 

τοποθεσία, το μήκος των ακτών, τη βιοποικιλότητα, την έκταση των ορεινών όγκων, 

τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κλπ. Αυτοί οι παράγοντες, πολλές φορές 

διαμορφώνουν το είδος του τουρισμού που θα αναπτυχθεί σε έναν προορισμό και 

αποτελούν συνήθως τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες. 

Είναι χαρακτηριστικά τα οποία κληρονομεί ο κάθε προορισμός και δεν υπάρχει
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Έκταση παραλιών,
Γαλάζιες σημαίες σε παραλίες, 

Πεζοπορικές διαδρομές, 
Μνημεία φυσικής κληρονομιάς
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(  \
Ανθρώπινη ανάπτυξη,

Ποιότητα ζωής,
Ανθρώπινο δυναμικό, 

Πολιτισμός,
Επίπεδο ευημερίας.

Κοινωνική φέρουσα ικανότητα
\______________ _________________ )? \

Κατανομή εισοδήματος,

Υγεία, Πληθωρισμός,
Ασφάλεια, ΑΕΠ,

Προσβασιμότητα, Κατά κεφαλήν ΑΕΠ,
Ξενοδοχειακό δυναμικό Επιχειρηματικό περιβάλλον,

Τουριστικές επενδύσεις
V )
Ζ' Λ.

Επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, Περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα,
Marketing, Διαχείριση ενέργειας,

Έρευνα και ανάπτυξη, Χρήση ΑΠΕ,
Επίπεδο ικανοποίησης επισκεπτών, Ατμοσφαιρική ρύπανση,

Τεχνολογία Πληροφοριών (ICT) Διαχείριση νερού.
Επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Επεξεργασία λυμάτων,

Επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες Διαχείριση αστικών αποβλήτων

δυνατότητα για δημιουργία τους από τον άνθρω
πο, παρά μόνο η ανάδειξη και η 

αξιοποίησή τους.
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Το πλαίσιο των υποδομών εμπεριέχει δείκτες και μεταβλητές που σχετίζονται με 

την προσβασιμότητα, την υγεία, την ασφάλεια, την τοπική αγορά, τον πολιτισμό και 

την ιστορία του προορισμού. Τέτοιοι παράγοντες διαμορφώνουν την πρώτη εικόνα και 

την πρώτη εμπειρία του κάθε επισκέπτη στον προορισμό. Αν η εμπειρία αυτή δεν είναι 

θετική, είναι δύσκολο να είναι θετική η συνολική εμπειρία. Αντίστοιχα, το πλαίσιο 

των υπηρεσιών περιλαμβάνει άυλα στοιχεία και σχετίζεται περισσότερο με την 

εμπειρία, τα συναισθήματα και την δημιουργία μοναδικών αναμνήσεων για τους 

επισκέπτες. Εμπεριέχονται δείκτες και μεταβλητές που σχετίζονται με τις τοπικές 

εκδηλώσεις, τις ψυχαγωγικές, αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες, την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, την αναγνωρισιμότητα του προορισμού και τις ενέργειες για 

την προβολή του.

Ο πυλώνας της βιωσιμότητας, έχοντας ως πλαίσιο τις τρεις διαστάσεις της, 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα (απόρροιες) της τουριστικής δραστηριότητας του 

προορισμού (outputs), αλλά ταυτόχρονα και τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν με 

έναν πιο έμμεσο τρόπο, στη βελτίωση του επιπέδου της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας. Το πλαίσιο που σχετίζεται με την κοινωνία εμπεριέχει στοιχεία 

όπως η ανθρώπινη ανάπτυξη, η κοινωνική ευημερία, η κοινωνική φέρουσα ικανότητα, 

το επίπεδο εξάρτησης από τον τουρισμό. Μια ευημερούσα κοινωνία συμβάλλει θετικά 

στην τουριστική ανταγωνιστικότητα όπως έχει επισημανθεί και από προηγούμενες 

μελέτες (Buhalis, 2000; Ritche and Crouch, 2003; Cucculelli and Goffi, 2016; Usyal 

and Sirgy, 2019). Μ ια ευημερούσα κοινωνία, προκειμένου να είναι και ανταγωνιστική, 

χρειάζεται να έχει μια ισχυρή οικονομία και ένα καθαρό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της 

οικονομίας συμπεριλαμβάνονται διαστάσεις που σχετίζονται με την οικονομική 

ευημερία, τα οικονομικά οφέλη από την τουριστική δραστηριότητα, το επίπεδο των 

μισθών και μέσο εισόδημα των νοικοκυριών, τις επενδύσεις που γίνονται στον 

προορισμό. Τέλος, το πλαίσιο του περιβάλλοντος σχετίζεται την περιβαλλοντική 

διαχείριση και ποιο συγκεκριμένα με παράγοντες όπως η προστασία των φυσικών 

πόρων, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διαχείριση του νερού, η 

επεξεργασία των λυμάτων και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

12.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την ανάλυση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο νομού θα 

κατασκευάσουμε έναν συνθετικό δείκτη, βασιζόμενοι στην μέθοδο του δείκτη
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απόστασης Ρ2 (DP2). Η  προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί, εκτός των άλλων και 

για την ανάλυση της τουριστικής εποχικότητας, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο της Διδακτορικής Διατριβής, ενώ συναντάται ευρέως και κατά την 

κατασκευή δεικτών που συνοψίζουν ή συνθέτουν την υπό εξέταση έννοια (Salinas 

Fernandez et al., 2020). To κυριότερο πλεονέκτημα του συνθετικού δείκτη απόστασης 

Ρ2 είναι η ικανότητα υπολογισμού του βάρους κάθε μεταβλητής που θα χρησιμοποιηθεί 

(Somarriba and Pena, 2009). Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία αναλύονται 

εκτενέστερα οι ιδιότητες που τον καθιστούν ιδιαίτερα διαδεδομένο για την εξέταση 

ποικίλων ζητημάτων, αλλά και τα πλεονεκτήματά του έναντι άλλων μεθοδολογιών 

όπως η PCA και η DEA (Zarzoza, 2005; Somarriba, 2008; Pena, 2009; Salinas 

Fernandez et al., 2020).

Ο υπολογισμός τους συνθετικού δείκτη DP2 γίνεται από την εξίσωση (40) και η 

αριθμητική τιμή του δείκτη είναι χρήσιμη για τη σύγκριση και την κατάταξη των 

διαφορετικών νομών της χώρας (Perez-Luque et al., 2012). Στην πράξη, κάθε νομός 

συγκρίνεται με μια πλασματική αναφορά βάσης, όπου ένας υποτιθέμενος νομός 

εμφανίζει τη μικρότερη απόσταση, σε όλες τις υπό εξέταση μεταβλητές. Σε αυτή την 

περίπτωση η τιμή του δείκτη είναι μηδέν, ενώ όσο οι αποστάσεις μεγαλώνουν τόσο 

αυξάνει η τιμή του δείκτη (Salinas Fernandez et al., 2020). Η  τυπική απόκλιση 

χρησιμοποιείται για να διορθώσει την κλίμακα μέτρησης μεταξύ των μεταβλητών 

(Somarriba and Zarzosa, 2016), ενώ ο συντελεστής προσδιορισμού μετράει τη 

διακύμανση της που εξηγείται από την γραμμική παλινδρόμηση, της κάθε μεταβλητής 

σε σχέση με την προηγούμενη (Salinas Fernandez et al., 2020). O Pena (1977) όρισε 

το 1 — 1 ως συντελεστή διόρθωσης (correction factor) ο οποίος εξαλείφει

τις περιττές πληροφορίες και αποδίδει το επίπεδο σημαντικότητας για κάθε μεταβλητή, 

εξαλείφοντας έτσι το πρόβλημα της αυθαίρετης στάθμισης των μεταβλητών.

όπου:

η ο αριθμός των μεταβλητών

dij η απόλυτη τιμή της διαφοράς μεταξύ της τιμής που παίρνει η

μεταβλητή i στον νομό j και της ελάχιστης τιμής της μεταβλητής i στο 

σύνολο των νομών
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Oi η τυπική απόκλιση της μεταβλητής i

ο συντελεστής προσδιορισμού (determination coefficient) της 

παλινδρόμησης της Xi στην χ μ , Xi-2, . . . , χ ι

Για να εκτιμηθεί η βαρύτητα (discriminant power) της κάθε μεταβλητής που 

περιλαμβάνεται στον συνθετικό δείκτη, εφαρμόζουμε την προσέγγιση του Ivanovic 

(1974), κατά την οποία η βαρύτητα υπολογίζεται από την σχέση (41). Ο δείκτης παίρνει 

τιμές στο κλειστό διάστημα 0 έως 2. Στην περίπτωση που όλες οι τιμές της Xi είναι 

ίσες, η βαρύτητα της μεταβλητής είναι 0, ενώ όταν μόνο η Xi παίρνει τιμές 

διαφορετικές του μηδενός σε έναν νομό και οι υπόλοιπες m-1 τιμές είναι μηδέν, παίρνει 

την τιμή 2 (Zarzosa, 1994). Για τον υπολογισμό του δείκτη βαρύτητας οι μεταβλητές 

θα πρέπει να μην είναι «κανονικοποιημένες», γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί 

να υπολογιστεί όταν ο Χ τ παίρνει την τιμή μηδέν (Salinas Fernandez et al., 2020).

όπου:

m ο αριθμός των νομών

Xji η τιμή της Xi στον νομό j

xi i  η ελάχιστη τιμή που παίρνει η Xi στον νομό j

mji αριθμός των νομών όπου η τιμή της Xi είναι χ η

X im  ο μέσος όρος της X i

ki ο αριθμός των διαφορετικών τιμών που παίρνει η Xi

Προκειμένου να βρεθεί η συνολική πληροφορία που παρέχεται από τις 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του συνθετικού δείκτη 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας, ορίζουμε τον συντελεστή συνολικής πληροφόρησης 

Ivanovic-Pena (Ivanovic-Pena Global Information Coefficient), ως μια μέτρηση που 

συνδυάζει τον δείκτη βαρύτητας του Ivanovic (Ivanovic's discrimination coefficient) 

(1974) και τον συντελεστή διόρθωσης του Pena (Pena's correction factor) (1977), όπως 

προτάθηκε από τους Salinas Fernandez et al. (2020). Ο υπολογισμός του εν λόγω 

δείκτη προκύπτει από τη σχέση (42).

(41)
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(42)

η

C1P =  £  DC, (1  -  -2...ι )
i=1

όπου:

DCi

n

1 _  n2
1 n i , i - l , i - 2 .....1

ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών 

ο δείκτης βαρύτητας του Ivanovic 

ο συντελεστής διόρθωσης του Pena

C IP
(43)

Για να εκτιμήσουμε τη συνολική επίδραση της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά, 

κατατάσσουμε την κάθε μεταβλητή χρησιμοποιώντας τον μεμονωμένο σχετικό 

συντελεστή πληροφόρησης (individual relative information coefficient), όπως ορίζεται 

στην σχέση (43) από τον Zarzosa (1996). Ο δείκτης αυτός παίρνει τιμές εντός του 

διαστήματος 0 και 1, δείχνοντας τη συνάφεια της κάθε μεταβλητής κατά τη μέτρηση 

της τουριστικής ανταγωνιστικότητας κάθε νομού.

Για τον υπολογισμό των δεικτών που παρουσιάσθηκαν, δεδομένης της 

πολυπλοκότητας των υπολογισμών, ιδιαίτερα της σχέσης 43 λόγω της 

επαναληψιμότητας της (iteration), χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού R 

και το R  Studio και εφαρμόστηκε το Package ‘p2distance’ (Perez-Luque et al., 2015).

12.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΤΑ)

Ο Πίνακας 12.1 προσδιορίζει τους σημαντικούς διορθωτικούς παράγοντες (correction 

factors), με τιμές πάνω από 0,10, που αντιπροσωπεύουν τις νέες πληροφορίες που 

συνεισφέρει κάθε μεταβλητή όταν ενσωματώνεται στον τελικό δείκτη τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας, ενώ στον Πίνακα Α.6. του Παραρτήματος απεικονίζονται οι 

συνολικά εξήντα επτά χρησιμοποιούμενες μεταβλητές, κατά σειρά εισαγωγής 

(Absolute Correlation Coefficient) των μεταβλητών για τον υπολογισμό του δείκτη και 

τον αντίστοιχο δείκτη διορθωτικού παράγοντα (Correction Factors).

Η  μεταβλητή με τον υψηλότερο συντελεστή συσχέτισης και κατ’ επέκταση που 

προστίθεται πρώτα στον συνθετικό δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας, άρα
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ενσωματώνει το 100% της πληροφορίας της στον δείκτη, είναι η μεταβλητή «μηνιαίος 

μέσος όρος επισκεπτών ανά τ. χλμ.». Το αποτέλεσμα είναι λογικό δεδομένου ότι για 

να είναι ανταγωνιστικός ένας προορισμός πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώνει 

σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Οι μεταβλητές «Εστιατόρια ανά τ. χλμ.», «Μουσεία 

ανά 100 τ. χλμ.», «Πυκνότητα Οδικού Δικτύου», «Λιμάνια και Αεροδρόμια ανά τ. 

χλμ.», «Αρχαιολογικοί Χώροι ανά τ. χλμ.», «Άθροισμα Δεικτών Πολιτιστικών Πόρων» 

και «Μήκος Αμμωδών Παραλιών» σχετίζονται με τις υποδομές του προορισμού. Αν 

και οι μεταβλητές αυτές έχουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης (Correlation 

Coefficient), μόνο η συνιστώσα «Μ ουσεία ανά 100 τ. χλμ.» έχει σημαντικά υψηλότερο 

συντελεστή διάρθρωσης καθώς συνεισφέρει το 33,1% της πληροφορίας για τον τελικό 

δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Αυτά τα συμπεράσματα συμφωνούν με 

προηγούμενες μελέτες (Krabokoukis and Polyzos, 2020a, Tsiotas et al., 2021).

Πίνακας 12.1. Οι μεταβλητές του συνθετικού δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας με 
τις μεγαλύτερες τιμές μεγαλύτερες του 0,10% στους διορθωτικούς παράγοντες 
(correction factors).

Απόλυτος Συντελεστής Διορθωτικοί

Μεταβλητές
Συσχέτισης (Absolute Παράγοντες

Correlation Coefficient) (Correction

d p2 Factors)

Μηνιαίος Μέσος Όρος Επισκεπτών ανά τ. χλμ. 0,8940 1,000

Εστιατόρια ανά τ. χλμ. 0,8702 0,189

Μουσεία ανά 100 τ. χλμ. 0,8164 0,331

Πυκνότητα Οδικού Δικτύου 0,7563 0,184

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 0,7230 0,479

Λιμάνια και Αεροδρόμια ανά τ. χλμ. 0,7220 0,101

Αρχαιολογικοί Χώροι ανά τ. χλμ. 0,6682 0,215

Δείκτης Εκπαίδευσης 0,6408 0,160

Άθροισμα Δεικτών Πολιτιστικών Πόρων 0,6226 0,192

Δείκτης Ευημερίας 0,6036 0,212

Μήκος Αμμωδών Παραλιών 0,5387 0,124

Λόγος Εξαρτώμενων 0,4951 0,108

Ακαθάριστος Συντελεστής Εεννητικότητας 0,4494 0,150

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Οι μεταβλητές με μικρότερους συντελεστές διάρθρωσης όπως είναι για

παράδειγμα η «πυκνότητα οδικού δικτύου» (0,184), ενώ είναι σημαντική με υψηλό
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συντελεστή συσχέτισης, εμφανίζει σχετικό χαμηλό συντελεστή διάρθρωσης, γεγονός 

το οποίο δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιπλέον πληροφορίας, προέρχεται ήδη 

από άλλες μεταβλητές. Η  μεταβλητή “κατά κεφαλήν ΑΕΠ” συνεισφέρει σημαντική 

πληροφορία στον τελικό δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη μεγάλη συμβολή που έχει ο τουρισμός για την ελληνική οικονομία, είναι ένα 

λογικό αποτέλεσμα δεδομένου και ότι νομοί με μεγάλο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχουν 

συνήθως και μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Τα Δωδεκάνησα για παράδειγμα που για το 

2018 είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς και ημεδαπούς 

επισκέπτες, για το ίδιο έτος είχε το ένατο υψηλότερο κατά κεφαλής ΑΕΠ. Μεγάλη 

συμβολή έχει και ο αριθμό των μουσείων ανά 100 τ. χλμ. το οποίο είναι ένα επίσης 

λογικό συμπέρασμα.

Ο Πίνακας 12.2 δείχνει τη διακριτική ισχύ των μεταβλητών που προέκυψαν από 

τον Πίνακα 12.1, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή διάκρισης του Ivanovic. Οι 

μεταβλητές με τη μεγαλύτερη διακριτική ισχύ σχετίζονται με τον αριθμό των 

επισκεπτών, τις υποδομές, τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους. Η  συνιστώσα 

«Μηνιαίος Μ έσος Ορος Επισκεπτών ανά τ. χλμ.» έχει την υψηλότερη τιμή στον 

συντελεστή διάκρισης (1.390), γεγονός που επιβεβαιώνει την άνιση χωρική κατανομή 

του τουρισμού. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες 

(Krabokoukis and Polyzos, 2020a, Tsiotas et al., 2021). Οι συνιστώσες «Εστιατόρια 

ανά τ. χλμ.», «Μ ουσεία ανά 100 τ. χλμ.», «Λιμάνια και Αεροδρόμια ανά τ. χλμ.», 

«Αρχαιολογικοί Χώροι ανά τ. χλμ.» και «Άθροισμα Δεικτών Πολιτιστικών Πόρων» 

σχετίζονται με τις γενικές υποδομές και τους πολιτιστικούς πόρους, έχοντας επίσης 

υψηλούς συντελεστές διάρθρωσης (1,320, 1,000, 1,340, 1,090, 0,930).

Πίνακας 12.2. Ο συντελεστής διάκρισης του Ivanovic και η συμβολή του δείκτη α στον 
δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας.

Μεταβλητές

Συντελεστής 

Διάκρισης του 

Ivanovic

Individual 

relative 

information 

coefficient (a)

Μηνιαίος Μέσος Όρος Επισκεπτών ανά τ. χλμ. 1,390 0,0207

Λιμάνια και Αεροδρόμια ανά τ. χλμ. 1,340 0,0200

Εστιατόρια ανά τ. χλμ. 1,320 0,0197

Αρχαιολογικοί Χώροι ανά τ. χλμ. 1,090 0,0163

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 220

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Μήκος Αμμωδών Παραλιών 1,040 0,0155

Μουσεία ανά 100 τ. χλμ. 1,000 0,0149

Άθροισμα Δεικτών Πολιτιστικών Πόρων 0,930 0,0139

Δείκτης Ευημερίας 0,470 0,0070

Πυκνότητα Οδικού Δικτύου 0,390 0,0058

Λόγος Εξαρτώμενων 0,280 0,0042

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 0,220 0,0033

Ακαθάριστος Συντελεστής Εεννητικότητας 0,170 0,0025

Δείκτης Εκπαίδευσης 0,160 0,0023

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Η  συνιστώσα «Μήκος Αμμωδών Παραλιών» αντιπροσωπεύει το φυσικό 

περιβάλλον του προορισμού και έχει επίσης υψηλή τιμή στον συντελεστή διάκρισης 

(1.040), προσδιορίζοντας κατά μια έννοια και τον λόγο για την άνιση τουριστική 

ανάπτυξη στη χώρα. Η  θάλασσα είναι ένας κύριος παράγοντας για την τουριστική 

ανάπτυξη δεδομένου ότι τα 3 s (sea, sun, sand) αποτελούν τις κυριότερες παρεχόμενες 

τουριστικές υπηρεσίες (Πολύζος, 2019; Krabokoukis and Polyzos, 2021; Tsiotas et al., 

2021). Οι άλλες συνιστώσες «Πυκνότητα Οδικού Δικτύου» (υποδομές), «Κατά 

Κεφαλήν ΑΕΠ» (οικονομία), «Δείκτης Ευημερίας» (κοινωνία), «Λόγος 

Εξαρτώμενων» (κοινωνία) και «Ακαθάριστος Συντελεστής Εεννητικότητας» 

(κοινωνία), έχουν σημαντικές τιμές στο συντελεστή διάκρισης (0,390, 0,220, 0,160, 

0,470, 0,280 και 0,170), αλλά μικρότερες από τους άλλους συντελεστές.

Οι διαρθρωτικοί παράγοντες (Πίνακας 12.1, στήλη 3) και ο συντελεστής 

διάκρισης του Ιβάνοβιτς (Πίνακας 12.2, στήλη 2) οδηγούν στην σημαντική 

πληροφορία που προστίθεται από τον κάθε παράγοντα, στον δείκτη τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας. Η  στήλη 3 του Πίνακα 12.2 δείχνει αυτόν τον σχετικό δείκτη “a” , 

ο οποίος συνδυάζει τις πληροφορίες που μετρούν τη συνεισφορά σε σχετικούς όρους 

από την κάθε συνιστώσα. Συνολικά, αυτές οι 13 υπό εξέταση συνιστώσες του Πίνακα 

12.2 αντιπροσωπεύουν μόνο το 15% της συνολικής πληροφόρησης για τον δείκτη 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Το συμπέρασμα αυτό δείχνει ότι παρά τη σημασία 

αυτών των συνιστωσών, οι υπόλοιπες συνιστώσες που εξετάστηκαν περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες. Οι συνιστώσες αυτές είναι στον Πίνακα Α7 του 

Παραρτήματος και αντιπροσωπεύουν συνολικά το 70% της συνολικής πληροφορίας 

για τον δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας.
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Ο Πίνακας 12.3 δείχνει τους ελληνικούς νομούς ταξινομημένους κατά φθίνουσα 

σειρά, για τον δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας (DP2) και τον αντίστοιχο αριθμό 

συνολικών διανυκτερεύσεων (αλλοδαπών και ημεδαπών επισκεπτών). Ο δείκτης DP2, 

δείχνει την απόσταση μιας παρατήρησης από έναν υποθετικό νομό, στον οποίο όλες οι 

συνιστώσες έχουν την ελάχιστη τιμή και κατ’ επέκταση είναι ο λιγότερο 

ανταγωνιστικός (DP2=0). Ο πιο ανταγωνιστικός νομός είναι η Αττική και ακολουθούν 

οι νησιωτικοί νομοί Κέρκυρας, Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Ζακύνθου, Ηρακλείου, 

Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου. Αυτοί οι εννέα νομοί συνολικά αντιπροσωπεύουν το 

72% των συνολικών διανυκτερεύσεων στη χώρα για το 2018. Όπως προκύπτει από το 

Σχήμα 12.2 αυτοί οι νομοί, μαζί με τους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, είναι 

οι μόνοι νομοί με υψηλότερες από τις μέσες τιμές στον δείκτη τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας και στον συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων για το 2018. Η 

πλειοψηφία των ελληνικών νομών βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο όπου οι τιμές 

και για τις δύο μεταβλητές είναι χαμηλότερες από τις μέσες τιμές.

Πίνακας 12.3. Κατάταξη των νομών ως προς τον Συνθετικό Δείκτη Τουριστικής 

Ανταγωνιστικότητας DPj.

Συνολικές Συνολικές

Νομός DP2 Διανυκτερεύσεις ; Νομός DP2 Διανυκτερεύσεις

(2018) (2018)

Αττική 15,968 9.132.778 Ιωάννινα 4,306 640.467

Κέρκυρα 13,573 5.378.036 Πιερία 4,184 1.287.624

Δωδεκάνησα 12,182 19.335.953 Αρκαδία 4,154 121.529

Κυκλάδες 12,024 3.253.224 Λάρισα 4,079 255.116

Ζάκυνθος 11,926 3.649.380 Θεσπρωτία 4,042 157.383

Ηράκλειο 8,448 11.262.869 Κοζάνη 4,018 107.167

Λασίθι 7,442 3.509.508 Ηλεία 4,000 921.843

Χανιά 7,210 6.089.434 Φλώρινα 3,995 27.484

Ρέθυμνο 7,059 4.258.102 Φθιώτιδα 3,653 228.048

Θεσσαλονίκη 6,795 2.736.541 Ημαθία 3,622 115.797

Χαλκιδική 6,575 5.098.659 Αιτωλοακαρνανία 3,448 280.272

Κεφαλονιά 6,374 945.669 Έβρος 3,394 368.12

Λευκάδα 6,293 364.363 Ξάνθη 3,263 167.553

Χίος 5,880 156.246 Φωκίδα 3,140 374.649
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Συνολικές Συνολικές

Νομός DP2 Διανυκτερεύσεις | Νομός DP2 Διανυκτερεύσεις

(2018) (2018)

Λέσβος 5,695 706.798 Τρίκαλα 3,104 535.133

Αργολίδα 5,530 1.108.308 Καστοριά 3,095 149.828

Σάμος 5,462 974.165 Πέλλα 2,757 110.072

Βοιωτία 5,267 115.137 Άρτα 2,598 48.579

Καβάλα 5,266 1.271.909 Ροδόπη 2,593 212.404

Μαγνησία 5,244 1.375.651 Δράμα 2,418 81.822

Αχάΐα 5,083 713.425 Σέρρες 2,195 148.052

Κορινθία 4,987 842.066 Κιλκίς 2,061 41.964

Μεσσηνία 4,963 854.151 Καρδίτσα 2,014 124.821

Λακωνία 4,734 464.096 Γρεβενά 1,976 8.772

Εύβοια 4,589 1.001.323 Ευρυτανία 1,437 78.663

Πρέβεζα 4,434 378.484

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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Επιπλέον, από το Σχήμα 14.2 προκύπτει ότι δεν υπάρχει μια γραμμική σχέση των 

δύο μεταβλητών. Διακρίνεται μια ομάδα αποτελούμενοι από τους νομούς Λασιθίου, 

Χανίων, Ρεθύμνου και Χαλκιδικής που αν και σε γενικές γραμμές έχουν παρόμοιο 

αριθμό διανυκτερεύσεων με την ομάδα των νομών Κέρκυρας, Κυκλάδων και 

Ζακύνθου, εντούτοις έχουν χαμηλότερο δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Η 

εξήγηση προκύπτει από τη φύση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Καθώς στην 

πλειοψηφία τους είναι σε ένα πλαίσιο αναλογικότητας (π.χ. ανά τ. χλμ., ανά 100 

κατοίκους κλπ). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κάποιοι νομοί μπορεί να έχουν 

περισσότερες τουριστικές υποδομές για παράδειγμα σε φυσικό αριθμό, ωστόσο να 

υστερούν στην αναλογία τους με τον πληθυσμό τους ή την έκτασή τους.

12.5. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Στο Σχήμα 12.3 απεικονίζονται οι νομοί της χώρας ως προς τους δείκτες εποχικότητας 

(RSI) και ανταγωνιστικότητας (DP2), ξεχωριστά για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών 

(αλλοδαπών, ημεδαπών). Εξετάζοντας την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών (α), 

παρατηρούμε ότι όλοι οι νησιωτικοί προορισμοί του Αιγαίου χαρακτηρίζονται από 

υψηλή εποχικότητας και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας. 

Μ ια παρόμοια εικόνα συναντάται και στην Κέρκυρα, ενώ οι υπόλοιποι νησιωτικοί 

προορισμοί του Ιονίου χαρακτηρίζονται από χαμηλό δείκτη εποχικότητας αλλά υψηλό 

δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Το γεγονός αυτό δείχνει τη μεγάλη δυναμική 

που υπάρχει στους νομούς Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας.

Εξετάζοντας την ηπειρωτική χώρα οι μεγαλύτεροι νομοί της χώρας (Αττικής και 

Θεσσαλονίκης), μαζί με τους νομούς Χαλκιδικής και Αργολίδας, συγκαταλέγονται 

επίσης στους νομούς με χαμηλή εποχικότητα αλλά υψηλή τουριστική 

ανταγωνιστικότητα. Ενώ το συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμενο για τους 

νησιωτικούς νομούς και τους νομούς Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, η ύπαρξη 

του νομού Αργολίδας σε αυτή την ομάδα εκτιμούμε ότι οφείλεται στη δυναμική που 

έχει το Ναύπλιο και η ευρύτερη περιοχή του νομού με τον Αρχαιολογικό χώρο των 

Μυκηνών, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και άλλα σημαντικά σημεία 

ενδιαφέροντος.
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I υψηλό RSI, υψηλό DP2 , 
] υψηλό RSI, χαμηλό DP2 
] χαμηλό RSI, υψηλό DP2 
] χαμηλό RSI, χαμηλό DP2

|  υψηλό RSI, υψηλό DP2 
] υψηλό RSI, χαμηλό DP2 

| | χαμηλό RSI, υψηλό DP2 
] χαμηλό RSI, χαμηλό DP2

Σχήμα 12.3. Ομαδοποίηση των νομών της χώ ρας ως προς την εποχικότητα και την 
ανταγω νιστικότητά τους, για την κατηγορία των αλλοδαπών (α) και των ημεδαπών (β) 
επισκεπτών (πηγή: ιδία επεξεργασία).
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Στην ηπειρωτική Ελλάδα παρατηρούμε επίσης τρεις υποομάδες νομών με υψηλή 

εποχικότητα, αλλά χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Οι υποομάδες αυτές αποτελούνται από 

τους νομούς Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας στη βόρεια Ελλάδα, 

Μαγνησίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Εύβοιας στην κεντρική Ελλάδα, Θεσπρωτίας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχάΐας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μ αγνησίας και Ηλείας στη 

νοτιοδυτική Ελλάδα. Η  υψηλή εποχικότητα των νομών όπως η Δράμα και οι Σέρρες 

εξηγείται από τον μικρό αριθμό διανυκτερεύσεων αυτής της κατηγορίας επισκεπτών 

και η χαμηλή τους τουριστική ανταγωνιστικότητα είναι αναμενόμενη. Ωστόσο, οι 

παράκτιοι νομοί όπως για παράδειγμα της Πιερίας, της Θεσπρωτίας και της Ηλείας, 

φαίνεται ότι ενώ έχουν δυνατότητες, δεδομένης της γεωγραφικής τους θέσης, υστερούν 

ως προς την τουριστική τους ανταγωνιστικότητα. Αντίστοιχα, εξετάζοντας τον χάρτη 

για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, παρατηρούμε και πάλι ότι όλοι οι 

νησιωτικοί προορισμοί της χώρας χαρακτηρίζονται από υψηλή τουριστική 

ανταγωνιστικότητα και ενώ στην πλειονότητά τους έχουν και υψηλή εποχικότητα, οι 

νομοί Χίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου διαφέρουν εμφανίζοντας χαμηλή εποχικότητα.

12.6. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ ΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ

Επιχειρώντας να προσδιορίσουμε τη σχέση των δεικτών αυτών με τους δείκτες 

Τουριστικής Εποχικότητας για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών και 

Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, στον Πίνακα 12.4 φαίνεται η συσχέτιση κατά 

Pearson.

Πίνακας 12.4. Π ίνακας συσχέτισης των μεταβλητών της συνολικής τουριστικής 
εποχικότητας (RSI) (αλλοδαπών και ημεδαπών), τουριστικής φέρουσας ικανότητας 
(TCC), Δείκτη Ειδίκευσης στον κλάδο του τουρισμού (LO4), Δείκτη Κορεσμού (RST) και 
Δείκτη Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (DPj).

RSI TCC l q 4 RST d p 2

RSI συσχέτιση Pearson 1 ,476” ,773” ,581” ,509”

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Ν 51 51 51 51 51

προσαρμοσμένο R 2 0,225 0,613 0,344 0,288

TCC συσχέτιση Pearson ,476” 1 ,669” ,692” ,852”
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RSI TCC l q 4 RST d p 2

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Ν 51 51 51 51 51

προσαρμοσμένο R 2 0,225 0,437 0,469 0,721

LQ4 συσχέτιση Pearson ,773” ,669” 1 ,544” ,643”

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Ν 51 51 51 51 51

προσαρμοσμένο R 2 0,613 0,437 0,282 0,401

RST συσχέτιση Pearson ,581” ,692” ,544” 1 ,797”

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Ν 51 51 51 51 51

προσαρμοσμένο R 2 0,344 0,469 0,282 0,628

d p 2 συσχέτιση Pearson ,509” ,852” ,643” ,797” 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Ν 51 51 51 51 51

προσαρμοσμένο R 2 0,288 0,721 0,401 0,628

**. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed).

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι συσχετίσεις των ζευγών μεταβλητών 

είναι πολύ σημαντικές έχοντας πιθανότητα μικρότερη του 1% για να είναι τυχαίες οι 

συσχετίσεις, ωστόσο οι τιμές των συντελεστών Pearson παρουσιάζουν διαφορές. Η 

μεγαλύτερη συσχέτιση προκύπτει μεταξύ του δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας 

(DP2) και της τουριστικής φέρουσας ικανότητας (TCC) με την τιμή του συντελεστή 

Pearson να είναι 0,852. Αντίστοιχα, η μικρότερη συσχέτιση με τιμή Pearson ίση με 

0,476 προκύπτει μεταξύ της τουριστικής φέρουσας ικανότητας (TCC) και της 

τουριστικής εποχικότητας (RSI).

Προκειμένου να προσδιορίσουμε αν οι παραπάνω σχέσεις είναι γραμμικές, 

προσθέτουμε στον Πίνακα 11.4. τα προσαρμοσμένα R 2 (adjusted R  square). Τα ζεύγη 

μεταβλητών τουριστική εποχικότητα (RSI) -  τουριστική φέρουσα ικανότητα (TCC), 

τουριστική εποχικότητα (RSI) -  τουριστική ανταγωνιστικότητα (DP2) και δείκτης 

ειδίκευσης στον κλάδο του τουρισμού (LQ4) -  κορεσμός τουρισμού (RST) εμφανίζουν 

μη γραμμικές συσχετίσεις (<0,3). Τα ζεύγη μεταβλητών τουριστική εποχικότητα (RSI) 

-  κορεσμός τουρισμού (RST), τουριστική φέρουσα ικανότητα (TCC) -  δείκτης 

ειδίκευσης στον κλάδο του τουρισμού (LQ4), τουριστική φέρουσα ικανότητα (TCC) -
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κορεσμός τουρισμού (RST) και δείκτης ειδίκευσης στον κλάδο του τουρισμού (LQ4) 

-  τουριστική ανταγωνιστικότητα (DP2) εμφανίζουν ασθενής γραμμικές συσχετίσεις 

(<0,5). Τα ζεύγη μεταβλητών τουριστική εποχικότητα (RSI) -  δείκτης ειδίκευσης στον 

κλάδο του τουρισμού (LQ4) και κορεσμός τουρισμού (RST) -  τουριστική 

ανταγωνιστικότητα (DP2) εμφανίζουν μέσες γραμμικές συσχετίσεις (<0,7). Τέλος, το 

ζεύγος μεταβλητών τουριστική φέρουσα ικανότητα (TCC) -  τουριστική 

ανταγωνιστικότητα (DP2) έχουν υψηλή γραμμική συσχέτιση (<0,8).
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Σχήμα 12.4. Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών τουριστικής εποχικότητας (RSI) και 
τουριστικής ανταγωνιστικότητας (DPj) (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Το γεγονός  ότι η τουριστική φέρουσα ικανότητα (TCC) εμφανίζει υψηλή 

γραμμική συσχέτιση με την τουριστική ανταγωνιστικότητα (DP2) είναι λογικό 

συμπέρασμα λαμβάνοντας υπόψη ότι στους τουριστικά ανταγωνιστικούς 

προορισμούς, οι πόροι χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, γεγονός το οποίο κατά 

μια έννοια συνδέεται και με τον κορεσμό του προορισμού (RST) με τον οποίο 

προκύπτει μέση γραμμική συσχέτιση. Αξιοσημείωτο ωστόσο αποτελεί το ότι η 

τουριστική εποχικότητα (RSI) δεν έχει σημαντικές γραμμικές συσχετίσεις με τις 

μεταβλητές αυτές και δείχνει να συσχετίζεται γραμμικά κυρίως με τον δείκτη 

τουριστικής ειδίκευσης (LQ4). Ως ένα γενικό συμπέρασμα λοιπόν φαίνεται πως οι
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προορισμοί που είναι τουριστικά ανταγωνιστικοί δεν συνδέονται γραμμικά με την 

τουριστική εποχικότητα, όπως συνδέονται οι προορισμού που εμφανίζουν μεγάλη 

ειδίκευση στον κλάδο. Για την καλύτερη απεικόνιση αυτού, στα Σχήματα 12.4 και 12.5 

είναι τα διαγράμματα διασποράς (scatter plots) για τις αντίστοιχες μεταβλητές.
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Σχήμα 12.5. Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών τουριστικής εποχικότητας (RSI) και 
τουριστικής ειδίκευσης (LO4)  (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Στο Σχήμα 12.4 διακρίνεται ο νομός Αττικής ο οποίος είναι ο 

ανταγωνιστικότερος στο σύνολο της χώρας και με μια σχετικά χαμηλή τουριστική 

ανταγωνιστικότητα. Ξεχωρίζουν επίσης οι νομοί Κυκλάδων, Ζακύνθου, Δωδεκανήσου 

και Κέρκυρας, οι οποίοι ως σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί της χώρας 

διακρίνονται από υψηλή τουριστική ανταγωνιστικότητα και υψηλή εποχικότητα. Οι 

υπόλοιποι νομοί της χώρας ενώ ως προς την τουριστική τους ανταγωνιστικότητα 

φαίνεται να έχουν σχετικά μικρές αποκλίσεις, οι διαφορές τους στην τουριστική 

εποχικότητα είναι σημαντικές. Μ ε τις κόκκινες κουκίδες είναι κυρίως νησιωτικοί ή 

παράκτιοι νομοί της χώρας, ενώ με τις πράσινες κουκίδες είναι οι ηπειρωτικοί νομοί 

της χώρας. Τέλος, στο διάγραμμα 14.5 διακρίνεται η μέση γραμμική σχέση των 

μεταβλητών τουριστικής εποχικότητας και τουριστικής ειδίκευσης, δείχνοντας πως 

προορισμοί με μεγαλύτερη ειδίκευση φαίνεται να έχουν και μεγαλύτερη εποχικότητα.
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12.7. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Στο κεφάλαιο προσδιορίστηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο προκειμένου να εξεταστεί η 

τουριστική ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο νομών για την Ελλάδα. Για την ποσοτική 

εκτίμηση του δείκτη της τουριστικής ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

απόστασης Ρ2 (DP2) με τον οποίο δύναται να εντοπιστούν οι μεταβλητές που 

συμμετέχουν περισσότερο για τον υπολογισμό του δείκτη, από τις συνολικές 

εβδομήντα μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. Ό πως φάνηκε, οι μεταβλητές που 

σχετίζονται με τις υποδομές, την οικονομία και την κοινωνία διαμορφώνουν σε 

σημαντικό βαθμό τις τιμές του δείκτη. Ως τουριστικά ανταγωνιστικότεροι νομοί 

προσδιορίστηκε ο νομός Αττικής και οι νησιωτικοί νομοί Κέρκυρας, Δωδεκανήσων, 

Κυκλάδων, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου, οι οποίοι για το 

2018 συγκέντρωσαν το 72% των συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας.

Στη συνέχεια η τουριστική ανταγωνιστικότητα μελετήθηκε μαζί με την 

τουριστικά εποχικότητα προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι νομοί της χώρας σε 

τέσσερα τεταρτημόρια, ξεχωριστά για τις κατηγορίες αλλοδαπών και ημεδαπών 

επισκεπτών. Από την ανάλυση φάνηκε ότι για την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών όλοι οι νησιωτικοί νομοί του Αιγαίου, η Κέρκυρα, η Καβάλα και η Βοιωτία 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ανταγωνιστικότητα και υψηλή εποχικότητα. Οι 

αντίστοιχοι νομοί για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών είναι οι Καβάλας, 

Χαλκιδικής, Λέσβου, Σάμου, Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Λασιθίου, Χανίων, 

Κορινθίας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Κέρκυρας.

Τέλος, έγινε η συσχέτιση του δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας με τους 

δείκτες τουριστικής φέρουσας ικανότητας (TCC), τουριστικής ειδίκευσης (L Q 4 ), 

τουριστικού κορεσμού (RST) και τουριστικής ανταγωνιστικότητας (DP2). Ό λοι οι 

δείκτες εμφανίζουν μεταξύ τους υψηλές συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. 

Από τους δείκτες αυτούς οι δείκτες τουριστικής ανταγωνιστικότητας και τουριστικής 

φέρουσας ικανότητας εμφανίζουν υψηλή γραμμική συσχέτιση. Είναι ένα λογικό 

συμπέρασμα αν αναλογιστούμε ότι οι τουριστικά ανταγωνιστικοί προορισμοί στην 

Ελλάδα επιβαρύνονται από την υψηλή ζήτηση, εξ ου και η υψηλή τιμή του 

προσαρμοσμένου R 2 για τη σχέση τουριστικής ανταγωνιστικότητας με την τουριστική 

φέρουσα ικανότητα. Τα συμπεράσματα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία για μια 

αναδιάρθρωση του τουρισμού στη χώρα, εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας 

προκειμένου αφενός να αναδειχθούν νέοι προορισμοί προκειμένου να μειωθεί η
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χωρική και χρονική συγκέντρωση του ελληνικού τουρισμού, αφετέρου να παραμείνουν 

οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας ανταγωνιστικοί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

13.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Κεφάλαιο 2 της θεωρίας προσδιορίστηκαν γενικά οι παράγοντες που επιδρούν στο 

φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας βάση της βιβλιογραφίας και στο Κεφάλαιο 

10, χρησιμοποιώντας τον δείκτη RSI, προσδιορίστηκε ο δείκτης εποχικότητας ανά 

νομό στην Ελλάδα. Σε αυτό το κεφάλαιο επιδιώκεται ο προσδιορισμός των κυριότερων 

παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη του φαινόμενου για τον ελληνικό τουρισμό 

και για την ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Σε 

δημοσιευμένο άρθρο στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο 

συγγραφέας είχε προσεγγίσει την ανάλυση μέσω της λογιστικής παλινδρόμησης, 

ομαδοποιώντας του νομούς σε υψηλής και χαμηλής εποχικότητας. Στο κεφάλαιο θα 

επιχειρηθεί μια σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυση και η σύνδεση των αποτελεσμάτων με 

τα άλλα στοιχεία της διατριβής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικοί 

παράγοντες έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην τουριστική εποχικότητα στην Ελλάδα 

(Krabokoukis et al., 2021), πριν την εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων, 

αναλύονται οι πιο διαδεδομένοι δείκτες κλιματολογικών συνθηκών και εκτιμώνται οι 

τιμές ανά νομό και ανά δεκαετία για έναν εξ’ αυτών.

13.2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜ ΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2 της Διδακτορικής Διατριβής, οι φυσικοί παράγοντες 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το είδος του τουρισμού που θα αναπτυχθεί σε έναν 

προορισμό και κατ’ επέκταση την ένταση του φαινομένου της τουριστικής 

εποχικότητας (Krabokoukis and Polyzos, 2021). Το γεγονός ότι οι χώρες της 

Μεσογείου για παράδειγμα εμφανίζουν υψηλές τιμές εποχικότητας συνδέεται με την 

επίδραση της θάλασσας στην τουριστική ανάπτυξή τους, η οποία είναι άμεσα 

συνυφασμένη με τις κλιματολογικές συνθήκες του προορισμού. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί δείκτες για την αξιολόγηση των φυσικών και
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κλιματολογικών συνθηκών όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 13.1, ωστόσο παραμένει 

η δυσκολία στην εφαρμογή κάποιων από αυτών και για το λόγο αυτό στα υποδείγματα 

ανάλυσης του φαινομένου είναι αρκετά διαδεδομένη η χρήση του γεωγραφικού 

πλάτους (Duro and Turnon-Prats, 2019).

Πίνακας 13.1. Δείκτες Αξιολόγησης των κλιματολογικών συνθηκών

TCI = 4 cid + cia+2R + 2S + W (44)

όπου:

cid: Daytime Comfort Index ο οποίος περιλαμβάνει τη 

μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος (Dry-Bulb 

Temperature) και την ελάχιστη ημερήσια σχετική υγρασία 

(relative humidity). Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση την 

τυπική κλίμακα ASHRAE εννέα σημείων και παίρνει τιμές 

από -4 (πολύ κρύο) έως 4 (πολύ ζέστη).

Τουριστικός

κλιματολογικός

δείκτης

(Tourism Climate 

Index -  TCI)

cia: Daily Comfort Index ο οποίος περιλαμβάνει τη μέγιστη 

ημερήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος (Dry-Bulb 

Temperature) και την ελάχιστη ημερήσια σχετική υγρασία 

(relative humidity). Ο δείκτης υπολογίζεται όπως και ο cid.

R: Precipitation παίρνει τιμές από 0 έως 5 ανάλογα με την Mieczkowski 

μέση μηνιαία βροχόπτωση. ^985

S: Sunshine παίρνει τιμές από 0 έως 5 ανάλογα με την μέση 

τιμή των μηνιαίων ωρών ηλιοφάνειας.

W: Wind υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες. Για 

θερμοκρασίες από 15° έως 24° C, ανάλογα με την ταχύτητα 

του αέρα, στο normal system, παίρνει τιμές από 0 έως 5.

Για θερμοκρασίες από 24° έως 33° C, ανάλογα με την 

ταχύτητα του αέρα, στο trade wind system, παίρνει τιμές 

από 0 έως 2.

Για θερμοκρασίες πάνω από 33° C, ανάλογα με την 

ταχύτητα του αέρα, στο hot climate system, παίρνει τιμές 

από 0 έως 2.

Κλιματολογικός ~ 6<4 + °<4 TSN -  0,281 TSN2

δείκτης όπου:

τουρισμού 0 δείκτης CIT ποικίλει από 1 (πολύ φτωχό) έως 7 (ιδανικό)

(45)

De Freitas, 

1990
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(Climate Index 

for Tourism -  

CIT)

TSN: Thermal Sensation που υπολογίζεται με βάση την 

τυπική κλίμακα ASHRAE εννέα σημείων και παίρνει τιμές 

από -4 (πολύ κρύο) έως 4 (πολύ ζέστη).

(-0 ,5  -  PMVJ * (Τ2 -  7\) 
(PMV2 -  PMV±) + 7\

(46)

όπου:

Τ: έναρξη ή λήξη της ώρας στην παραλία (beach time)

Δείκτης άνεσης 

στην παραλία 

(Beach Comfort 

Index -  BCI)

PMV -  Predicted Mean Vote = (0,028+0,202*Exp(- 

0,036Met/A))*((H-Ed-Esw-Ere-C-R)/A) όπου: Met: 

Metabolic rate. A: Body surface, H: inner heat produced by 

metabolism, Ed: Latent energy-flux by vapor-diffusion. 

Esw: Latent energy-flux by sweat evaporation 

(perspiration). Ere: Energy flux by respiration, C: 

Convective and conductive heat flux, R: Long-wave 

radiation of humans.

Becker, 1998

T2: η πρώτη ώρα με PMV>-0,5 γτα τον υπολογισμό της 

ώρας έναρξης και η πρώτη ώρα με PMV<-0,5 για την ώρα 

λήξης.

Τι: Τι -  3 ώρες

M+W+R+C+Ed+Ere+Esw+S—0 (47)

όπου:

Δείκτης 

φυσιολογικής 

ισοδύναμης 

θερμοκρασίας 

(Physiology 

Equivalent 

Temperature 

Index -  PET)

Μ: ο ρυθμός μεταβολής (εσωτερική παραγωγή ενέργειας)

W: το φυσικό output

R: η καθαρή ακτινοβολία του σώματος

C: η μεταφερόμενη ροή θερμότητας

Ed: η ροή θερμότητας για την εξάτμιση του νερού από το 

δέρμα

Ere: το άθροισμα των ροών θερμότητας για τη θέρμανση 

και την υγρασία του αέρα

Esw: η ροή θερμότητας λόγω εξάτμισης από τον ιδρώτα

S: η αποθηκευμένη ροή θερμότητας για την θέρμανση ή 

ψύξη της μάζας του σώματος

Ο υπολογισμός του ΡΕΤ περιλαμβάνει δύο στάδια:

Matzarakis

and

Amelung,

2008
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• Υπολογισμό των θερμικών συνθηκών του σώματος με 

το πόδειγμα ΜΕΜΙ για ένα δεδομένο συνδυασμό 

μετεωρολογικών παραμέτρων και

• Εισαγωγή των υπολογιζόμενων τιμών για τη μέση 

θερμοκρασία του δέρματος και τη μέση θερμοκρασία 

του κέντρου μάζας (core temperature) στο υπόδειγμα 

ΜΕΜΙ και επίλυση της εξίσωσης για την 

θερμοκρασία του αέρα

MCIT = 0 αν Υ | MCITX = 0

Προσαρμοσμένος 

κλιματολογικός 

δείκτης για τον 

τουρισμό 

(Modified 

Climate Index for 

Tourism -  

MCIT)

MCIT = 1 αν 0 < Y |  MCITX < 16
X

MCIT = 2 αν Y ^MCITX = 16
X

όπου:

χ: οι ωριαίοι υποδείκτες MCItpt, MCItw, MCITsw και 

MCItv για τη θερμοκρασία, τον άνεμο τις καιρικές 

συνθήκες και την ορατότητα αντίστοιχα. Εια την 

θερμοκρασία χρησιμοποιείται ο Wind Chill Index για τους 

χειμερινούς μήνες και ο Heat Index για τους εαρινούς 

μήνες. Εια τις καιρικές συνθήκες χρησιμοποιείτε μια 

κωδικοποίηση από το Ο έως το 99.

(48)

Yu et al., 

2009

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Ο δείκτης Beach Comfort Index (BCI) σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις 

κλιματικές συνθήκες των παραθαλάσσιων προορισμών, ενώ ο δείκτης Physiology 

Equivalent Temperature Index (PET) για να απεικονίσει την παράμετρο της 

θερμοκρασίας (Matzarakis and Amelung, 2008; Fang and Yin, 2015). O Tourism 

Climate Index (TCI) είναι ένας σύνθετος, αλλά εύκολα εφαρμόσιμος δείκτης και για 

το λόγο αυτό είναι αρκετά διαδεδομένος. Αποτυπώνει κάποιες βασικές κλιματικές 

πτυχές (θερμοκρασία του περιβάλλοντος, βροχόπτωση, ηλιοφάνεια και ταχύτητα του 

αέρα) που σχετίζονται περισσότερο με τις γενικές τουριστικές δραστηριότητες, αλλά 

εμφανίζει αδυναμία ως προς την υποκειμενικότητα των κατώτατων ορίων των τιμών 

του δείκτη και απαιτείται κάποια τροποποίησή του για την εξέταση του θαλάσσιου 

τουρισμού, ο οποίος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις καιρικές συνθήκες (Fang and 

Yin, 2015). Προκειμένου να καμφθούν οι αδυναμίες του δείκτη TCI, προτάθηκε ο
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δείκτης Climate Index for Tourism (CIT), ο οποίος όμως δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο 

τουριστικό μοντέλο των 3 s και όχι στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων (De 

Freitas, 1990). Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται και ο δείκτης Modified 

Climate Index for Tourism (MCIT) (Yu et al., 2009).

Στον Πίνακα 13.2 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη TCI όπως προέκυψε από 

τη μελέτη των Σαρτζεκάτη και Καρατζόγλου (2011) όπου αξιολογούνται οι 

κλιματολογικές συνθήκες για το σύνολο της χώρας, αλλά και ξεχωριστά ανά κλιματική 

ζώνη, σε επίπεδο έτους και ανά εποχή. Από τον Πίνακα προκύπτει ότι ο δείκτης TCI 

σε επίπεδο επικράτειας και σε ετήσια βάση, εμφανίζει μια μικρή μείωση για τις δύο 

πρώτες υπό εξέταση δεκαετίες, αλλά βελτιώνεται σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες 

του αιώνα. Σε εποχική βάση, παρατηρούμε ότι ως τα μέσα της περιόδου ο δείκτης TCI 

δεν παρουσιάζει κάποια μεταβολή, ενώ στο δεύτερο μισό υπάρχει μια αύξηση για τον 

χειμώνα και την άνοιξη, μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση για το φθινόπωρο, αλλά μια 

σημαντική μείωση για το καλοκαίρι. Τέλος, σε επίπεδο περιφερειών, υπάρχουν 

σημαντικές διακυμάνσεις (Σαρτζεκάτης και Καρατζόγλου, 2011).

Πίνακας 13.2. Υπολογισμός του Δείκτη TCI για το σύνολο της χώρας και ξεχωριστά ανά 
κλιματική ζώνη, σε επίπεδο έτους και ανά εποχή.

Κλιματική ζώνη
Χρονική

περίοδος

TCI

ετήσια

TCI

χειμώνα

TCI

άνοιξη

TCI

καλοκαίρι

TCI

φθινόπωρο

1961-1990 61 44 58 89 61

2011-2020 60 44 58 89 66

2021-2030 60 44 58 89 65

2031-2040 61 44 58 89 71

Ελλάδα
2041-2050 66 49 63 89 71

2051-2060 66 49 63 89 71

2061-2070 71 49 63 89 76

2071-2080 71 52 63 84 81

2081-2090 76 52 63 84 83

2091-2100 76 52 68 79 81

1961-1990 55 41 57 88 55

Δυτική και Κεντρική 

Μακεδονία

2011-2020 53 39 56 88 55

2021-2030 53 39 56 88 55

2031-2040 54 39 56 88 55

2041-2050 54 44 56 88 55

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 236

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Κλιματική ζώνη
Χρονική

περίοδος

TCI

ετήσια

TCI

χειμώνα

TCI

άνοιξη

TCI

καλοκαίρι

TCI

φθινόπωρο

2051-2060 54 45 58 88 55

2061-2070 59 44 58 88 60

2071-2080 60 46 57 83 60

2081-2090 60 46 59 80 65

2091-2100 65 46 64 75 65

1961-1990 54 41 56 88 57

2011-2020 53 46 56 87 56

2021-2030 53 46 56 87 55

Ανατολική 

Μακεδονία και

2031-2040 53 46 56 87 56

2041-2050 53 46 56 87 61

Θράκη
2051-2060 58 46 56 87 61

2061-2070 58 46 56 57 61

2071-2080 60 47 57 85 67

2081-2090 65 47 62 80 67

2091-2100 70 47 62 75 71

1961-1990 61 43 58 89 65

2011-2020 60 48 57 88 70

2021-2030 60 48 57 89 70

2031-2040 65 48 57 88 70

Βόρειο Αιγαίο
2041-2050 65 48 62 88 75

2051-2060 70 48 62 88 75

2061-2070 70 48 62 88 80

2071-2080 76 48 63 89 80

2081-2090 76 49 63 84 80

2091-2100 81 48 63 84 80

1961-1990 65 50 64 88 77

2011-2020 72 50 64 88 82

2021-2030 72 50 64 88 82

Κυκλάδες
2031-2040 72 50 64 88 82

2041-2050 77 50 64 88 82

2051-2060 77 51 69 88 82

2061-2070 82 56 69 88 82

2071-2080 83 56 69 88 82
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Κλιματική ζώνη
Χρονική

περίοδος

TCI

ετήσια

TCI

χειμώνα

TCI

άνοιξη

TCI

καλοκαίρι

TCI

φθινόπωρο

2081-2090 83 56 69 88 82

2091-2100 82 56 74 83 82

1961-1990 60 48 58 89 73

2011-2020 64 48 63 88 78

2021-2030 65 48 63 89 75

2031-2040 71 48 63 88 78

Ανατολικό Αιγαίο
2041-2050 69 48 63 88 83

2051-2060 70 48 63 88 83

2061-2070 75 48 63 88 82

2071-2080 81 49 68 83 83

2081-2090 81 51 68 83 82

2091-2100 81 51 73 78 82

1961-1990 72 50 64 88 83

2011-2020 77 50 64 88 83

2021-2030 77 50 65 88 83

2031-2040 77 50 64 88 83

Δωδεκάνησα
2041-2050 77 50 69 88 83

2051-2060 82 55 69 88 83

2061-2070 82 55 70 88 83

2071-2080 82 55 74 83 83

2081-2090 83 56 74 83 85

2091-2100 82 62 79 78 83

1961-1990 62 52 58 89 68

2011-2020 66 51 60 89 73

2021-2030 66 51 65 89 73

2031-2040 68 51 65 89 73

Κρήτη
2041-2050 73 51 65 89 78

2051-2060 73 51 65 89 78

2061-2070 73 51 65 89 83

2071-2080 79 52 70 84 83

2081-2090 79 52 70 84 83

2091-2100 84 52 75 79 83

1961-1990 56 47 58 89 63
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Κλιματική ζώνη
Χρονική

περίοδος

TCI

ετήσια

TCI

χειμώνα

TCI

άνοιξη

TCI

καλοκαίρι

TCI

φθινόπωρο

2011-2020 61 47 58 89 63

2021-2030 61 47 58 89 63

2031-2040 61 47 58 89 63

Κεντρική και 

Ανατολική Ελλάδα

2041-2050 61 47 58 89 63

2051-2060 61 47 58 89 68

2061-2070 66 47 63 84 68

2071-2080 71 52 63 79 78

2081-2090 71 52 63 79 78

2091-2100 76 52 68 74 83

1961-1990 61 45 58 89 61

2011-2020 61 44 58 89 66

2021-2030 61 46 58 89 66

2031-2040 66 44 58 89 71

Ανατολική 2041-2050 66 52 63 89 71

Πελοπόννησος 2051-2060 66 52 63 89 73

2061-2070 71 52 63 84 78

2071-2080 76 52 63 79 83

2081-2090 77 52 68 74 83

2091-2100 81 52 73 74 83

1961-1990 55 40 56 88 54

2011-2020 50 43 55 88 53

2021-2030 50 43 55 88 53

2031-2040 51 43 55 88 53

Δυτική Ελλάδα
2041-2050 51 43 55 88 53

2051-2060 51 43 55 88 58

2061-2070 56 43 55 88 58

2071-2080 58 45 56 90 64

2081-2090 59 45 56 85 67

2091-2100 64 45 62 80 71

1961-1990 64 51 58 89 75

Ιόνια Νησιά
2011-2020 69 50 63 89 80

2021-2030 69 50 63 89 80

2031-2040 70 50 63 89 80
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Κλιματική ζώνη
Χρονική

περίοδος

TCI

ετήσια

TCI

χειμώνα

TCI

άνοιξη

TCI

καλοκαίρι

TCI

φθινόπωρο

2041-2050 69 50 63 89 80

2051-2060 75 50 63 89 80

2061-2070 75 50 63 89 80

2071-2080 79 51 63 89 80

2081-2090 80 56 68 84 80

2091-2100 80 56 73 79 80

1961-1990 55 44 56 89 60

2011-2020 57 44 58 89 60

2021-2030 57 43 58 89 60

2031-2040 59 44 58 89 60

Δυτική 2041-2050 59 46 58 89 65

Πελοπόννησος 2051-2060 60 46 58 89 66

2061-2070 65 46 58 89 70

2071-2080 71 51 63 84 76

2081-2090 71 52 63 84 76

2091-2100 76 51 63 79 81

(Πηγή: Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου, 2011)

TCI<=39

40<=TCI<=49

50<=TCI<=59

60<=TCI<=79

80<=TCI<=100

Δύσκολα αποδεκτή 

Αποδεκτή 

Πολύ καλή 

Εξαιρετική 

Ιδανική

Στην ενότητα 10.3 είχε γίνει μια απεικόνιση των μηνών που επιδρούν σημαντικά 

στην τουριστική ζήτηση του κάθε νομού, για το διάστημα 1998-2018, ξεχωριστά για 

την κατηγορία των αλλοδαπών και των ημεδαπών επισκεπτών. Επιχειρώντας να 

συνδυάσουμε τα στοιχεία του Πίνακα 13.2 με τα στοιχεία εκείνης της ανάλυσης, 

οδηγούμαστε σε ορισμένα ενδιαφέρονται συμπεράσματα. Οι καλοκαιρινοί μήνες, για 

όλη την υπό εξέταση περίοδο, χαρακτηρίζονται για όλες τις περιοχές της χώρας ως 

ιδανικές ή τουλάχιστον εξαιρετικές. Για τους μήνες αυτούς, οι νομοί της χώρας 

φαίνεται πως καταφέρνουν να έχουν μια σημαντική επίδραση από τις διανυκτερεύσεις 

των αλλοδαπών επισκεπτών, ωστόσο για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών
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υπάρχουν αποκλίσεις καθώς κυρίως ο Ιούνιος και δευτερευόντως ο Ιούλιος φαίνεται 

να μην είναι εξίσου σημαντικός για πολλούς ηπειρωτικούς νομούς.

Για τους φθινοπωρινούς μήνες, ο δείκτης TCI, για την πλειοψηφία των 

ελληνικών περιοχών χαρακτηρίζεται επίσης ως τουλάχιστον εξαιρετικός και οι τιμές 

του δείχνου να αυξάνουν με την πάροδο των ετών. Το συμπέρασμα αυτό ευνοεί τις 

προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδους προς αυτούς τους μήνες. Από 

το Σχήμα 10.5 φάνηκε πως σχεδόν μόνο ο Σεπτέμβριος έχει δυναμική για την 

πλειοψηφία των ελληνικών νομών για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών. 

Ωστόσο φαίνεται και η ικανότητα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης να συγκρατούν 

σημαντικό αριθμό επισκεπτών και τον Οκτώβριο. Αντίστοιχα, για την κατηγορία των 

ημεδαπών επισκεπτών (Σχήμα 10.6), βλέπουμε πως ο Σεπτέμβρης έχει δυναμική σε 

αρκετούς νομούς, αλλά ο Οκτώβριος περιορίζεται σε κάποιους κυρίως ηπειρωτικούς 

νομούς της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Εξετάζοντας τις τιμές του Δείκτη TCI για την άνοιξη, παρατηρούμε επίσης μια 

άνοδο με την πάροδο των ετών. Οι τιμές του δείκτη για τις Κυκλάδες, το Ανατολικό 

Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, για όλη την υπό εξέταση 

περίοδο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική. Το γεγονός αυτός πως υπάρχουν πολύ καλές 

κλιματολογικές συνθήκες που μπορούν να συμβάλλουν στις προσπάθειες επιμήκυνσης 

της τουριστικής σαιζόν. Για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών, ο Μ άιος έχει 

δυναμική σχεδόν για το σύνολο της χώρας, αλλά ο Απρίλιος και ακόμα περισσότερο ο 

Μάρτιος, φαίνεται πως δεν είναι μήνες που ελκύουν αυτή την κατηγορία επισκεπτών. 

Για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών, η εικόνα διαφέρει σημαντικά αφού ο 

Μ άρτιος φαίνεται πως έχει κάποια δυναμική σε κάποιους ηπειρωτικούς νομούς της 

χώρας. Ο Απρίλιος, δείχνει επίσης κάποια δυναμική για κάποιους ηπειρωτικούς νομούς 

της χώρας αλλά και για τα Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Σε αυτό συμβάλλει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό η εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Τέλος, ο δείκτης TCI για τους χειμερινούς μήνες σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 

Κρήτη και Ιόνια νησιά χαρακτηρίζεται ως πολύ καλός. Ωστόσο, οι προορισμοί αυτοί 

δεν δέχονται σημαντικό αριθμό επισκεπτών για καμία από τις δύο κατηγορίες. Η 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων πέραν της θάλασσας, ιδίως για τα μεγαλύτερα νησιά όπως 

η Ρόδος, η Κρήτη και η Κέρκυρα, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της δυναμικής 

και αυτών των μηνών, εντός ενός ευρύτερου πλαισίου στρατηγικών για την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων 

του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας.
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13.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜ ΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Από προηγούμενη μελέτη στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής είχε εφαρμοστεί η 

λογιστική παλινδρόμηση και είχε αποδειχθεί ότι το γεωγραφικό πλάτος ενός 

προορισμού είναι ο κύριος παράγοντας επιρροής της τουριστικής εποχικότητας. Όσο 

ποιο νότια βρίσκεται ένας προορισμός, τόσο περισσότερο φαίνεται να αυξάνονται οι 

πιθανότητες να χαρακτηρίζεται από υψηλή εποχικότητα (Krabokoukis et al., 2021). To 

συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει τη μεγάλη συμβολή των φυσικών παραγόντων στην 

ανάπτυξη του φαινομένου για τη χώρα. Επιχειρώντας μια προσέγγιση σε μεγαλύτερο 

βάθος, εφαρμόζεται η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και η γενική μορφή του 

προτεινόμενου στατιστικού υποδείγματος δίνεται από την εξίσωση (49). Κατά την 

λογιστική παλινδρόμηση οι νομοί της χώρας ομαδοποιήθηκαν σε νομούς με υψηλή και 

χαμηλή εποχικότητα (προκειμένου η εξαρτημένη μεταβλητή να είναι δίτιμη), ενώ κατά 

την ανάπτυξη της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης η εξαρτημένη μεταβλητή δεν 

απαιτεί ομαδοποίηση με αποτέλεσμα να μην χάνεται πληροφορία από τα δεδομένα.

όπου:

Υί: ο δείκτης ελκυστικότητας κάθε νομού ΐ.

Χ ι, ... Χ κ: οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ελκυστικότητα κάθε νομού ΐ.

Για την απεικόνιση της εξαρτημένης μεταβλητής θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης 

τουριστικής εποχικότητας RSI, όπως υπολογίστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της 

διατριβής, για το σύνολο των διανυκτερεύσεων (αλλοδαπών και ημεδαπών) του 2018. 

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές θα εξετασθούν οι φυσικοί παράγοντες οι οποίοι κατά 

κύριο λόγο διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν της χώρας και που σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία επιδρούν σημαντικά στην τουριστική εποχικότητα (Krabokoukis et al., 

2021). Στον Πίνακα 13.3 φαίνονται αναλυτικά οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν.

Πίνακας 13.3. Οι αρχικές μεταβλητές που θα εφαρμοστούν για την ανάπτυξη του υποδείγματος 
προσδιορισμού των παραγόντων της τουριστικής εποχικότητα σε επίπεδο νομού.

η
(49)

ί=1

Μεταβλητή Συμβολισμός

Δείκτης εποχικότητας (εξαρτημένη) RSI
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Μεταβλητή Συμβολισμός

Μ ήκος ακτών -

Μ ήκος αμμωδών παραλιών -

Δασικές εκτάσεις -

Γ εωγραφικό πλάτος LAT

Γεωγραφικό μήκος LONG

Ετήσιος κλιματολογικό δείκτης TCI

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Για την εκτίμηση των παραμέτρων των υποδειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS. Προκειμένου να προσδιοριστεί το καλύτερο δυνατό 

υπόδειγμα, για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση εφαρμόστηκε η μέθοδος 

Stepwise. Είναι μια αξιόπιστη μέθοδος για την εκτίμηση των παραμέτρων των 

υποδειγμάτων, αποτελεί συνδυασμό των μεθόδων Remove και Backward και 

ολοκληρώνεται όταν καμία μεταβλητή δεν είναι κατάλληλη για προσθήκη ή αφαίρεση 

από το υπόδειγμα και απομένουν μόνο όσες είναι στατιστικά σημαντικές (IBM, 2018). 

Με τη χρήση της Stepwise φάνηκε ότι οι μεταβλητές μήκος αμμωδών παραλιών, 

δασικές εκτάσεις και TCI παραμένουν στο υπόδειγμα, ενώ οι υπόλοιπες θα πρέπει να 

αφαιρεθούν.

Αρχικά εξετάζουμε αν πληρούνται όλες οι υποθέσεις της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης για το προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. 

Για τον έλεγχο της κανονικότητας χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα κατάλοιπα του 

υποδείγματος (standardized residuals). Η  τιμή του δείκτη Kolmogorov -  Smirnov είναι 

0,2, άρα μεγαλύτερες του 0,05 και κατ’ επέκταση το υπόδειγμα είναι συνεπές με την 

αρχή της κανονικότητας. Δεδομένου ότι ο αριθμός του δείγματος είναι μεγαλύτερος ή 

ίσος του 51 δεν εξετάζεται ο δείκτης Shapiro -  wilk, ωστόσο επειδή είναι οριακά, 

αναφέρουμε και το αποτέλεσμα του δείκτη αυτού, που συμβαδίζει με το συμπέρασμα 

από τον προηγούμενο δείκτη (0,845>0,005). Στον Πίνακα 13.4 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων των υποδειγμάτων.

Για τον έλεγχο της γραμμικότητας έγινε χρήση του διαγράμματος διασποράς 

(scatterplot) των τυποποιημένων καταλοίπων (standarized residuals) έναντι των 

τυποποιημένων προβλεπόμενων τιμών (standarised predicted value), όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 13.1. Προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα 

γραμμικότητας στα υποδείγματα, εκτός του διαστήματος [-2, 2] θα πρέπει να υπάρχουν
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το πολύ Ν*0,05 παρατηρήσεις. Προκύπτει πως για το υπόδειγμα οι παρατηρήσεις που 

βρίσκονται πέραν του διαστήματος [-2, 2], είναι οι Αττικής (42), Θεσσαλονίκης (6) και 

Πιερίας (10). Το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι 51*0,05=2,55 το οποίο με 

στρογγυλοποίηση γίνεται 3 και συνεπώς το υπόδειγμα είναι συνεπές και με τον έλεγχο 

της γραμμικότητας.

Για τον έλεγχο της πολυσυγγραμικότητας υπολογίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι 

τιμές του δείκτη VIF (Variation Inflation Factor) των ανεξάρτητων μεταβλητών, που 

αποτελούν μέτρο διάγνωσης της συγγραμμικότητας. Οι τιμές του δείκτη VIF είναι 

μικρότερες του 10, συνεπώς δεν προκύπτουν προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας για 

τα υποδείγματα. Συμπερασματικά, οι εκτιμήσεις των υποδειγμάτων είναι συνεπείς με 

τους ελέγχους

Πίνακας 13.4. Αποτελέσματα των ελέγχων των υποθέσεων της πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης για το υπόδειγμα.

Παράμετρος Τιμή

Anova 0,000

F 28,437

Kolmogorov - Smirnov 0,200

Shapiro - Wilk 0,845

VIF <10

p-values <0,005

Scatterplot Σχήμα
p2t'adj 0,622

N 51

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Οι συντελεστές προσδιορισμού (R 2), φανερώνουν το ποσοστό της 

μεταβλητότητας των δεδομένων που εξηγούνται από το γραμμικό υπόδειγμα, ενώ οι 

προσαρμοσμένοι συντελεστές προσδιορισμού (Radj ), λαμβάνουν υπόψη και το 

μέγεθος του δείγματος. Σύμφωνα με τον Πίνακα 13.4 για το υπόδειγμα ερμηνεύεται το 

62,2% της συνολικής διακύμανσης8. Ο Πίνακας 13.5 παρέχει αναλυτικά ορισμένα 

χρήσιμα στοιχεία για τις παραμέτρους του υποδείγματος. Οι μεταβλητές του

8 Αφαιρώντας από το υπόδειγμα τις παρατηρήσεις Αττικής (42), Θεσσαλονίκης (6) και Πιερίας (10), ο 
προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού φτάνει στο 70,3%.
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υποδείγματος είναι στατιστικές σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Ο 

σταθερός όρος δεν είναι στατιστικά σημαντικός ωστόσο δεδομένης της σημασίας του 

στα υποδείγματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, καθώς συμβάλλει στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, δεν αφαιρείται από το υπόδειγμα.

Scatterplot

Regression Standardized Residual

Σχήμα 13.1. To διαγράμμα διασποράς (scatterplot) των τυποποιημένων καταλοίπων 
(standarized residuals) έναντι των τυποποιημένων προβλεπόμενων τιμών (standarised 
predicted value) του υποδείγματος (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Πίνακας 13.5. Οι τιμές των παραμέτρων του υποδείγματος.

Εκτιμητές

παραμέτρων
p-value VIF

Τυποποιημένοι

συντελεστές

(BETA)

Τυπική

απόκλιση

Σταθερά -0,119 0,549 0,164

TCI 0,007 0,026 1,391 0,236 0,970

Μήκος αμμωδών παραλιών 0,062 0,000 1,057 0,560 0,122

Δασικές εκτάσεις -0,053 0,001 1,331 -0,362 1,000

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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Οι μεταβλητές μήκος αμμωδών παραλιών και TCI επηρεάζουν θετικά την 

αύξηση της τουριστικής εποχικότητας, συμφωνώντας με προγενέστερες μελέτες 

(Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου, 2011; Krabokoukis et al., 2021). Η  αρνητική τιμή της 

παραμέτρου της μεταβλητής για τις δασικές εκτάσεις επιβεβαιώνει την αρνητική σχέση 

των δασών με την τουριστική εποχικότητα. Αντίστοιχο συμπέρασμα είχε προκύψει και 

κατά την εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων με την τουριστική ελκυστικότητα 

των νομών της Ελλάδας, σε άρθρο που είχε γράψει ο συγγραφέας σε συνεργασία με 

τον Καθηγητή Πολύζο (Krabokoukis and Polyzos, 2020). Από τη στήλη των 

τυποποιημένων συντελεστών του Πίνακα 13.5 γίνεται η σύγκριση μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Προκύπτει πως η μεταβλητή μήκος αμμωδών παραλιών 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επίδραση στο υπόδειγμα. Αν αυξηθεί η μεταβλητή μήκος 

αμμωδών παραλιών κατά 0,122 μονάδες, η εξαρτημένη μεταβλητή αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 0,560*0,164=0,0918 μονάδες.

Δεδομένου ότι το υποδείγματα θα πρέπει να μην εξαρτάται από τις τιμές ενός 

μικρού αριθμού παρατηρήσεων, στην μελέτη πραγματοποιήθηκε ανάλυση για τις 

επηρεάζουσες παρατηρήσεις με τη χρήση των δεικτών DfBeta(s). Οι δείκτες DfBeta(s) 

δείχνουν την διαφορά στις τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης, αν δεν ληφθεί 

υπόψη η συγκεκριμένη μεταβλητή (IBM, 2018). Αρχικά υπολογίστηκαν οι 

συγκεκριμένοι δείκτες για την κάθε μεταβλητή (Standardized DfBeta). Έπειτα, 

εξετάστηκε η σχέση αυτών με την απόλυτη τιμή του πηλίκου 2 /V n  (για το κάθε 

υπόδειγμα ξεχωριστά (Norusis, 2011). Απόλυτες τιμές των δεικτών μεγαλύτερες της 

απόλυτης τιμής του πηλίκου, υποδεικνύουν παρατηρήσεις που επιδρούν στην εκτίμηση 

των συντελεστών παλινδρόμησης. Το πηλίκο για το πλήθος των συνολικά 51 νομών 

ισούται με 0,28. Στο Σχήμα 13.2 φαίνεται ότι ορισμένες παρατηρήσεις είναι 

μεγαλύτερες του 0,28 ή μικρότερες αυτού.

Διαπιστώνουμε ότι ο νομός Χαλκιδικής (12) επιφέρει τη μεγαλύτερη 

τυποποιημένη αλλαγή στον συντελεστή του μήκους των αμμωδών παραλιών όταν 

εξαιρείται από την ανάλυση. Μικρή αλλαγή επιφέρει και ο νομός Θεσσαλονίκης (6) 

για τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Όσον αφορά στη μεταβλητή δασικές εκτάσεις οι 

μεγαλύτερες επιδράσεις στον συντελεστή τη μεταβλητής προκύπτουν από την 

αφαίρεση των νομών Αττικής (42), Χαλκιδικής (12), Θεσσαλονίκης(6), Θεσπρωτίας 

(19) και Πρεβέζης (20). Τέλος, για τη μεταβλητή TCI η αντίστοιχη παρατήρηση είναι 

ο νομός Θεσσαλονίκης (6). Στη συνέχεια υπολογίζουμε επιπλέον την απόσταση Cook
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η οποία μετράει την αλλαγή σε όλους τους συντελεστές της παλινδρόμησης όταν 

απαλείφεται μια περίπτωση από την ανάλυση (Norusis, 2011). Η  απόσταση Cook για 

μια περίπτωση εξαρτάται τόσο από τις υπολειμματικές τιμές κατά Student όσο και από 

τις τιμές μόχλευσης (leverage).

Σχήμα 13.2. Τα διαγράμματα διασποράς για τις τυποποιημένες αλλαγές (Standardized DfBeta) 
της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής (μήκος αμμωδών παραλιών, δασικές εκτάσεις, TCI) (πηγή: 
ιδία επεξεργασία).
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Σχήμα 13.3. To διάγραμμα διασποράς για τις αποστάσεις Cook του υποδείγματος της πολλαπλής 
γραμμικής παλινδρόμησης (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Στο Σχήμα 13.3 φαίνεται το γράφημα των αποστάσεων Cook για όλες τις 

περιπτώσεις της παλινδρόμησης. Η μεγαλύτερη απόσταση εμφανίζονται για τους 

νομούς Αττικής (42), Χαλκιδικής (12) και Θεσσαλονίκης (6) που σημαίνει ότι η 

απαλοιφή του θα προκαλούσε τη μεγαλύτερη αλλαγή σε όλους τους συντελεστές. 

Δεδομένου ότι οι νομοί εμφανίστηκαν και στο προηγούμενο Σχήμα, αναμέναμε ότι θα 

έχουν μεγάλες υπολειμματικές τιμές. Ωστόσο, οι τιμές είναι για όλες τις περιπτώσεις 

μικρότερες της μονάδας και δεν απαιτείται περεταίρω διερεύνηση (Norusis, 2011).
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13.4. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Στο κεφάλαιο εξετάστηκαν οι δείκτες αξιολόγησης των κλιματολογικών συνθηκών που 

χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία. Από αυτούς, έγινε μια μεγάλη και σε 

βάθος παρουσίαση των τιμών του δείκτη TCI σε επίπεδο χώρας και περιφερειών, ανά 

δεκαετία για την περίοδο 1960 -  2100. Φάνηκε ότι σε εθνικό επίπεδο μακροχρόνια 

βελτιώνονται οι δείκτες κυρίως για το φθινόπωρο και δευτερευόντως για την άνοιξη 

και τον χειμώνα. Σε επίπεδο περιφερειών παρουσιάστηκαν σημαντικές μεταβολές και 

διαφοροποιήσεις. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης προκειμένου να εκτιμηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

τουριστικής εποχικότητας. Από την ανάλυση φάνηκε η σημαντική θετική επίδραση
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των αμμωδών παραλιών και του δείκτη TCI, ενώ η μεταβλητή δασικές εκτάσεις 

επιδρούν αρνητικά. Το υπόδειγμα πληροί τα κριτήρια της παλινδρόμησης και έγινε 

περαιτέρω ανάλυση για να αναδειχθούν οι νομοί που επιδρούν περισσότερο. Από τις 

τιμές των αποστάσεων Cook φάνηκε ότι οι μεγαλύτερες επιδράσεις προέρχονται από 

τους νομούς Αττικής, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να είναι 

ανησυχητικές οι τιμές αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει ζητήματα 

γύρω από την έννοια της τουριστικής αειφορίας (Hunter and Green, 1995; Hunter, 

1997; Butler, 1999; Hardy et al., 2002; Liu, 2003; Buckley, 2012). To 1987 η 

Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (World Commission on 

Environment and Development - WCED) έδωσε τον ορισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και το 2004 ο Παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού (World Tourism Organisation - 

UNW TO) αναφέρει “ο/ αρχές της αειφορίας αναφέρονται στην περιβαλλοντική, 

οικονομική και κοινωνικό-πολιτιστική ανάπτυξη του τουρισμού. Για να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να επιταχυνθεί μια ισορροπία αυτών των τριών 

διαστάσεων”.

Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ο μαζικός τουρισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να 

συνδυαστεί με την έννοια της αειφορίας (Krippendorf, 1987). Ωστόσο στη συνέχεια 

επιχειρήθηκε η σύγκλιση μεταξύ τους (Cohen, 1987; Butler, 1990; Inskeep, 1991), 

καθώς έγινε αποδεκτό ότι όλα τα είδη τουρισμού μπορούν να στοχεύουν στη 

βιωσιμότητα του προορισμού (Hunter and Green, 1995; Clarke, 1997; Swarbrooke, 

1999; Budeanu, 2005; Tepelus, 2005). Έ τσι πολλοί προορισμοί που διαχρονικά έχουν 

επενδύσει στο μαζικό τουρισμό επιχειρούν πλέον να συμπεριλάβουν βιώσιμες 

πρακτικές (Fortuny et al., 2008; Rodriguez, 2008) προκειμένου να παραμείνουν 

ανταγωνιστικοί.

Η  Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970 έχει αναπτύξει το συγκεκριμένο είδος 

τουρισμού και μια επισκόπηση των στατιστικών δεδομένων για τον τουρισμό στους 

νομούς της χώρας, όπως προέκυψε και από τα προηγούμενα κεφάλαια της 

Διδακτορικής Διατριβής, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα παρατηρείται 

έντονη χωρική (πέραν της χρονικής) ανισότητα της τουριστικής δραστηριότητας. Οι 

ανισότητες αυτές εντείνονται με την πάροδο των ετών με αποτέλεσμα να διευρύνεται
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το χάσμα μεταξύ των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών και των μη ανεπτυγμένων 

περιοχών (Krabokoukis et al., 2021; Tsiotas et al., 2021).

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται ο προσδιορισμός της βέλτιστης κατανομής της 

τουριστικής ζήτησης εντός τους έτους (χρονική), αλλά και εντός των νομών (χωρική), 

εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας. Αναλυτικότερα, επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της 

διαφοράς της κατανομής του αριθμού των διανυκτερεύσεων για το 2018 με την 

κατανομή των διανυκτερεύσεων που θα είχαμε αν οι διανυκτερεύσεις 

πραγματοποιόντουσαν ισόποσα εντός του έτους. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι φορείς εκμετάλλευσης επιδιώκουν μια σταθερή 

και συνεχή εισροή επισκεπτών (Johar, 2021), αφετέρου ότι είναι κρίσιμο να 

προχωρήσουμε σε μια προοδευτική ισορροπία η οποία θα μπορεί να ικανοποιεί τόσο 

τις ανάγκες για οικονομική ανάπτυξη, όσο και τις ανάγκες για κατανάλωση φυσικών 

πόρων των περιοχών, προς όφελος της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης 

(Cater, 1993; McKercher, 1994; Coccossis and Nijkamp, 1995; Place, 1995; Clarke, 

1997; Hall and McArthur, 1998; Richard and Hall, 2000), η προσέγγιση αυτή δύναται 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και πιο βιώσιμων στρατηγικών 

για τον τουρισμό.

14.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜ ΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο κλάδος του τουρισμού θα 

συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέσο ποσοστό 3,3%, ωστόσο αν αυτή η ανάπτυξη 

συνεχιστεί με αυτό τον ρυθμό, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από τον κλάδο 

το 2035 θα είναι κατά 152% αυξημένες σε σχέση με το 2005 (UNWTO-UNEP-WMO, 

2007). Η  διατύπωση αυτή αναδεικνύει τις αντικρουόμενες άμεσες επιδράσεις του 

τουριστικού κλάδου σε διάφορους τομείς. Από την μία πλευρά ως οικονομίες οι 

προορισμοί χρειάζονται τις θετικές επιδράσεις του τουρισμού, από την άλλη 

προκύπτουν ζητήματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά όπως αναλύθηκαν σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Πολλές φορές λοιπόν οι στόχοι μπορεί να είναι 

ανταγωνιστικοί και να αναπτύσσονται ιδιαίτερα πολύπλοκες σχέσεις στην προσπάθεια 

εξισορρόπησής τους (Sun et al., 2020). Για παράδειγμα, η αύξηση των συνολικών 

διανυκτερεύσεων στους νομούς της χώρας έχει διαφορετικό αντίκτυπο (θετικό ή 

αρνητικό) σε κάθε προορισμό. Αύξηση των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά 

κορεσμένους προορισμούς και μείωσή τους σε λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένους
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προορισμούς, εντείνει τις περιφερειακές ανισότητες, αυξάνει τις αρνητικές επιδράσεις 

της τουριστικής εποχικότητας και κατ’ επέκταση υποβαθμίζει τη συνολική εικόνα της 

χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η κατανομή των επισκέψεων εντός του έτους (χρονική 

διάσταση), αλλά και μεταξύ των περιφερειών (χωρική διάσταση), αποτελεί ένα κύριο 

μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων όπως ο υπερτουρισμός (ΙΝΣΕΤΕ, 

2021).

Στο Κεφάλαιο 6 όπου αναλύθηκε η τουριστική βιωσιμότητα μέσα από την 

επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και τη μεθοδολογική διερεύνηση των 

προσεγγίσεων, φαίνονται νέες προσεγγίσεις και εργαλεία για εξέταση του τουριστικού 

κλάδου εντός ενός διαφορετικού και πιο πολυδιάστατου πλαισίου. Ένα από αυτά τα 

εργαλεία είναι η βελτιστοποίηση μέσω της οποίας επιδιώκεται ο προσδιορισμός των 

βέλτιστων τιμών προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος, πληρώντας ταυτόχρονα 

κάποιες προϋποθέσεις (περιορισμούς).

Τα προβλήματα βελτιστοποίησης μπορεί να είναι γραμμικού ή μη γραμμικού 

προγραμματισμού. Στην περίπτωση του γραμμικού προγραμματισμού οι εξισώσεις της 

αντικειμενικής συνάρτησης και των περιορισμών είναι πρώτου βαθμού, ενώ στην 

περίπτωση του μη γραμμικού προγραμματισμού οι σχέσεις είναι μη γραμμικές. Αυτή 

η δεύτερη κατηγορία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών αφού στην 

πράξη τα περισσότερα προβλήματα δεν εμφανίζονται με γραμμική μορφή με 

αποτέλεσμα ο χώρος να είναι ευρύς αφού δύναται να αναπτυχθούν αρκετοί αλγόριθμοι 

για τέτοιου είδους προβλήματα (ΙΊολύζος, 2017).

Διαχωρίζοντας τα προβλήματα βελτιστοποίησης του μη γραμμικού 

προγραμματισμού, υπάρχουν τα προβλήματα με περιορισμούς ισότητας και τα 

προβλήματα με περιορισμούς ανισότητας. Στην πρώτη κατηγορία τα προβλήματα 

μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση των πολλαπλασιαστών Langrange (Langrange 

multiplier) οι οποίοι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ευαισθησία των 

αποτελεσμάτων του προβλήματος σε πιθανές μεταβολές των δεδομένων. Ο 

πολλαπλασιαστής Langrange ισούται με το ρυθμό μεταβολής της βέλτιστης 

αντικειμενικής συνάρτησης, με ταυτόχρονη μεταβολή του περιορισμού. Ενώ η 

ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει τις μεταβολές της βέλτιστης λύσης όταν αλλάζουν 

κάποιοι παράμετροι του προβλήματος.

Στην δεύτερη κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρακτικά τα περισσότερα 

προβλήματα έχουν περιορισμούς ανισότητας και όχι η ισότητας, το εύρος των 

προβλημάτων είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σε τέτοιου είδους προβλήματα οι περιορισμοί
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ανισότητας ονομάζονται συνθήκες Kuhn-tucker και προσδιορίζουν τα όρια της 

μεταβλητής. Για την επίλυση των προβλημάτων, οι ανισότητες μετατρέπονται σε 

ισότητες με τη χρήση των χαλαρών μεταβλητών (slack variables). Σε ένα πρόβλημα 

βελτιστοποίησης όπως της σχέσης (49), με τους περιορισμούς της σχέσης (50), ως 

χαλαρές μεταβλητές ορίζονται οι ποσότητες που απαιτούνται προκειμένου να καλυφθεί 

η διαφορά μεταξύ της τιμής του περιορισμού j και της αντίστοιχης τιμής του bj. 

(Πολύζος, 2017; Πολύζος, 2022).

o p t Z  =  / ( X j ) (49)

g j ( x i )  <  ^ (50)

g i( x )  +  S f  =  bj (51)

dL
—  _  Aj S j  -  0,V j (52)

II p <

dL

τ τ = 0 · ^

(53)

x ,s ,  =  o . v ,

Στο παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης η λύση του προβλήματος δίνεται από 

τη συνάρτηση Langrange της σχέσης (51), η οποία με την προσθήκη των χαλαρών 

μεταβλητών περιλαμβάνει (i+2j) αγνώστους. Στις σχέσεις (52) και (53) περιγράφονται 

οι συμπληρωματικές ενδιάμεσες συνθήκες (complementary slackness conditions) και 

οι συνθήκες Kuhn-Tucker. Ο πολλαπλασιαστής Lagrange που αντιστοιχεί σε έναν 

περιορισμό ισότητας καλείται σκιώδης τιμή (shadow price) του αντίστοιχου 

περιορισμού και έχει σημασία στην ανάλυση τέτοιων προβλημάτων (Καρατζάς και 

Παπαδοπούλου, 2016) δείχνοντας τη μεταβολή που θα υπάρξει στην αντικειμενική 

συνάρτηση σε μια αύξηση της τιμής του περιορισμού κατά μια μονάδα. Η  ανάλυση 

που δείχνει αυτές τις μεταβολές καλείται ως ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity report) 

και παρέχει σημαντικές πληροφορίες καθώς δύναται να απαντηθούν επιπλέον 

ερωτήματα του προβλήματος.
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14.3. ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΕΚΤΙΜ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜ ΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Στο υπόδειγμα που θα αναλυθεί παρακάτω, το φαινόμενο της τουριστικής 

εποχικότητας προσεγγίζεται τόσο ως προς τη χρονική, όσο και ως προς τη χωρική του 

διάσταση, εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας. Στο πρώτο στάδιο επιχειρείται ο 

προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού διανυκτερεύσεων ανά μήνα για το σύνολο της 

χώρας έχοντας ως αντικειμενικό σκοπό τη μείωση της τουριστικής εποχικότητας. Στο 

δεύτερο στάδιο επιδιώκεται ο βέλτιστος καταμερισμός των διανυκτερεύσεων του 

πρώτου σταδίου στις περιφέρειες της χώρας χρησιμοποιώντας περιορισμούς που 

σχετίζονται με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για την επίλυση του 

υποδείγματος βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται το πρόσθετο (add on) Solver του 

Excel.

Για την ανάπτυξη του υποδείγματος υπήρχε δυσκολία ως προς την εύρεση των 

κατάλληλων δεδομένων σε επίπεδο περιφέρειας και μηνών προκειμένου να έχουμε πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρήθηκε με βάση τα διαθέσιμα 

δεδομένα να αναπτυχθούν αξιόπιστοι δείκτες. Οι δείκτες έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο 

(revenue per available room -  RevPAR), μέση τιμή διανυκτέρευσης (average daily rate 

-  ADR) και ποσοστό πληρότητας (occupancy rate) αποτελούν ορισμένους από τους 

χρησιμότερους δείκτες για τα ξενοδοχεία. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρήθηκε να 

προσδιορισθούν οι δείκτες RevPAR και ADR, όπως περιγράφονται από τις σχέσεις 

(54) και (55).

RevPAR =
εισ π ρ ά ξεις  (σε ε κ α τ . )

A D R

δω μά τια  * 30 

RevPAR  
OR

(54)

(55)

όπου τα δεδομένα για τις εισπράξεις ήταν σε επίπεδο τριμήνου και για το λόγο αυτό ο 

προσδιορισμός των εισπράξεων ανά μήνα προέκυψε αναλογικά με βάση των αριθμών 

των διανυκτερεύσεων ανά μήνα, ο αριθμός των δωματίων πολλαπλασιάστηκε με το 29, 

το 30 ή το 31 ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ανά μήνα, το OR είναι το ποσοστό 

πληρότητας (occupancy rate) ανά μήνα,
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14.3.1. Στάδιο 1. Ανάλυση σε επίπεδο χώρας για τον προσδιορισμό του βέλτιστου 

αριθμού διανυκτερεύσεων ανά μήνα

Για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα, 

στο Στάδιο 1 αναπτύσσεται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης όπου ο αντικειμενικός 

στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του δείκτη κύρτωσης των βέλτιστων διανυκτερεύσεων 

προκειμένου να έχουμε μια μείωση του δείκτη τουριστικής εποχικότητας σε επίπεδο 

χώρας. Στο Σχήμα 14.1 φαίνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων για το 2018 και η 

μέση γραμμή των διανυκτερεύσεων στην περίπτωση που είχαμε μια ισόποση κατανομή 

τους εντός του έτους. Η  αντικειμενική συνάρτηση προκύπτει από τη σχέση (56) με την 

οποία επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του δείκτη κύρτωσης για τις διανυκτερεύσεις, ενώ 

οι περιορισμού του υποδείγματος διατυπώνονται στις σχέσεις 57, 58 και 59.

η ( η  + 1 )  ^  /Χι — x \ 4\  3 (n  — I ) 2
(π  — 1 )(π  — 2 )(π  — 3) 2-ι  V s )  )  (η  — 2 ) (π  — 3)

όπου:

xi ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ανά μήνα ΐ (ΐ=1, 2, ... 12) 

χ  η μέση τιμή των διανυκτερεύσεων 

η το πλήθος των παρατηρήσεων (12) 

s η τυπική απόκλιση του δείγματος

m in Z  =

Σχήμα 14.1. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ανά μήνα για το σύνολο της χώρας για το 2018 και 
ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αν οι διανυκτερεύσεις του 2018 ήταν ισόποσα κατανεμημένες 
ανά μήνα (πηγή: ιδία επεξεργασία).
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Ο πρώτος περιορισμός θέτει τα όρια των νέων βέλτιστων διανυκτερεύσεων ανά 

μήνα εντάσσοντάς τες εντός ενός εύρους με απόκλιση 20% σε σχέση με τις αντίστοιχες 

τιμές του 2018 (σχέση 57). Με τον δεύτερο περιορισμό επιδιώκεται η αύξηση των 

εσόδων σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2018. Σύμφωνα με τη σχέση (58) 

επιδιώκεται η αύξηση του γινομένου διανυκτερεύσεις επί ADR. Ο τρίτος περιορισμός 

του υποδείγματος υποδηλώνει ότι μέσω του υποδείγματος επιδιώκεται η αύξηση του 

δείκτη διανυκτερεύσεις ανά δωμάτιο για τους μήνες της χαμηλής τουριστικής περιόδου 

(σαιζόν) προκειμένου να υπάρξει μια αύξηση της πληρότητας (σχέση 59).

X i - X i * 0 ,2  <  Χ ’ ι <  Χ ; + Χ ; * 0 ,2  

12 12 

^ ( χί * ADR i) > ^ x i *ADRi)
i = 1

Χ-ι—= >  —=■

i = 1

X1
-- c >

*2 > £ 2

*2

* 3-*■ >  —£ 3

*3

x 4

~4

* 11

*12

>
x 4

~4

£11 >  £11
>11

*12  > £12

'12

όπου:

x l ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ανά μήνα ΐ 

χ[ ο αντίστοιχος βέλτιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

ADR η μέση τιμή ανά διανυκτέρευσης 

δ ο αριθμός των δωματίων

(57)

(58)

(59)

Η  επίλυση του υποδείγματος απεικονίζεται στον Πίνακα 14.1 και διαγραμματικά 

στο Σχήμα 14.2. Διαπιστώνουμε ότι από το υπόδειγμα προκύπτει μια πιο πλατύκυρτη 

κατανομή με αποτέλεσμα ο δείκτης τουριστικής εποχικότητας να έχει μειωθεί κατά 

8,88% (από 0,47 σε 0,42). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν παρατηρείται
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κάποια έντονη κορυφή (peak) καθώς για το τετράμηνο Ιούνιο -  Σεπτέμβριος στον 

βέλτιστο αριθμό διανυκτερεύσεων εμφανίζονται ελάχιστες αποκλίσεις.

Πίνακας 14.1. Ο αριθμός διανυκτερεύσεων ανά μήνα yia το σύνολο της χώρας το 2018, η μέση 

γραμμή και ο βέλτιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά μήνα ym το Σενάριο 1.

Μήνας
Διανυκτερεύσεις

2018

Μέση

γραμμή

Βέλτιστες

διανυκτερεύσεις Διαφορά

2018 Σεναρίου 1

Ιανουάριος 1.190.677 7.630.786 1.428.812 20,00%

Φεβρουάριος 1.276.130 7.630.786 1.531.356 20,00%

Μάρτιος 1.867.056 7.630.786 1.867.056 0,00%

Απρίλιος 3.810.987 7.630.786 3.810.987 0,00%

Μάιος 10.505.106 7.630.786 12.606.127 20,00%

Ιούνιος 14.235.517 7.630.786 15.072.399 5,88%

Ιούλιος 17.347.942 7.630.786 15.170.582 -12,55%

Αύγουστος 17.886.981 7.630.786 15.175.769 -15,16%

Σεπτέμβριος 13.492.126 7.630.786 15.139.229 12,21%

Οκτώβριος 7.137.335 7.630.786 8.564.802 20,00%

Νοέμβριος 1.455.442 7.630.786 1.746.530 20,00%

Δεκέμβριος 1.364.138 7.630.786 1.636.966 20,00%

Σύνολο διανυκτερεύσεων 91.569.437 91.569.437 93.750.616 2,38%

Δείκτης εποχικότητας RSI 0,47 - 0,42 -8,88%

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΑΣΤΑΤ)
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18.000.000 

16.000.000

14.000. 000

12.000 . 000 

10.000.000
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6.000.000

4.000. 000

2.000. 000

0
Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Α6γ Σεπ Οκγ Νοέ Δεκ 

Διανυκτερεύσεις 2018 —  —  Μέση γραμμή 2018 Διανυκτερεύσεις Σεναρίου 1

Σχήμα 14.2. Η  γραφική απεικόνισΐ] των διανυκτερεύσεων ανά μήνα για το 2018, της μέσης 
γραμμής και των βέλτιστων διανυκτερεύσεων (πηγή: ιδία επεξεργασία).
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Οι μεγαλύτερες διαφορές προκύπτουν για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 

Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο όπου οι βέλτιστες διανυκτερεύσεις 

παίρνουν τη μέγιστη δυνατή τιμή. Για την πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα των 

μηνών Ιουλίου και Αυγούστου προκύπτει μια σημαντική μείωση. Πρόκειται για ένα 

λογικό συμπέρασμα από τη στιγμή που ως αντικειμενική συνάρτηση έχει οριστεί η 

μείωση της τουριστικής εποχικότητας. Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο υπάρχουν 

θετικές μεταβολές, ενώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο οι μεταβολές είναι 

μηδενικές.

Προχωρώντας στην ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity report), οι τιμές του 

πολλαπλασιαστή Lagrange σε όλους τους περιορισμούς του υποδείγματος είχαν την 

τιμή μηδέν, είτε σχεδόν μηδέν. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει πως οποιαδήποτε 

μεταβολή στο δεξιό μέλος του περιορισμού δεν επιφέρει καμία απολύτως μεταβολή 

στην τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης στο βέλτιστο σημείο της (Καρατζάς και 

Παπαδοπούλου, 2016). Οι περιορισμοί αυτοί καλούνται ως μη δεσμευτικοί 

περιορισμοί (non-binding constraint). Γενικότερα, στην περίπτωση που ο 

πολλαπλασιαστής Lagrange έχει τιμή διαφορετική του μηδενός καλείται ως 

δεσμευτικός περιορισμός (binding constraint) και κάθε μεταβολή του επηρεάζει την 

αντικειμενική συνάρτηση.

14.3.2. Στάδιο 2. Ανάλυση σε επίπεδο περιφέρειας

Στο Στάδιο 1 προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες διανυκτερεύσεις ανά μήνα προκειμένου 

να μειωθεί ο δείκτης τουριστικής εποχικότητας συνολικά στη χώρα. Αντίστοιχα, στο 

Στάδιο 2 επιδιώκεται η βέλτιστη κατανομή των διανυκτερεύσεων ανά μήνα του 

Σταδίου 1 στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ως αντικειμενική συνάρτηση ορίζεται η 

μεγιστοποίηση του γινομένου αριθμός διανυκτερεύσεων επί μέση τιμή δωματίου, όπως 

φαίνεται από τη σχέση (60).

m a x Z

ι :

V  (χ· * A D R t)
ί=ι

(60)

όπου:

i η κάθε περιφέρεια της χώρας (ΐ= 1„2 ,... 13).

Οι περιορισμοί αφορούν στον προσδιορισμό των βέλτιστων τιμών για τον αριθμό 

των διανυκτερεύσεων εντός ενός εύρους ±20% από τον αριθμό των διανυκτερεύσεων
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για κάθε μήνα για κάθε περιφέρεια της χώρας ξεχωριστά (σχέση 61). Ο δεύτερος 

περιορισμός είναι ο προσδιορισμός του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων (όλων 

των περιφερειών) για κάθε μήνα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου 

υποδείγματος (σχέση 62) (στάδιο 1). Η  αύξηση του μέσου δείκτη διανυκτερεύσεις ανά 

δωμάτιο είναι στον τρίτο περιορισμό (σχέση 63). Τέλος, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο 

και Αύγουστο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο είναι 

ιδιαίτερα υψηλός στις περιφέρειες Ιονίων νήσων και Νοτίου Αιγαίου, προστέθηκε ο 

περιορισμός ότι ο βέλτιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο θα είναι 

μικρότερος από την τιμή του δείκτη για το 2018 (σχέση 64).

όπου:

Xi-Xi*0,2 < Χ 'ι< Xj+Xj*0,2

^ χ 4 = 1.428.812

^ χ 2 = 1.531.356 

2 > 3 = 1.867.056 

^ χ 4 = 3.810.987 

^ χ 5 = 12.606.127 

^ χ 6 = 15.072.399 

^ χ 7 = 15.170.582 

^ χ 8 = 15.175.769 

^ χ 9 = 15.139.229 

Χίο = 8.564.802 

^ x u  = 1. .746.530 

^ χ 12 = 1.639.966

Σ ,-ή Ι)  Σ Κ ή |)
13 13

Χβ
π 6 π 6
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x t ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια (ΐ=1,2, ... 13) 

χ[ ο αντίστοιχος βέλτιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

ADR η μέση τιμή ανά διανυκτέρευσης

δ ο αριθμός των δωματίων

π ο πληθυσμός

Το ΐ=6 αφορά την περιφέρεια Ιονίων νήσων, ενώ το ΐ=12 την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου.

Το υπόδειγμα αυτό εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε έναν από τους δώδεκα 

μήνες του έτους και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.2, αλλά και 

σχηματικά στο Σχήμα 14.3. Διαπιστώνουμε ότι για το πεντάμηνο Οκτώβριο - 

Φεβρουάριος αλλά και για τον Μάιο όλες οι περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να 

επιτευχθεί η αντικειμενική συνάρτηση της μεγιστοποίησης του αριθμού των 

διανυκτερεύσεων επί τη μέση τιμή του δωματίου (ADR) και υπό τους περιορισμούς 

που έχουν τεθεί στο υπόδειγμα, δύναται να αυξήσουν των αριθμό των 

διανυκτερεύσεών τους κατά 20% σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις του 2018. Αυτή η 

περίοδος είναι η λιγότερο τουριστικά ανταγωνιστική και το συμπέρασμα είναι 

αναμενόμενο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο αντικειμενικός στόχος του σταδίου 1 ήταν 

η ελαχιστοποίηση της τουριστικής εποχικότητας και στο οποίο προέκυψαν οι 

αντίστοιχες αλλαγές σε επίπεδο χώρας.

Πίνακας 14.2. Οι διαφορές των βέλτιστων αριθμούν διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια, ανά μήνα 
από τις διανυκτερεύσεις του 2018, όπως προέκυψαν από τα υποδείγματα βελτιστοποίησης.
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(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Για το δίμηνο Μ άρτιος -  Απρίλιος και το τετράμηνο Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

παρατηρούνται οι περισσότερες και εντονότερες μεταβολές για τον προσδιορισμό του 

βέλτιστου αριθμού διανυκτερεύσεων. Τον Μ άρτιο οι περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου 

Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης εμφανίζουν τη μέγιστη δυνατή αρνητική 

μεταβολή στον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις του 

2018 (-20%). Η  μεταβολή αυτή οφείλετε στον χαμηλό δείκτη ADR που εμφανίζουν οι 

προορισμοί αυτοί για τον συγκεκριμένο μήνα. Για τις υπόλοιπες περιφέρειες της 

χώρας, ο ADR είναι υψηλός και ως εκ τούτου παρατηρείται η αύξηση κατά 20% για 

τις βέλτιστες διανυκτερεύσεις. Συμπεριλαμβάνοντας και στοιχεία από την ανάλυση 

χρονοσειρών που προηγήθηκε, διαπιστώνουμε ότι ο Μ άρτιος φαίνεται πως για την 

κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών δεν έχει σε κανέναν νομό σημαντική επίδραση, 

ενώ για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών ξεχωρίζουν οι νομοί Ξάνθη (Αν. 

Μ ακεδονία και Θράκη), Θεσσαλονίκη (Κεντρική Μακεδονία), Κοζάνη, Καστοριά, 

Φλώρινα (Δυτική Μακεδονία), Ιωάννινα (Ήπειρος), Λάρισα, Τρίκαλα (Θεσσαλία) και 

Βοιωτία, Ευρυτανία, Φωκίδα (Στερεά Ελλάδα). Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι 

διαχρονικά υπάρχει μια δυναμική για τον Μ άρτιο σε συγκεκριμένους προορισμούς της 

χώρας ως προς την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών η οποία χαρακτηρίζονται και 

από σχετικά χαμηλούς δείκτες τουριστικής ανταγωνιστικότητας (DP2). Αυτοί οι νομοί
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είναι η Ξάνθη (3,26), η Κοζάνη (4,01), η Καστοριά (3,09), η Φλώρινα (3,99) και τα 

Ιωάννινα (4,30).

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος

Μάιος ΙούνιοςΑπρίλιος

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Βέλτιστες διανυκτερεύσεις > διανυκτερεύσεων 2018 

Βέλτιστες διανυκτερεύσεις < διανυκτερεύσεων 2018 

Βέλτιστες διανυκτερεύσεις = διανυκτερεύσεων 2018

Σχήμα 14.3. Η  μεταβολή των βέλτιστων τιμών για τις διανυκτερεύσεις ανά μήνα και ανά 
περιφέρεια σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις του 2018 (πηγή: ιδία επεξεργασία).
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Για τον Απρίλιο στις περιφέρειες Ανατολικής Μ ακεδονίας και Θράκης, 

Θεσσαλίας, Ιονίων νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 

Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, ο βέλτιστος αριθμός διανυκτερεύσεων εμφανίζει μείωση 

σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις του 2018 λόγω της χαμηλής τιμής του ADR σε σχέση 

με τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Για τις υπόλοιπες περιφέρειες παρατηρείται 

αύξηση κατά 20%, με εξαίρεση την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την οποία η αύξηση 

είναι 16%. Για τον Απρίλιο από την αποσύνθεση των χρονοσειρών του αριθμού των 

διανυκτερεύσεων διαφάνηκε πως οι νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Σερρών (Κεντρική 

Μακεδονία), Κοζάνης, Φλώρινας (Δυτική Μακεδονία), Καρδίτσας, Τρικάλων 

(Θεσσαλίας), Βοιωτία, Φωκίδας (Στερεά Ελλάδα) εμφανίζουν δυναμική για την 

κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών. Οι αντίστοιχοι νομοί για την κατηγορία των 

ημεδαπών επισκεπτών είναι οι Ξάνθης, Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία), 

Καστοριάς, Φλώρινας (Δυτική Μακεδονία), Ιωαννίνων, Άρτας (Ήπειρος), Τρικάλων 

(Θεσσαλία), Φωκίδας (Στερεά Ελλάδα), Κέρκυρας (Ιόνιοι νήσοι), Αργολίδας 

(Πελοποννήσου), Δωδεκανήσων (Νοτίου Αιγαίου) και Ηρακλείου, Χανίων (Κρήτη).

Για το τετράμηνο Ιουνίου -  Σεπτεμβρίου οι περισσότεροι νομοί της χώρας 

εμφανίζουν μια διαχρονική δυναμική τόσο για την κατηγορία των αλλοδαπών, όσο και 

για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών. Ωστόσο, από το υπόδειγμα προκύπτει 

ότι οι βέλτιστες διανυκτερεύσεις για κάποιους προορισμούς είναι μειωμένες καθώς 

έχουμε περιβαλλοντικούς περιορισμούς (μείωση του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά 

κάτοικο σε κάποιους επιβαρυμένους προορισμούς), αλλά και συγκεκριμένο αριθμό 

συνολικών διανυκτερεύσεων στη χώρα για τον κάθε μήνα. Αναλυτικότερα, για τον 

Ιούνιο παρατηρείται μία μείωση για τον βέλτιστο αριθμό διανυκτερεύσεων στις 

περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Οι 

περιφέρειες αυτές εμφανίζουν χαμηλό ADR και δεδομένου ότι ο αντικειμενικός 

σκοπός είναι η αύξηση του γινομένου διανυκτερεύσεις επί ADR, το υπόδειγμα 

προτείνει την αύξηση των διανυκτερεύσεων σε άλλους προορισμούς. Οι νομοί αυτοί 

στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές στον δείκτη τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας (DP2). Οι περιφέρειες Ιονίων νήσων και Νοτίου Αιγαίου δεν 

εμφανίζουν κάποια μεταβολή που οφείλεται στον περιορισμό διανυκτερεύσεις ανά 

κάτοικο ο οποίος πρέπει να έχει τιμή μικρότερη ή ίση από την αντίστοιχη του 2018, 

ενώ για την περιφέρεια της Κρήτης εμφανίζεται μια μικρή θετική μεταβολή της τάξης 

του 9%.
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Για τον Ιούλιο, ο οποίος αποτελεί και έναν από τους κυριότερους τουριστικούς 

μήνες της χώρας, από τα αποτελέσματα του υποδείγματος φαίνεται πως οι βέλτιστες 

διανυκτερεύσεις είναι μειωμένες κατά 20% για τις περιφέρειες Ιονίων νήσων, Αττικής, 

Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και ελάχιστα για την περιφέρεια Πελοποννήσου (-0,06%). 

Από τις περιφέρειες αυτές οι Ιωνίων νήσων και Νοτίου Αιγαίου έχουν ως περιορισμό 

τη μείωση των διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο. Ευρύτερα όμως, τόσο για τον Ιούλιο, 

όσο και για τον Αύγουστο, βάση του Σταδίου 1 προκειμένου να υπάρξει μια μείωση 

της τουριστικής εποχικότητας στη χώρα, ο συνολικός αριθμός των διανυκτερεύσεων 

για αυτούς τους μήνες είναι χρήσιμο να μειωθεί. Εξετάζοντας τον Αύγουστο, οι 

μειώσεις αφορούν ακόμα περισσότερες περιφέρειες. Συγκεκριμένα, ο βέλτιστος 

αριθμός διανυκτερεύσεων μόνο για τις περιφέρειες Κεντρικής Μ ακεδονίας και Δυτικής 

Μ ακεδονίας φαίνεται να είναι κατά 20% μεγαλύτερο από τις διανυκτερεύσεις του 

2018. Τέλος, για τον Σεπτέμβριο οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας 

και Βορείου Αιγαίου εμφανίζουν μείωση, δεδομένης της χαμηλής τιμής που 

εμφανίζουν στον δείκτη ADR, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ως περιορισμό την 

μη αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων καθώς έχει υψηλό δείκτη 

διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο, ενώ για όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας 

εμφανίζεται αύξηση της τάξης του 20%.

Κλείνοντας, στον Πίνακα 14.3 φαίνονται οι τιμές του δείκτη εποχικότητας (RSI) 

για την κάθε περιφέρεια αρχικά με βάση τις τιμές του αριθμού διανυκτερεύσεων του 

2018 και στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα του υποδείγματος βελτιστοποίησης 

που αναλύθηκε. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 14.3 υπάρχουν οι αντίστοιχες 

μεταβολές.

Πίνακας 14.3. Οι τιμές του δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας ανά περιφέρεια για τις 
διανυκτερεύσεις του 2018 και για τις αντίστοιχες βέλτιστες διανυκτερεύσεις.

Περιφέρειες
RSI για

Διανυκτερεύσεις 2018

RSI για Βέλτιστες 

Διανυκτερεύσεις

Μεταβολή

Αν. Μακεδονία και Θράκη 0,412 0,398 -3,31%

Κεντρική Μακεδονία 0,418 0,409 -2,25%

Δυτική Μακεδονία 0,036 0,036 0,00%

Ήπειρος 0,270 0,231 -14,46%

Θεσσαλία 0,305 0,282 -7,29%

Ιόνιοι νήσοι 0,583 0,540 -7,37%

Δυτική Ελλάδα 0,374 0,345 -7,75%
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Περιφέρειες
RSI για

Διανυκτερεύσεις 2018

RSI για Βέλτιστες 

Διανυκτερεύσεις

Μεταβολή

Στερεά Ελλάδα 0,363 0,347 -4,21%

Αττική 0,181 0,132 -27,53%

Πελοπόννησος 0,412 0,381 -7,65%

Βόρειο Αιγαίο 0,530 0,531 0,19%

Νότιο Αιγαίο 0,554 0,511 -7,74%

Κρήτη 0,513 0,473 -7,88%

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Από τον Πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι σημαντικότερες μειώσεις για τον δείκτη 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας έγιναν στην Αττική (27,53%) και στην Ήπειρο 

(14,46%), οι οποίες εξ αρχής είχαν χαμηλές τιμές στον συγκεκριμένο δείκτη. Οι 

μειώσεις για την πλειονότητα των άλλων νομών κυμαίνονται από 7,88% στην Κρήτη 

έως 2,25% στην Κεντρική Μακεδονία. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι για την 

Δυτική Μ ακεδονία δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στον δείκτη τουριστική 

εποχικότητας. Η  συγκεκριμένη περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως η λιγότερο τουριστικά 

ανταγωνιστική περιφέρεια ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, έχει έναν 

εξαιρετικά χαμηλό δείκτη εποχικότητας και μαζί με τη Θεσσαλία αποτελούν του 

μοναδικούς δευτερεύοντες προορισμούς που η λειτουργική κερδοφορία των 

ξενοδοχείων είναι συγκρίσιμη με αυτή των κύριων τουριστικών προορισμών (Νότιο 

Αιγαίο, Αττική, Κρήτη, Νησιά Ιονίου, Κεντρική Μακεδονία) (PWC, 20118). Τέλος, η 

περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί την μοναδική περιφέρεια για την οποία 

προέκυψε μια μικρή αύξηση στον δείκτη τουριστικής εποχικότητας. Αυτές οι αυξήσεις 

στον αριθμό των διανυκτερεύσεων για τη συγκεκριμένη περιφέρεια αφορούν στον 

τουριστικό Ιούλιο, τον Μάιο για τον οποίο, όπως προέκυψε από την αποσύνθεση των 

χρονοσειρών σε προηγούμενο κεφάλαιο της Διατριβής, φαίνεται να υπάρχει μια 

δυναμική στην κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών και για τους μήνες της χαμηλής 

τουριστικής ζήτησης περίοδο Οκτώβριου -  Φεβρουάριου.

Προκειμένου να βγάλουμε επιπλέον συμπεράσματα για το παραπάνω πρόβλημα, 

προχωρούμε στην ανάλυση ευαισθησίας. Στους Πίνακες 14.4 και 14.5 εμφανίζονται οι 

τιμές του πολλαπλασιαστή Lagrange για τους περιορισμούς που υποδηλώνουν ότι ο 

μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά μήνα και ανά περιφέρεια πρέπει να είναι 

μικρότερος και αντίστοιχα μεγαλύτερος από τις διανυκτερεύσεις του 2018. Όταν οι 

τιμές του πολλαπλασιαστή παίρνουν την τιμή μηδέν ο περιορισμός καλείτε ως μη

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 266

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



δεσμευτικός, ενώ για τιμές διαφορετικές του μηδενός καλείτε ως δεσμευτικός. Στην 

περίπτωση των θετικών τιμών, κάθε μοναδιαία μείωση του δεξιού μέλους επιφέρει 

μείωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης κατά το ποσό του πολλαπλασιαστή. 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση των αρνητικών τιμών, κάθε μοναδιαία αύξηση του 

αντίστοιχου δεξιού μέλους επιφέρει αύξηση της βέλτιστης τιμής της αντικειμενικής 

συνάρτησης κατά ποσό ίσο με την τιμή του πολλαπλασιαστή (Καρατζάς και 

Παπαδοπούλου, 2016).

Πίνακας 14.4. Τιμές του πολλαπλασιαστή Lagrange για τον περιορισμό που υποδηλώνει ότι ο 
μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά μήνα και ανά περιφέρεια πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το 20% των αντίστοιχων διανυκτερεύσεων του 2018.

Ιαν. Φεβ. Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αν.

Μακεδονία 132 192 34 0 214 107 939 0 107 201 146 151

και Θράκη

Κεντρική

Μακεδονία
261 110 0 1 363 242 0 402 520 403 213 188

Δυτική

Μακεδονία
75 170 15 364 287 72 6.611 314 575 250 243 251

Ήπειρος 172 150 0 130 253 52 1.310 0 96 165 157 198

Θεσσαλία 71 38 0 0 140 0 452 0 68 80 63 71

Ιόνιοι νήσοι 6 13 0 0 239 0 0 0 100 225 22 19

Δυτική

Ελλάδα
49 133 6 0 132 0 993 0 0 246 156 156

Στερεά

Ελλάδα
16 45 0 0 89 0 202 0 0 141 114 101

Αττική 1.262 417 299 239 428 220 0 0 292 653 802 862

Πελοπόννησος 136 61 0 0 212 14 0 0 20 236 164 144

Βόρειο Αιγαίο 32 58 0 0 134 0 576 0 0 157 66 59

Νότιο Αιγαίο 28 20 0 0 384 0 0 0 0 544 53 28

Κρήτη 29 7 0 0 197 0 0 0 3 200 72 29

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Από τον Πίνακα 14.4 διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές στην 

αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος, η οποία είναι η μεγιστοποίηση του 

γινομένου αριθμός διανυκτερεύσεων επί ADR, προκύπτουν για τον Ιούλιο και για τις 

περιφέρειες Δυτικής Μ ακεδονίας και Ηπείρου. Ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα, από την 

κάθε επιπλέον διανυκτέρευση στην περιφέρεια Δυτικής Μ ακεδονίας κατά τον Ιούλιο, 

θα προερχόταν η μεγαλύτερη αύξηση στα συνολικά έσοδα της χώρας. Το αποτέλεσμα 

αυτό προφανώς προκύπτει από την υψηλή τιμή του ADR σε αυτόν τον προορισμό κατά 

το συγκεκριμένο μήνα.
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Πίνακας 14.5. Τιμές του πολλαπλασιαστή Lcmgrcmge για τον περιορισμό που υποδηλώνει ότι ο 
μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά μήνα και ανά περιφέρεια πρέπει να είναι μικρότερος από 
το 20% των αντίστοιχων διανυκτερεύσεων του 2018.

Ιαν. Φεβ. Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αν.

Μακεδονία 0 0 0 -15 0 0 0 -80 0 0 0 0

και Θράκη

Κεντρική

Μακεδονία
0 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δυτική

Μακεδονία
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ήπειρος 0 0 0 0 0 0 0 -145 0 0 0 0

Θεσσαλία 0 0 -123 -69 0 -17 0 -115 0 0 0 0

Ιόνιοι νήσοι 0 0 -134 -80 0 0 -570 -170 0 0 0 0

Δυτική

Ελλάδα
0 0 0 -25 0 -65 0 -270 -7 0 0 0

Στερεά

Ελλάδα
0 0 -115 -97 0 -89 0 -283 -39 0 0 0

Αττική 0 0 0 0 0 0 -181 0 0 0 0 0

Πελοπόννησος 0 0 -89 0 0 0 0 -225 0 0 0 0

Βόρειο Αιγαίο 0 0 -104 -93 0 -75 0 -308 0 0 0 0

Νότιο Αιγαίο 0 0 -131 0 0 0 -672 -78 0 0 0 0

Κρήτη 0 0 -149 -50 0 0 -847 -264 0 0 0 0

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Αντίστοιχα, για τον Πίνακα 14.5 διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλύτερες μεταβολές 

αφορούν τον Ιούλιο για τις περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων νήσων. Σε 

αυτούς τους προορισμούς κάθε επιπλέον διανυκτέρευση επιφέρει μείωση στην τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Ωστόσο, εδώ οι μεταβολές είναι ακόμα μικρότερες σε 

σχέση με τον Πίνακα 14.4.

Πίνακας 14.6. Τιμές του πολλαπλασιαστή Langrcmge για τον περιορισμό που υποδηλώνει ότι 
δείκτης διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο θα είναι μικρότερος σε σχέσι/ με τον αντίστοιχο του 2018.

Ιούνιος Σεπτέμβριος

Ιόνιοι νήσοι 10.113.244 0

Νότιο Αιγαίο 51.752.308 79.359.495

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Οι μεγαλύτερες τιμές του πολλαπλασιαστή Lagrange αφορούν στον περιορισμό 

του δείκτη διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο. Από τον Πίνακα 14.6 διαπιστώνουμε ότι για
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κάθε μονάδα αύξησης του δείκτη διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο τον Σεπτέμβριο στο 

Νότιο Αιγαίο θα είχαμε μια αύξηση στα συνολικά έσοδα της χώρα για τον 

συγκεκριμένο μήνα. Η  αύξηση αυτή είναι της τάξης του 1,4%. Αντίστοιχη ερμηνεία 

προκύπτει και για τις άλλες τιμές του Πίνακα 14.6.

14.4. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύχθηκε ένα υπόδειγμα βελτιστοποίησης προκειμένου να 

εκτιμηθεί η βελτιστοποιημένης κατανομή των διανυκτερεύσεων, τόσο χρονικά, όσο 

και χωρικά. Στο πρώτο στάδιο του υποδείγματος, ο αντικειμενικός στόχος ήταν η 

μείωση της τουριστικής εποχικότητας ελαχιστοποιώντας τον δείκτη κύρτωσης για τις 

βέλτιστες διανυκτερεύσεις ανά μήνα στο σύνολο της χώρας. Με τον τρόπο αυτό η 

κατανομή των διανυκτερεύσεων θα ήταν πιο ομαλή, περιορίζοντας τα σοβαρά 

προβλήματα που προκαλούνται από το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας. Οι 

περιορισμοί του υποδείγματος αφορούσαν στο ότι οι βέλτιστες διανυκτερεύσεις ανά 

μήνα θα ήταν εντός του εύρους ±20% σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις του 2018, ότι 

το νέο άθροισμα του γινομένου διανυκτερεύσεις ανά μήνα επί ADR θα ήταν 

υψηλότερο από το αντίστοιχο γινόμενο του 2018 και ότι οι νέες διανυκτερεύσεις ανά 

δωμάτιο για τους μήνες της περιόδου Νοέμβριος -  Απρίλιος θα ήταν υψηλότερος από 

τις αντίστοιχες του 2018. Με τον τρόπο αυτό μέσω τον περιορισμών επιδιώκεται 

αφενός η ενδυνάμωση της οικονομίας και αφετέρου η αύξηση των ποσοστών 

πληρότητας για τους μήνες της χαμηλής τουριστικής ζήτησης.

Στο δεύτερο στάδιο του υποδείγματος οι βέλτιστες διανυκτερεύσεις ανά μήνα για 

το σύνολο της χώρας όπως προέκυψαν από το στάδιο 1, επιχειρήθηκαν να 

κατανεμηθούν με τον βέλτιστο τρόπο στις περιοχές της χώρας, ξεχωριστά για κάθε 

μήνα. Έτσι, αναπτύχθηκε ένα διαφορετικό υπόδειγμα για κάθε μήνα του έτους. Ο 

αντικειμενικός στόχος των υποδειγμάτων ήταν η μεγιστοποίηση του αθροίσματος του 

γινομένου βέλτιστες διανυκτερεύσεις επί ADR. Σύμφωνα με τους περιορισμούς, σε μια 

αντίστοιχη προσέγγιση με το στάδιο 1, οι βέλτιστες διανυκτερεύσεις θα έπρεπε να είναι 

εντός ενός εύρους ±20% σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις του 2018 και ότι το άθροισμα 

των διανυκτερεύσεων για όλες τις περιφέρειες της χώρας για τον κάθε μήνα θα είχε 

την τιμή που προέκυψε από το στάδιο 1. Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά της 

τουριστικής ζήτησης διαφέρουν έντονα μεταξύ των νομών και των περιφερειών, στα 

υποδείγματα των μηνών προστέθηκαν επιπλέον περιορισμοί ανάλογα με το επίπεδο
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της τουριστικής ζήτησης και σύμφωνα με την κρίση του συγγραφέα. Το υπόδειγμα 

συνέβαλε στην ανάπτυξη σημαντικών συμπερασμάτων και δύναται να αποτελέσει ένα 

σημαντικό εργαλείο για τη χωρική και χρονική ανάλυση του φαινομένου της 

τουριστικής εποχικότητας.

Η  μεθοδολογία βασίστηκε στον μη γραμμικό προγραμματισμό και το πρόβλημα 

υλοποιήθηκε από το solver του excel. Προκειμένου το υπόδειγμα να αποκτήσει ακόμα 

μεγαλύτερη δυναμική θεωρούμε πως η συζήτηση θα πρέπει να εστιάσει σε δύο σημεία. 

Το πρώτο αφορά στη χρήση των κατάλληλων δεδομένων. Υπάρχει μια δυσκολία στην 

εύρεση ικανοποιητικών δεδομένων ξεχωριστά για τους νομούς ή τις περιφέρειες της 

χώρας προκειμένου να γίνει μια ανάλυση εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας. Τα 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα έγιναν έπειτα από επεξεργασία του 

συγγραφέα και εμπεριέχουν κάποιες παραδοχές. Ένα δεύτερο σημείο αφορά την 

ανάπτυξη του υποδείγματος με τη χρήση ευρετικών και γενετικών αλγορίθμων. Με 

αυτή τη προσέγγιση δύναται να χρησιμοποιηθούν και εργαλεία από την μηχανική 

μάθηση (machine learning) και την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

15.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε προηγούμενο κεφάλαιο της Διδακτορικής Διατριβής φάνηκε ότι κατά τον 

Αύγουστο, όπου η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι στο υψηλότερο 

επίπεδο, η πληρότητα των δωματίων συνολικά στη χώρα, δεν ξεπερνάει το 50%. Το 

στοιχείο αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα της αξιοποίησης των επενδυμένων κεφαλαίων 

στα ξενοδοχεία. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένοι οικονομικοί δείκτες 

προκειμένου να υπολογισθεί η πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα που υπάρχει στη 

χώρα ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν για το 2018, 

αλλά και για την περίπτωση που οι αριθμός των διανυκτερεύσεων είναι ο βέλτιστος 

αριθμός διανυκτερεύσεων, όπως προέκυψε από το υπόδειγμα βελτιστοποίησης του 

προηγούμενου κεφαλαίου της Διδακτορικής Διατριβής. Στη συνέχεια, υπολογίζονται 

οι αντίστοιχες μεταβολές στις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων. Η  ανάλυση 

γίνεται σε επίπεδο περιφερειών και αναδεικνύει την κατάσταση σε κάθε μια από αυτές 

ώστε να αναδειχθούν οι όποιες δυναμικές.

15.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Η  ανάλυση, τόσο του προηγούμενου κεφαλαίου όσο και αυτού, γίνεται σε επίπεδο 

Περιφερειών, λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων σε επίπεδο νομού, ωστόσο είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο να τονιστούν ξανά οι σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες ως 

προς την τουριστική δραστηριότητα όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 15.1. Η 

Περιφέρεια της Κεντρικής Μ ακεδονίας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα αφού στην 

Περιφέρεια ανήκουν από τη μια οι νομοί Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας που 

συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 νομών με το μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων για 

το 2018 και από την άλλη οι νομοί Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς που 

συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 νομών με το μικρότερο αριθμό διανυκτερεύσεων για
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το 2018. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι παρατηρούνται έντονες 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες και στην νησιωτική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου 

κυρίως λόγω του μικρού αριθμού διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών επισκεπτών στον 

νομό της Χίου.

Πίνακας 15.1. Οι τιμές του δείκτη Theil για τον αριθμό των συνολικών διανυκτερεύσεων 
(αλλοδαπών και ημεδαπών) ym το 2018, ανά Περιφέρεια.

Περιφέρεια
Δείκτης Theil 

διανυκτερεύσεων 2018

Αν. Μακεδονία και Θράκη 0,452

Κεντρική Μακεδονία 0,773

Δυτική Μακεδονία 0,348

Ήπειρος 0,311

Θεσσαλία 0,339

Ιόνιοι νήσοι 0,352

Δυτική Ελλάδα 0,095

Στερεά Ελλάδα 0,376

Αττική 0,108

Πελοπόννησος 0,188

Βόρειο Αιγαίο 0,555

Νότιο Αιγαίο 0,291

Κρήτη 0,430

(πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΑΣΤΑΤ)

Προκειμένου να εξετάσουμε τη πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα των 

ελληνικών ξενοδοχείων θα συγκριθεί ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που δύναται να 

προσφερθούν με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που ζητώνται με βάση τις 

διανυκτερεύσεις του 2018, αλλά και με βάση τις βέλτιστες διανυκτερεύσεις όπως 

προέκυψαν από το υπόδειγμα βελτιστοποίησης. Στον Πίνακα 15.2 παρουσιάζονται τα 

ποσοστά των κλινών με εποχική και με συνεχή λειτουργία για το 2008, σύμφωνα με τη 

μελέτη του ΙΤΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τουριστικό μοντέλο της χώρας δεν 

παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2018, όπως 

αποδείχθηκε με τη χρήση του δείκτη K endall’s W  σε προηγούμενο κεφάλαιο της 

διατριβής, κάνουμε την παραδοχή ότι τα ποσοστά αυτά δεν έχουν μεταβληθεί. Στον 

Πίνακα 15.3 παρουσιάζεται ο αριθμός των κλινών με εποχιακή λειτουργία, αλλά και 

με λειτουργία όλο το έτος, σύμφωνα με τα ποσοστά του Πίνακα 15.2. Παρατηρούμε
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πως επτά περιφέρειες της χώρας έχουν μεγαλύτερο αριθμό κλινών με λειτουργία όλο 

τον χρόνο, ωστόσο στο σύνολο των κλινών της χώρας η συντριπτική τους πλειοψηφία 

έχει εποχιακή λειτουργία.

Πίνακας 15.2. Μέω/ διάρκεια λειτουργίας του παραγωγικού δυναμικού ανά περιφέρεια.

Περιφέρεια
Ποσοστό κλινών με 

εποχική λειτουργία (%)

Ποσοστό κλινών με 

συνεχή λειτουργία (%)

Αν. Μακεδονία και Θράκη 45,58 54,42

Κεντρική Μακεδονία 59,08 40,92

Δυτική Μακεδονία 1,33 98,67

Ήπειρος 33,06 66,94

Θεσσαλία 45,80 54,20

Ιόνιοι νήσοι 84,58 15,42

Δυτική Ελλάδα 43,60 56,40

Στερεά Ελλάδα 55,52 44,48

Αττική 24,32 75,68

Πελοπόννησος 48,10 51,90

Βόρειο Αιγαίο 71,87 28,13

Νότιο Αιγαίο 86,49 13,51

Κρήτη 81,85 18,15

Σύνολο χώρας 67,87 32,13

(Πηγή: ΙΤΕΠ. 2008)

Στο Σχήμα 15.1 απεικονίζεται το ποσοστό των ξενοδοχειακών κλινών με 

εποχιακή και με συνεχή λειτουργία, ανά περιφέρεια, για το 2008, ενώ στο Σχήμα 15.2 

αναπαρίστανται οι εφικτές διανυκτερεύσεις ανά νομό στην περίπτωση που τα 

ξενοδοχεία είχαν συνεχή λειτουργία με πληρότητα 100%, στην περίπτωση που τα 

ξενοδοχεία λειτουργούσαν με την υπάρχουσα εποχικότητα αλλά με πληρότητα 100% 

και οι διανυκτερεύσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν το 2018. Από τα δύο αυτά 

σχήματα προκύπτει έντονα το ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο της χώρας ως προς τις 

ξενοδοχειακές της υποδομές.

Στην πέμπτη στήλη του Πίνακα 15.3 επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των ημερών 

λειτουργίας των κλινών με εποχική λειτουργία. Για τον προσδιορισμό των ημερών 

λειτουργίας αξιοποιήθηκε ο δείκτης SAF όπως είχε προκύψει από την αποσύνθεση των 

χρονοσειρών σε προηγούμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, έγινε η παραδοχή ότι οι κλίνες 

αυτές λειτουργούν για τους μήνες κατά τους οποίους ο δείκτης SAF για τις συνολικές
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διανυκτερεύσεις των επισκεπτών (αλλοδαπών και ημεδαπών) είχε τιμές μεγαλύτερες 

του 0,8. Δεδομένου ότι η αποσύνθεση των χρονοσειρών στην Ενότητα 10.3 είχε γίνει 

σε επίπεδο νομών, στον Πίνακα Α.8 του Παραρτήματος παρουσιάζονται οι τιμές του 

δείκτη SAF σε επίπεδο περιφερειών. Για την εκτίμησή τους υπολογίστηκαν οι μέσοι 

όροι των αντίστοιχων νομών.

■  Κλίνες με συνεχή λειτουργία ■  Κλίνες με εποχική λειτουργία 

100% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχήμα 15.1. Σχηματική απεικόνισΐ] του ποσοστού των ξενοδοχειακών κλινών με εποχιακή και 
με συνεχή λειτουργία, ανά περιφέρεια, ym το 2008 (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Σχήμα 15.2. Σχηματική απεικόνιω/ του αριθμού των εφικτών διανυκτερεύσεων αν δεν υπήρχε η 
εποχική λειτουργία των ξενοδοχείων, των εφικτών διανυκτερεύσεων με την υπάρχουσα εποχιακή 
λειτουργία με πληρότητα 100% και των πραγματοποιθέντων διανυκτερεύσεων για το 2018 
(πηγή: ιδία επεξεργασία).

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 274

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και 

Αττικής έχουν τη μεγαλύτερη τουριστική περίοδο Απρίλιο -  Οκτώβριο. Ακολουθούν 

η περιφέρεια Πελοποννήσου με διάρκεια (σαιζόν) Απρίλιο -  Σεπτέμβριο και Κρήτη με 

περίοδο Μ άιο -  Οκτώβριο. Τέλος, όλες οι άλλες περιφέρειες της χώρας έχουν μια 

λειτουργική περίοδο από Μ άιο έως Σεπτέμβριο. Για την περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, δεδομένου του πολύ υψηλού ποσοστού συνεχούς λειτουργίας (98,67%), 

υποθέσαμε ότι όλα τα καταλύματα της περιφέρειας έχουν λειτουργία καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους.

Πίνακας 15.3. Αριθμός κλινών ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας τους και οι ημέρες 
λειτουργίας για την κάθε περιφέρεια της χώρας.

Περιφέρεια
Κλίνες με 

εποχική 

λειτουργία

Κλίνες με 

συνεχή 

λειτουργία

Συνολικές

κλίνες

(2020)

Ημέρες

λειτουργίας

εποχικών

επιχειρήσεων

Ημέρες 

λειτουργίας 

μη εποχικών 

επιχειρήσεων

Μέσος όρος 

λειτουργίας 

επιχειρήσεων

Αν. Μακεδονία 

και Θράκη
10.271 12.262 22.533 183 365 274

Κεντρική

Μακεδονία
55.441 38.399 93.840 183 365 274

Δυτική

Μακεδονία
0 6.644 6.644 365 365 365

Ήπειρος 6.162 12.476 18.638 153 365 259

Θεσσαλία 13.374 15.826 29.200 213 365 289

Ιόνιοι νήσοι 86.688 15.804 102.492 153 365 259

Δυτική Ελλάδα 8.555 11.066 19.621 153 365 259

Στερεά Ελλάδα 16.568 13.273 29.841 213 365 289

Αττική 15.738 48.974 64.712 213 365 289

Πελοπόννησος 19.010 20.511 39.521 183 365 274

Βόρειο Αιγαίο 16.619 6.505 23.124 153 365 259

Νότιο Αιγαίο 197.659 30.875 228.534 153 365 259

Κρήτη 155.965 34.585 190.550 183 365 274

Σύνολο χοόρας 602.048 267.202 869.250 192 365 279

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Στον Πίνακα 15.4 παρουσιάζεται στη δεύτερη στήλη ο αριθμός των εφικτών 

διανυκτερεύσεων με βάση την εποχικότητα των περιφερειών όπως προσδιορίστηκε 

στον Πίνακα 15.3 και στην τρίτη στήλη υπολογίζονται οι εφικτές διανυκτερεύσεις για 

την περίπτωση που τα καταλύματα λειτουργούσαν όλους τους μήνες του έτους. Για τον 

υπολογισμό των τιμών αυτών υπολογίζεται ο αριθμός των κλινών για την κάθε 

περίπτωση με τον αντίστοιχο αριθμό ημερών λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στις
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στήλες 4 και 6 παρουσιάζεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων για το 2018 και ο 

βέλτιστος αριθμός διανυκτερεύσεων όπως προέκυψε από το υπόδειγμα της 

βελτιστοποίησης αντίστοιχα, ενώ στις στήλες 5 και 7, τα αντίστοιχα ποσοστά της 

υπερβάλλουσας παραγωγικής δυνατότητας.

Πίνακας 15.4. Ο αριθμός των εφικτών διανυκτερεύσεων ανάλογα με την εποχικότητα, ο αριθμός 
των διανυκτερεύσεων του 2018, του βέλτιστου αριθμού διανυκτερεύσεων και το αντίστοιχο 
υπερβάλλον δυναμικό.

Περιφέρεια

Εφικτές 

διανυκτερεύσ 

εις με την 

υπάρχουσα 

εποχικότητα 

(1)

Εφικτές 

διανυκτερεύσ 

εις αν όλα τα 

καταλύματα 

λειτουργούσα 

ν όλο το έτος 

(2)

Διανυκτερεύσ 

εις 2018 (3)

Υπερβάλλ

ον

δυναμικό

[(!)-
(3)]/(3)

Βέλτιστες 

διανυκτερεύσ 

εις (4)

Νέο

Υπερβάλλ

ον

δυναμικό

[(!)-
(4)]/(4)

Αν.

Μακεδονία 6.355.306 8.224.545 2.101.808 202% 2.307.042 175%

και Θράκη

Κεντρική

Μακεδονία
24.161.398 34.251.600 9.538.709 153% 11.022.995 119%

Δυτική

Μακεδονία
2.425.060 2.425.060 293.251 727% 351.901 589%

Ήπειρος 5.496.585 6.802.870 1.224.913 349% 1.378.286 299%

Θεσσαλία 8.625.213 10.658.000 2.290.721 277% 2.369.850 264%

Ιόνιοι νήσοι 19.031.780 37.409.580 10.337.448 84% 10.108.026 88%

Δυτική

Ελλάδα
5.348.057 7.161.665 1.915.540 179% 1.900.251 181%

Στερεά

Ελλάδα
8.373.671 10.891.965 1.797.820 366% 1.758.423 376%

Αττική 21.227.710 23.619.880 9.132.778 132% 10.210.234 108%

Πελοπόννησ

ος
10.965.418 14.425.165 3.390.150 223% 3.481.411 215%

Βόρειο

Αιγαίο
4.916.986 8.440.260 1.837.209 168% 1.765.380 179%

Νότιο

Αιγαίο
41.511.190 83.414.910 22.589.177 84% 21.764.416 91%

Κρήτη 41.165.088 69.550.750 25.119.913 64% 25.332.410 62%

Σύνολο

Χώρας
199.603.462 317.276.250 91.569.437 231% 93.750.625 211%

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Διαπιστώνουμε ότι συνολικά στη χώρα οι υποδομές επιτρέπουν την 

πραγματοποίηση 317.276.250 διανυκτερεύσεων για την περίπτωση που όλα τα
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καταλύματα λειτουργούσαν όλο το έτος ή 199.603.462 για την περίπτωση που τα 

ξενοδοχεία λειτουργούσαν με την υφιστάμενη εποχικότητα. Σύμφωνα με την 

υπάρχουσα ένταση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας προκύπτει μια 

πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα στη χώρα κατά 231% ή 211% για την 

περίπτωση που ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ήταν αυτός που προέκυψα από το 

υπόδειγμα της βελτιστοποίησης (στήλες 5 και 7 αντίστοιχα). Τα χαμηλότερα ποσοστά 

υπερβάλλοντος δυναμικού συναντώνται στις τουριστικές και νησιωτικές περιφέρειες 

Κρήτης, Ιονίων νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως 

συνολικά στη χώρα υπάρχει πολύ σημαντικός αριθμός ξενοδοχείων με 

διανυκτερεύσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που πραγματικά μπορούν να 

υποστηριχθούν.

Στον Πίνακα 15.5 προχωράμε την ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος προκειμένου 

τελικώς να προσδιορίσουμε τη μεταβολή που θα έχει η απόδοση των επενδυμένων 

κεφαλαίων στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο βέλτιστος αριθμός 

διανυκτερεύσεων, έναντι του αριθμού των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν 

το 2018. Για τον προσδιορισμό των επενδυμένων ιδιωτικών κεφαλαίων αξιοποιήθηκε 

η Βασική Μ ονάδα Αναφοράς (ΒΜΑ) ανά κλίνη, όπως δημοσιεύθηκε από το 

Υπουργείο Οικονομικών το 2017 και η οποία αποτελεί τη βάση, επί του κόστους της 

οποίας διαμορφώνονται τα κόστη των ξενοδοχείων (Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, 2017). Η  μέση ΒΜ Α ανά κλίνη για ξενοδοχεία 5 αστέρων είναι 48.000 

ευρώ, για τα 4 αστέρων είναι 43.000 ευρώ, για τα 3 αστέρων είναι 38.000 ευρώ, για τα 

2 αστέρων είναι 33.000 ευρώ και τέλος για τα ξενοδοχεία 1 αστεριού είναι στα 28.000 

ευρώ. Ως εκ τούτου, για την εκτίμηση της στήλης (2) εκτιμάται ο αριθμός των κλινών 

ανά κατηγορία ξενοδοχείου, πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο ποσό της ΒΜ Α και 

υπολογίζεται το άθροισμα, όπως προκύπτει από τη σχέση (65). Βάση των στοιχείων 

αυτών, στον Πίνακα 15.6 φαίνονται αναλυτικά τα επενδυμένα κεφάλαια ανά κατηγορία 

ξενοδοχείου.

Επενδυμένα Κεφάλαια (στήλη 2) (65)

όπου:

ΒΜ Α

X ο αριθμός των κλινών ανά περιφέρεια 

η κατηγορία του ξενοδοχείου ΐ=1,2,3,4,5 

Βασική Μ ονάδα Αναφοράς ανά ξενοδοχειακή κλίνη
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Πίνακας 15.5. Το ποσό των επενδυμένων κεφαλαίων, των εισπράξεων και των αποδόσεων των 
κεφαλαίων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, ανά περιφέρεια

Π ερ ιφ έρ εια
Ε π ε ν δ υ μ έ ν α  

Κ ε φ ά λ α ια  (2 )

Δ α π ά ν η  α ν ά  

δ ια ν υ κ τέ ρ ε υ σ η  

2 0 1 8 ( 3 )

Ε ισ π ρ ά ξ ε ις  β ά σ η  

τ ω ν

δ ια ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ε ω ν  

τ ο υ  2 0 1 8 ( 4 )

Ε ισ π ρ ά ξ ε ις  β ά σ η  

τ ο υ  β έλ τ ισ το υ  

α ρ ιθ μ ο ύ

δ ια ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ε ω ν

(5)

R O I

γ ια

δ ία ν .

2 0 1 8

(6 )

R O I γ ια  

β έ λ τ ισ τ ε ς  

δ ία ν  (7).

Μ ετα β ο λ ή  

R O I (8 )

Αν.

Μ α κεδον ία 8 4 1 .3 7 2 .0 0 0 57 .55 1 2 0 .9 5 9 .0 5 0 1 3 2 .7 7 0 .2 4 8 0 .1 4 4 0 .1 5 8 10%

κα ι Θ ράκη

Κ εντρική

Μ α κεδον ία
3 .5 9 4 .5 0 3 .0 0 0 4 8 .8 0 4 6 5 .4 8 8 .9 9 9 5 3 7 .9 2 2 .1 3 4 0 .1 3 0 0 .1 5 0 16%

Δ υτική

Μ α κεδον ία
2 3 5 .3 7 3 .0 0 0 51 .05 1 4 .9 7 0 .4 6 4 1 7 .9 6 4 .5 5 7 0 .0 6 4 0 .0 7 6 2 0 %

Ή π ε ιρ ο ς 7 0 5 .9 3 8 .0 0 0 7 1 .7 8 8 7 .9 1 8 .1 3 1 9 8 .9 2 6 .4 5 5 0 .1 2 5 0 .1 4 0 13%

Θ εσ σ α λ ία 1 .1 0 6 .3 7 9 .0 0 0 61 .9 3 1 4 1 .8 5 2 .8 9 8 1 4 6 .7 5 2 .9 5 9 0 .1 2 8 0 .1 3 3 3 %

Ιόν ιο ι νή σ ο ι 4 .0 1 3 .2 0 0 .0 0 0 6 5 .3 0 6 7 5 .0 3 5 .3 5 4 6 6 0 .0 5 4 .1 2 6 0 .1 6 8 0 .1 6 4 -2 %

Δ υτική

Ε λλ ά δα
7 7 1 .6 0 4 .0 0 0 64 .7 5 1 2 4 .0 3 1 .2 1 5 1 2 3 .0 4 1 .2 6 5 0 .161 0 .1 5 9 -1 %

Σ τερ εά

Ε λλ ά δα
1 .0 9 5 .2 0 5 .0 0 0 6 1 .6 0 1 1 0 .7 4 5 .7 1 2 1 0 8 .3 1 8 .8 6 1 0 .101 0 .0 9 9 -2 %

Α ττική 2 .5 0 1 .3 1 2 .0 0 0 6 6 .8 0 6 1 0 .0 6 9 .5 7 0 6 8 2 .0 4 3 .6 3 8 0 .2 4 4 0 .2 7 3 12%

Π ελοπ όννη σ ος 1 .5 4 3 .4 2 2 .0 0 0 58 .3 8 1 9 7 .9 0 0 .0 0 6 2 0 3 .2 2 7 .3 8 1 0 .1 2 8 0 .1 3 2 3 %

Β όρ ειο  Α ιγα ίο 8 6 2 .2 9 3 .0 0 0 59 .95 1 1 0 .1 4 0 .6 8 0 1 0 5 .8 3 4 .5 3 8 0 .1 2 8 0 .1 2 3 -4 %

Ν ότιο  Α ιγαίο 9 .2 5 4 .0 4 3 .0 0 0 7 7 .1 8 1 .7 4 3 .3 1 9 .7 3 5 1 .6 7 9 .6 6 8 .7 9 1 0 .1 8 8 0 .1 8 2 -4 %

Κ ρήτη 7 .6 6 4 .7 0 2 .0 0 0 61 .5 5 1 .5 4 6 .1 3 0 .6 4 5 1 .5 5 9 .2 0 9 .8 2 9 0 .2 0 2 0 .2 0 3 1%

Σ ύνολο  χώ ρα ς 3 4 .1 8 9 .3 4 6 .0 0 0 62 .0 5 5 .9 4 8 .5 6 2 .4 5 9 6 .0 5 5 .7 3 4 .7 8 2 0 .1 4 7 0 .1 5 3 5 %

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Για τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση της στήλης 3 χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 

από το ΙΝΣΕΤΕ για το 2018. Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ αντιστοιχούν σε επίπεδο 

τριμήνου, ωστόσο εδώ εκτιμήθηκε ο μηνιαίος μέσος όρος. Οι στήλες 4 και 5 αφορούν 

στις εισπράξεις ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις του 2018 και του βέλτιστου αριθμού 

διανυκτερεύσεων αντίστοιχα και υπολογίζονται από το γινόμενο τις δαπάνης ανά 

διανυκτέρευση (3) επί του αριθμού των διανυκτερεύσεων. Οι στήλες 6 και 7 αφορούν 

στις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων και υπολογίζονται από το πηλίκο των 

εισπράξεων (4 ή 5) προς τα επενδυμένα κεφάλαια (2), ενώ τέλος η στήλη 8 δείχνει τη 

μεταβολή της απόδοσης.

Πίνακας 15.6. Ποσό ιδιωτικών επενδυμένων κεφαλαίων ανά περιφέρεια και ανά τύπο 
ξενοδοχείου.

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια 5* 4* 3* 2* 1*
Γ  ε ν ικ ό  

Ά θ ρ ο ισ μ α

Α ν. Μ α κ ε δ ο ν ία  

κ α ι Θ ρ ά κ η
1 1 8 .2 2 4 .0 0 0 1 8 0 .2 1 3 .0 0 0 2 6 7 .7 1 0 .0 0 0 2 1 5 .1 9 3 .0 0 0 6 0 .0 3 2 .0 0 0 8 4 1 .3 7 2 .0 0 0
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Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια 5* 4* 3* 2 * 1*
Γ  ε ν ικ ό  

Ά θ ρ ο ισ μ α

Κ εν τ ρ ικ ή

Μ α κ ε δ ο ν ία
9 3 5 .8 5 6 .0 0 0 8 9 0 .5 3 0 .0 0 0 7 7 3 .9 4 6 .0 0 0 5 6 2 .5 5 1 .0 0 0 4 3 1 .6 2 0 .0 0 0 3 .5 9 4 .5 0 3 .0 0 0

Δ υ τ ικ ή

Μ α κ ε δ ο ν ία
6 .5 7 6 .0 0 0 3 4 .7 0 1 .0 0 0 1 1 9 .9 6 6 .0 0 0 5 2 .2 0 6 .0 0 0 2 1 .9 2 4 .0 0 0 2 3 5 .3 7 3 .0 0 0

Ή π ε ιρ ο ς 1 0 4 .8 3 2 .0 0 0 1 9 0 .7 0 5 .0 0 0 2 4 9 .4 3 2 .0 0 0 1 4 0 .6 1 3 .0 0 0 2 0 .3 5 6 .0 0 0 7 0 5 .9 3 8 .0 0 0

Θ ε σ σ α λ ία 1 4 5 .8 2 4 .0 0 0 3 0 9 .0 4 1 .0 0 0 2 9 8 .8 7 0 .0 0 0 2 7 5 .6 1 6 .0 0 0 7 7 .0 2 8 .0 0 0 1 .1 0 6 .3 7 9 .0 0 0

Ιό ν ιο ι ν ή σ ο ι 9 0 8 .3 5 2 .0 0 0 1 .1 1 3 .2 7 0 .0 0 0 1 .0 5 1 .0 0 4 .0 0 0 8 6 0 .9 7 0 .0 0 0 7 9 .6 0 4 .0 0 0 4 .0 1 3 .2 0 0 .0 0 0

Δ υ τ ικ ή  Ε λ λ ά δ α 1 5 0 .0 9 6 .0 0 0 2 2 2 .8 6 9 .0 0 0 2 2 9 .3 6 8 .0 0 0 1 5 3 .0 8 7 .0 0 0 1 6 .1 8 4 .0 0 0 7 7 1 .6 0 4 .0 0 0

Σ τ ε ρ ε ά  Ε λ λ ά δ α 7 2 .5 2 8 .0 0 0 2 5 5 .1 1 9 .0 0 0 3 5 9 .4 8 0 .0 0 0 3 5 0 .7 9 0 .0 0 0 5 7 .2 8 8 .0 0 0 1 .0 9 5 .2 0 5 .0 0 0

Α ττ ικ ή 6 0 6 .7 2 0 .0 0 0 8 2 7 .2 3 4 .0 0 0 4 9 8 .4 8 4 .0 0 0 4 4 6 .0 9 4 .0 0 0 1 2 2 .7 8 0 .0 0 0 2 .5 0 1 .3 1 2 .0 0 0

Π ελ ο π ό ν ν η σ ο ς 3 0 1 .7 7 6 .0 0 0 4 0 4 .3 2 9 .0 0 0 4 8 3 .8 5 4 .0 0 0 3 0 7 .2 6 3 .0 0 0 4 6 .2 0 0 .0 0 0 1 .5 4 3 .4 2 2 .0 0 0

Β ό ρ ε ιο  Α ιγ α ίο 9 1 .6 3 2 .0 0 0 1 5 1 .1 4 5 .0 0 0 3 4 3 .1 0 2 .0 0 0 2 4 3 .7 3 8 .0 0 0 3 2 .6 7 6 .0 0 0 8 6 2 .2 9 3 .0 0 0

Ν ό τ ιο  Α ιγ α ίο 3 .1 8 7 .7 7 6 .0 0 0 3 .0 4 0 .3 1 5 .0 0 0 1 .5 2 5 .7 3 8 .0 0 0 1 .3 2 4 .2 9 0 .0 0 0 1 7 5 .9 2 4 .0 0 0 9 .2 5 4 .0 4 3 .0 0 0

Κ ρ ή τη 2 .3 0 6 .9 2 8 .0 0 0 2 .7 1 7 .1 2 7 .0 0 0 1 .2 4 7 .8 4 4 .0 0 0 1 .1 5 1 .6 6 7 .0 0 0 2 4 1 .1 3 6 .0 0 0 7 .6 6 4 .7 0 2 .0 0 0

Σ ύ ν ο λ ο  χ ώ ρ α ς 8 .9 3 7 .1 2 0 .0 0 0 1 0 .3 3 6 .5 9 8 .0 0 0 7 .4 4 8 .7 9 8 .0 0 0 6 .0 8 4 .0 7 8 .0 0 0 1 .3 8 2 .7 5 2 .0 0 0 3 4 .1 8 9 .3 4 6 .0 0 0

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα επενδυμένα ιδιωτικά κεφάλαια και οι 

περισσότερες εισπράξεις είναι στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. 

Εξετάζοντας όμως την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων, τόσο για τις 

διανυκτερεύσεις του 2018, όσο και για τις βέλτιστες διανυκτερεύσεις, η περιφέρεια 

Αττικής προηγείται, ακολουθούμενη από τις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. 

Εξετάζοντας τη μεταβολή στην απόδοση των κεφαλαίων, ξεχωρίζει η μη τουριστική 

περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας καθώς έχει τη μεγαλύτερη μεταβολή (20%) 

γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αύξησης της τουριστικής δραστηριότητας 

στην περιοχή. Ωστόσο, ακόμα και για τον βέλτιστο αριθμό διανυκτερεύσεων, ο δείκτης 

απόδοσης για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παραμένει εξαιρετικά χαμηλός και 

ο χαμηλότερος στο σύνολο της χώρας. Οι περιφέρειες που ακολουθούν με τις 

μεγαλύτερες μεταβολές είναι οι Κεντρικής Μ ακεδονίας (16%), Ηπείρου (13%), 

Αττικής (12%), Ανατολικής Μ ακεδονίας και Θράκης (10%), Θεσσαλίας (3%), 

Πελοποννήσου (3%) και Κρήτης (1%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές 

αφορούν στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (-4%), Νοτίου Αιγαίου (-4%), Ιονίων 

νήσων (-2%), Στερεάς Ελλάδας (-2%) και Δυτικής Ελλάδας (-1%). Στην περίπτωση 

που οδηγηθούμε στον αριθμό των διανυκτερεύσεων όπως εκτιμήθηκαν από το 

υπόδειγμα βελτιστοποίησης, ο εθνικός μέσος όρος των μεταβολών ης απόδοσης των 

επενδυμένων κεφαλαίων θα είναι 5%, ενώ εξετάζοντάς το ως προς το ποσό των 

εισπράξεων, η αντίστοιχη αύξηση θα είναι κατά 2%.
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Εξετάζοντας τον δείκτη απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων για τις 

διανυκτερεύσεις των δύο κατηγοριών (πραγματικές 2018, βέλτιστες), ανά περιφέρεια 

και ανά μήνα, όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες Α.9 και Α.10 του Παραρτήματος, 

διαπιστώνουμε ότι για το εξάμηνο της χαμηλότερης τουριστικής ζήτησης (Ιανουάριος 

έως Απρίλιο και Νοέμβριο, Δεκέμβριο), οι μεγαλύτερες τιμές ήταν με μεγάλη διαφορά 

στην περιφέρεια Αττικής. Για τον Μάιο μόνο οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και 

Στερεάς Ελλάδας εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Αντίστοιχα, για τους μήνες 

με την εντονότερη τουριστική ζήτηση (Ιούνιο -  Σεπτέμβριο) μόνο η περιφέρεια 

Δυτικής Μ ακεδονίας εμφάνισε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Για τον Οκτώβρη οι 

μεγαλύτερες αποδόσεις ήταν στις περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων νήσων.

Στον Πίνακα 15.7 φαίνεται η δομή του κόστους λειτουργίας μιας ελληνικής 

ξενοδοχειακής μονάδας, όπως προέκυψε από την μελέτη 55 ξενοδοχειακών μονάδων 

από την Επιτροπής Μ ελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της 

Τράπεζας της Ελλάδος.

Πίνακας 15. 7. Ενδεικτική δομή του ξενοδοχειακού κόστος λειτουργίας

Δομή Ξενοδοχειακού κόστους (%)

Κύκλος Εργασιών 100,00

Κόστος πωλημένων 71,01

Αποσβέσεις 15,60

Μισθοί και εισφορές 32,00

Μικτό κέρδος 28,99

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 18,66

Ενέργεια 5,00

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1,00

Έξοδα συντήρησης 3,00

Εενικά διοικητικά έξοδα 4,00

Χρηματοοικονομικές δαπάνες 3,84

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 4,69

Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα 2,59

(Πηγή: Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου, 2011)

Στη συνέχεια επιδιώκεται ο προσδιορισμός των περιφερειών που παρουσιάζουν 

τις οικονομικά πιο συμφέρουσες επενδύσεις. Για τη συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση 

των επενδυτικών προτάσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης των
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αρχικών επενδυτικών εκροών (payback period). Ως περίοδος επανείσπραξης μιας 

επένδυσης ορίζεται ο αριθμός των ετών λειτουργίας στον οποίο αθροιστικά οι ετήσιες 

καθαρές χρηματικές εισροές ισούνται με το άθροισμα των καθαρών επενδυτικών 

χρηματικών εισροών στην περίοδο κατασκευής (Πολύζος, 2018). Για τον υπολογισμό 

των καθαρών ετήσιων χρηματικών εισροών χρησιμοποιήθηκε το καθαρό διαθέσιμο 

εισόδημα του Πίνακα 15.7. Κάνοντας την παραδοχή ότι οι ετήσιες καθαρές ροές θα 

είναι διαχρονικά το 2,59% των εισπράξεων από τις διανυκτερεύσεις του 2018 (σενάριο 

Α) και τις εισπράξεις του βέλτιστου αριθμού διανυκτερεύσεων (σενάριο Β), στον 

πίνακα 15.8 φαίνονται τα έτη επανείσπραξης των επενδυμένων κεφαλαίων για κάθε 

περιφέρεια.

Πίνακας 15.8. Περίοδος επανείσπραξης επενδυμένων κεφαλαίων ανά περιφέρεια.

Περιφέρεια
Επενδυμένα

κεφάλαια

Περίοδο 

επανείσπραξης 

(σενάριο Α)

Περίοδο 

επανείσπραξης 

(σενάριο Β)

Μεταβολή 

(σε έτη)

Αν. Μακεδονία και 

Θράκη
841.372.000 26 έτη 24 έτη -2

Κεντρική Μακεδονία 3.594.503.000 29 έτη 25 έτη -4

Δυτική Μακεδονία 235.373.000 60 έτη 50 έτη -10

Ήπειρος 705.938.000 31 έτη 27 έτη -4

Θεσσαλία 1.106.379.000 30 έτη 29 έτη -1

Ιόνιοι νήσοι 4.013.200.000 22 έτη 23 έτη 1

Δυτική Ελλάδα 771.604.000 24 έτη 24 έτη 0

Στερεά Ελλάδα 1.095.205.000 38 έτη 39 έτη 1

Αττική 2.501.312.000 15 έτη 14 έτη -1

Πελοπόννησος 1.543.422.000 30 έτη 29 έτη -1

Βόρειο Αιγαίο 862.293.000 30 έτη 31 έτη 1

Νότιο Αιγαίο 9.254.043.000 20 έτη 21 έτη 1

Κρήτη 7.664.702.000 19 έτη 18 έτη -1

Σύνολο χώρας 34.189.346.000 22 έτη 21 έτη -1

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Η  μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης είναι μια από τις πιο γνωστές 

μεθοδολογίες για οικονομοτεχνικές συγκριτικές μελέτες των επενδύσεων. Ωστόσο 

τόσο για τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει μεθοδολογικά, όσο και για τις παραδοχές 

που έγιναν για την ανάπτυξη του Πίνακα 15.8, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή. Πιο συγκεκριμένα, στα κυριότερα μειονεκτήματα της
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μεθοδολογίας συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν εξετάζει τη χρονική αξία του 

χρήματος και δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος των κεφαλαίων (Πολύζος, 2018). 

Αντίστοιχα, στις παραδοχές του υποδείγματος θεωρήθηκε ότι τα έσοδα (άρα η ζήτηση 

και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση), θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

του ξενοδοχείου. Παρά τις όποιες αδυναμίες, από τον Πίνακα 15.8 προκύπτει μια 

γενική εικόνα που δείχνει ότι στην περιφέρεια Αττικής η περίοδος επανείσπραξης είναι 

σαφώς μικρότερη από τις άλλες περιφέρειες. Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη περίοδο 

επανείσπραξης παρατηρείται στην Δυτική Μακεδονία, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες 

ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή. Συνολικά σε εθνικό επίπεδο διαπιστώνουμε 

ότι επιτυγχάνοντας τον βέλτιστο αριθμό διανυκτερεύσεων, ο αριθμός των ετών για την 

επανείσπραξης των κεφαλαίων μειώνεται κατά ένα έτος. Οι μεγαλύτερες μειώσεις 

εμφανίζονται στη Δυτική Μακεδονία, την κεντρική Μ ακεδονία και την Ήπειρο. Στις 

περιφέρειες Ιονίων νήσων και Νοτίου Αιγαίου η περίοδο αυτή αυξάνει λόγω των 

περιορισμών για την τουριστική φέρουσα ικανότητα που είχαν προστεθεί κατά την 

ανάπτυξη του υποδείγματος βελτιστοποίησης.

Πίνακας 15.9. Ποσά ιδιωτικών επενδύσεων, ακαθάριστων επενδύσεων στον τουρισμό και 
συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων.

Ακαθάριστες Συνολικές

Περιφέρεια Ιδιωτικά Κεφάλαια επενδύσεις τουριστικού Ακαθάριστες

κλάδου Επενδύσεις

Αν. Μακεδονία και Θράκη 841.372.000 108.975.264 958.794.316

Κεντρική Μακεδονία 3.594.503.000 499.352.351 2.675.660.877

Δυτική Μακεδονία 235.373.000 17.992.418 712.722.670

Ήπειρος 705.938.000 62.479.948 590.484.534

Θεσσαλία 1.106.379.000 116.872.530 1.216.152.411

Ιόνιοι νήσοι 4.013.200.000 182.595.918 513.559.839

Δυτική Ελλάδα 771.604.000 71.634.067 979.339.862

Στερεά Ελλάδα 1.095.205.000 76.973.671 1.270.833.612

Αττική 2.501.312.000 2.174.076.860 6.971.225.824

Πελοπόννησος 1.543.422.000 71.048.518 995.844.625

Βόρειο Αιγαίο 862.293.000 22.112.169 382.799.451

Νότιο Αιγαίο 9.254.043.000 236.475.634 796.476.285

Κρήτη 7.664.702.000 339.305.204 1.418.104.244

Σύνολο χώρας 34.189.346.000 3.979.894.553 19.481.998.550

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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Πίνακας 15.10. Αριθμοδείκτες οικονομικής κατάσταστ\ς ξενοδοχείων ανά περιφέρεια και ανά 
τύπο ξενοδοχείου, για το 2020.

Ξενοδοχεία 5* Α1 Α2 A3 Α4 Α5 Α6

Αν. Μακεδονία και Θράκη 0,53 7,98 18.246 20.571 55.391 29.143

Κεντρική Μακεδονία 1,41 9,81 43.606 42.506 78.720 111.143

Δυτική Μακεδονία 17.359

Ήπειρος 0,56 4,94 21.699 6.108 54.434 30.284

Θεσσαλία 0,76 5,54 28.285 11.230 37.489 28.372

Ιόνιοι νήσοι 1,83 9,16 29.914 8.522 34.813 63.743

Δυτική Ελλάδα 38.456

Στερεά Ελλάδα 5,76 10,34 17.815 9.378 6.629 38.175

Αττική 0,80 7,43 60.393 94.168 130.983 104.519

Πελοπόννησος 0,63 19,93 38.456 29.926 238.774 150.934

Βόρειο Αιγαίο 17.359

Κυκλάδες 0,39 1,58 78.397 22.902 101.569 39.943

Δωδεκάνησα 0,91 6,14 29.411 12.391 53.253 48.202

Κρήτη 0,94 5,40 31.103 22.482 54.487 51.015

Ξενοδοχεία 4* Α1 Α2 A3 Α4 Α5 Α6

Αν. Μακεδονία και

Θράκη 0,42 5,84 15.157 5.938 36.095 15.109

Κεντρική Μακεδονία 0,31 3,65 14.940 4.528 28.102 8.650

Δυτική Μακεδονία 9.228

Ήπειρος 0,32 2,28 25.820 1.052 53.591 16.975

Θεσσαλία 0,79 5,78 13.870 3.356 26.122 20.598

Ιόνιοι νήσοι 0,37 2,81 17.246 5.929 33.235 12.359

Δυτική Ελλάδα 11,24 0,71 21.687 7.512 265 2.982

Στερεά Ελλάδα 1,13 18,11 11.535 5.125 15.754 17.763

Αττική 0,16 1,00 27.818 15.759 47.310 7.664

Πελοπόννησος 0,63 9,14 12.369 10.736 41.572 26.215

Βόρειο Αιγαίο 0,13 39,67 9.333 4.957 50.090 6.554

Κυκλάδες 0,22 1,12 27.330 5.563 36.881 7.962

Δωδεκάνησα 0,50 3,86 17.459 10.052 28.789 14.358

Κρήτη 0,54 3,58 17.248 9.258 27.318 14.727

Ξενοδοχεία 3* Α1 Α2 A3 Α4 Α5 Α6

Αν. Μακεδονία και Θράκη 0,15 3,18 7.048 2.410 23.323 3.567

Κεντρική Μακεδονία 0,32 2,99 10.460 3.190 16.626 5.281

Δυτική Μακεδονία 0,83 17,48 7.771 0 16.832 14.042
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Ξενοδοχεία 3* Α1 Α2 A3 Α4 Α5 Α6

Ήπειρος 0,21 3,10 7.202 5.242 20.658 4.253

Θεσσαλία 0,47 5,21 8.683 2.851 21.833 10.246

Ιόνιοι νήσοι 0,28 2,31 9.231 4.380 20.287 5.598

Δυτική Ελλάδα 0,87 41,14 7.417 668 19.169 16.610

Στερεά Ελλάδα 0,44 6,55 7.188 2.068 10.315 4.539

Αττική 0,15 1,18 15.374 6.192 28.470 4.284

Πελοπόννησος 0,50 4,81 9.016 3.140 24.610 12.316

Βόρειο Αιγαίο 0,18 2,47 6.863 731 20.588 3.654

Κυκλάδες 0,18 1,84 15.269 6.406 34.969 6.422

Δωδεκάνησα 0,30 4,35 9.205 2.560 18.913 5.612

Κρήτη 0,26 2,37 10.684 3.995 20.456 5.337

Ξενοδοχεία 2* Α1 Α2 A3 Α4 Α5 Α6

Αν. Μακεδονία και Θράκη 0,03 1,37 4.538 3.453 21.032 560

Κεντρική Μακεδονία 0,14 1,32 7.127 510 14.126 1.948

Δυτική Μακεδονία 0,11 1,63 3.826 0 18.715 2.047

Ήπειρος 0,22 3,88 4.787 0 16.460 3.615

Θεσσαλία 0,20 3,38 7.631 4.952 26.158 5.338

Ιόνιοι νήσοι 0,21 2,97 6.584 1.386 18.394 3.813

Δυτική Ελλάδα 0,48 8,65 4.871 2.670 16.535 7.860

Στερεά Ελλάδα 0,18 2,72 5.262 109 13.351 2.409

Αττική 0,32 6,54 8.290 246 11.875 3.791

Πελοπόννησος 0,06 0,97 5.602 2.891 21.632 1.197

Βόρειο Αιγαίο 0,07 1,38 4.292 1.500 16.974 1.223

Κυκλάδες 0,12 0,81 12.347 1.189 26.775 3.100

Δωδεκάνησα 0,09 1,83 5.019 1.658 17.727 1.682

Κρήτη 0,20 3,03 6.406 2.124 17.599 3.544

(Πηγή: ιδία επεξεργασία από τις Ετήσιες Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής

Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού, του ΙΝΣΕΤΕ)

όπου:

Α1=Μακροπρόθεσμα δάνεια / ίδια κεφάλαια 

Α2=Μακροπρόθεσμα δάνεια / ΚΠΦΤΑ 

Α3=Κύκλος εργασιών / Δωμάτια 

Α4=Καθαρά πάγια / Δωμάτια 

Α5=Ίδια κεφάλαια / Δωμάτια 

Α6=Μακροπρόθεσμα δάνεια / Δωμάτια
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Τέλος, στον Πίνακα 15.9 παρουσιάζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις (στήλη 1, 

Πίνακα 15.5), οι ακαθάριστες επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού και οι 

ακαθάριστες επενδύσεις για το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ενώ 

στον Πίνακα 15.10 παρουσιάζονται σημαντικοί οικονομικοί δείκτες, ανά περιφέρεια 

και ανά τύπο ξενοδοχείου. Από τον Πίνακα 15.9 διαπιστώνουμε ότι οι δύο 

μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας (Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) 

συγκεντρώνουν το 67,11% των ακαθάριστων επενδύσεων για τον κλάδο του 

τουρισμού και το 49,51% των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων. Οι λοιπές κύριες 

τουριστικές περιφέρειες της χώρας (Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων νήσων) 

συγκεντρώνουν το 19,05% των ακαθάριστων τουριστικών επενδύσεων και το 14,00% 

των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων. Τα αποτελέσματα του Πίνακα 15.9 

αναδεικνύουν πως παρά τις έντονες τουριστικές ανισότητες σε ενδοπεριφερειακό και 

διαπεριφερειακό επίπεδο, όπως αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια της 

διατριβής, αλλά και παρά του ότι το τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης δεν έχει αλλάξει 

κατά την περίοδο εξέτασης 1998-2018, οι κρατικές επενδύσεις εστιάζουν στις δύο 

μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας.

15.3. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθώντας μια σειρά βημάτων και υπό την αποδοχή ορισμένων 

παραδοχών προσδιορίστηκε η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμική των ελληνικών 

ξενοδοχείων ανά περιφέρεια, τόσο για την περίπτωση του αριθμού των 

διανυκτερεύσεων του 2018 (σενάριο Α), όσο και για τον βέλτιστο αριθμό 

διανυκτερεύσεων (σενάριο Β) όπως υπολογίστηκε από το υπόδειγμα βελτιστοποίησης 

του προηγούμενου κεφαλαίου. Επιπλέον, προσδιορίστηκε η μεταβολή του δείκτη 

απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων για το κάθε σενάριο ξεχωριστά και η περίοδος 

επανείσπραξης των επενδυμένων κεφαλαίων. Από την ανάλυση διαφάνηκε η πολύ 

έντονη χωρική ανισοκατανομή των υποδομών και η δυσμενή οικονομική κατάσταση 

των ξενοδοχείων στους προορισμούς με χαμηλή τουριστική ζήτηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη η δυναμική των ταξιδιωτικών πρακτόρων (Tour 

Operator -  TO’s), κυρίως αυτών που εδρεύουν στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης 

των επισκεπτών, έχει αυξηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό (TUI, Dertour, Virgin 

Holidays). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα όσα παρουσιάστηκαν στη 

Διδακτορική Διατριβή, αναδεικνύει την εξάρτηση του ελληνικού τουρισμού από τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η  τουριστική αναπτυξιακή πολιτικής της χώρας, από τη 

δεκαετία του 1970 στηρίχτηκε πάνω σε τέτοιες συνεργασίες, το οποίο πέραν της 

αύξησης της δυναμικής των ταξιδιωτικών πρακτόρων, επηρέασε τόσο την τουριστική 

ζήτηση, όσο και την χρονική και χωρική κατανομή αυτής. Όπως φάνηκε από τις 

αναλύσεις στα προηγούμενα κεφάλαια, το τουριστικό μοντέλο της χώρας έχει 

μεταβληθεί ελάχιστα τα τελευταία 25 χρόνια. Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν 

να προκύψουν ζητήματα υπέρβασης των ορίων της τουριστικής φέρουσας ικανότητας 

και κορεσμού ορισμένων προορισμών, βιωσιμότητας, αλλά και άνισης χωρικής 

ανάπτυξης της χώρας (περιφερειακό πρόβλημα). Η  πολύ μεγάλη δυναμική των 

ταξιδιωτικών πρακτόρων φαίνεται και από το γεγονός ότι είναι σε θέση να καθορίζουν 

τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της τουριστικής περιόδου (σαιζόν), καθώς 

διαχειρίζονται τα ταξιδιωτικά πακέτα και καθορίζουν τις πτήσεις των αεροπλάνων. Σε 

αυτό, συνυπολογίζουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό ξενοδοχείων σε κύριος 

προορισμούς της χώρας (π.χ. Κρήτη, Δωδεκάνησα) έχουν μισθωθεί σε ταξιδιωτικούς 

πράκτορες και ότι το σημαντικότερο ποσοστό των κρατήσεων που γίνονται από 

μεμονωμένους επισκέπτες στα ξενοδοχεία, γίνεται κυρίως μέσω της Booking.com.

Στο Σχήμα 16.1 που ακολουθεί επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα ως προς του 

ταξιδιώτες που έρχονται στη χώρα αγοράζοντας ταξιδιωτικές υπηρεσίες από 

ταξιδιωτικά πρακτορεία (οργανωμένα ταξίδια) και τους μεμονωμένους ταξιδιώτες. 

Συμπεραίνουμε ότι σε γενικές γραμμές η μέση διάρκεια παραμονής των μεμονωμένων 

επισκεπτών είναι μεγαλύτερη και ενδεχομένως αυτός να εξηγεί ως ένα βαθμό τη 

χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε σχέση με τους επισκέπτες από 

ταξιδιωτικούς πράκτορες και γραφεία.
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Σχήμα 16.1. Διαχρονική εξέλιξη της μέση διάρκειας παραμονής, της δαπάνης ανά ταξίδι και τηνς 
δαπάνης ανά διανυκτέρευσι/, ανά κατηγορία επισκέπτη (μεμονωμένος ή με πακέτο,) ανά τρίμηνο 
για την περίοδο 2005-2019 (πηγή: ιδία επεξεργασία).

Το γεγονός ότι οι φυσικοί παράγοντες επιδρούν σημαντικά στην ένταση της 

τουριστικής εποχικότητας, σε συνδυασμό με το ότι οι κλιματολογικές συνθήκες 

ευνοούν τη χρονική επιμήκυνση της τουριστικής ζήτησης, δείχνει τις δυνατότητες 

αλλαγής της υπάρχουσας τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής. Πριν προχωρήσουμε 

σε προτάσεις με βάση τα αποτελέσματα της Διδακτορικής Διατριβής, επιχειρείται να 

δοθεί μια προσέγγιση με βάση στοιχεία από άλλες μελέτες. Στον Πίνακα 16.1 

παρουσιάζονται σημαντικές πρόσθετες δραστηριότητες, πέραν των διακοπών στην
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παραλία, που μπορούν να εμπλουτίσουν την ταξιδιωτική εμπειρία του επισκέπτη και 

να διαμορφώσουν νέα τουριστικά προϊόντα.

Πίνακας 16.1. Το ποσοστό των διεθνών τουριστών της Ελλάδας, ανά χώ ρα προέλευσης 
και το ενδιαφέρον που δείχνουν για κάποιες δραστηριότητες.

Δραστηριότητες Ε ερμανία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Ε αλλία Ιταλία

Επίσκεψη στην πόλη 40,50% 42,50% 42,20% 47,20%

Χαλάρωση στην παραλία 53,00% 43,70% 33,00% 26,20%

Εξόρμηση στη φύση 36,80% 25,80% 31,70% 16,20%

Επίσκεψη σε μουσεία και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες

25,80% 25,50% 35,20% 43,70%

Επίσκεψη σε μικρές πόλεις και χωριά 30,20% 25,50% 36,80% 39,80%

Εαστρονομία, Οινολογία 30,30% 48,70% 29,80% 34,20%

Ενωριμία με άλλους πολιτισμούς και εξάσκηση 

της τοπικής γλώσσας

25,30% 15,50% 17,70% 32,00%

(Πηγή: ιδία επεξεργασία από Ίκκος και Ρασούλη, 2020)

Οι επισκέπτες των προορισμών επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να 

γνωρίσουν τον πολιτισμό του κάθε προορισμού, να επισκεφθούν την ύπαιθρο, να 

γευθούν την τοπική κουζίνα, ακόμα και να εξασκήσουν την τοπική γλώσσα. Συνολικά 

λοιπόν επιδιώκουν να βιώσουν τις μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να παρέχει ο κάθε 

προορισμός, προκειμένου να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες που θα αναπολούν. 

Στον Πίνακα 16.2 προσδιορίζονται ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

έχει η Ελλάδα έναντι της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της 

Τουρκίας και της Κροατίας. Όπως προκύπτει, αν και η Ελλάδα επιτυγχάνει υψηλή 

βαθμολογία στη συνολική ικανοποίηση και στη σχέση ποιότητας -  τιμής, 

συμβαδίζοντας με τις βαθμολογίες των χωρών αυτών, εμφανίζει χαμηλή βαθμολογία 

ως προς την πρόθεση των επισκεπτών να ταξιδέψουν ξανά στην Ελλάδα (ΙΝΣΕΤΕ, 

2019). Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αναδεικνύει μια αδυναμία 

στην προσέλκυση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών (repeaters). Αυτό, πέραν του ότι 

αυξάνει το κόστος για τη γενικότερη προσέλκυση επισκεπτών (δεδομένου ότι το 

κόστος για την προσέλκυση νέου επισκέπτη είναι υψηλότερο από το κόστος για την 

προσέλκυση κάποιου επισκέπτη που έχει έρθει ξανά στον προορισμό ή στο 

ξενοδοχείο), δεν βοηθάει και στην προώθηση του προορισμού «από στόμα σε στόμα»
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(mouth to mouth) η οποία είναι μια «διαφημιστική ενέργεια» για την οποία ο 

προορισμός δεν δαπανά (άμεσα) δικά του κεφάλαια. Επιχειρώντας να γενικεύσουμε 

κάπως την εικόνα του Πίνακα 16.2, τα πλεονεκτήματα της χώρας στηρίζονται κυρίως 

στον ανθρώπινο παράγοντα (ιδιωτική πρωτοβουλία) και τη φυσική ομορφιά, ενώ τα 

μειονεκτήματα αφορούν σε ενέργειες του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το συμπέρασμα 

αυτό αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη για αναθεώρηση των ασκούμενων 

τουριστικών πολιτικών και τη σημασία που έχουν οι οργανισμοί διαχείρισης 

προορισμών.

Πίνακας 16.2. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες 
Μ εσογειακές χώ ρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Τουρκία, Κροατία).

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Αίσθημα φιλοξενίας Λειτουργία προορισμών (καθαριότητα, πληροφόρηση, 

άναρχη δόμηση, ποικιλία δραστηριοτήτων)

Υποδομές διαμονής Έλλειψη τάξης και καθαριότητας εντός και εκτός 

πολιτιστικών χώρων

Ασφάλεια Εικόνα των πόλεων

Ε αστρονομία Ανάπτυξη ποικιλομορφίας πολιτιστικού προϊόντος

Παραλίες Φάσμα αγοραστικών επιλογών (shopping), ειδικά για

τους city break προορισμούς

Επιλογές για ψυχαγωγικές δραστηριότητες

(Πηγή: ιδία επεξεργασία από ΙΝΣΕΤΕ, 2019)

Στο Σχήμα 16.2 δίνονται οι τρεις διαστάσεις του φαινομένου της τουριστικής 

εποχικότητας όπως αναλύθηκαν στη Διδακτορική Διατριβή και στη συνέχεια εντός 

αυτού του πλαισίου, αναπτύσσονται προτάσεις για τη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών της τουριστικής ανταγωνιστικότητας που αφορούν τόσο στους 

προορισμούς, όσο και τα ξενοδοχεία. Η  πρώτη διάσταση του φαινομένου αφορά στην 

τουριστική ζήτηση. Τα ξενοδοχεία των κύριων τουριστικών προορισμών της χώρας 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το γεγονός ότι η 

τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα έως και το 2019 εμφάνιζε μια διαρκή αύξηση 

του αριθμού των επισκεπτών σε βαθμό που παρά τη μείωση της κατά κεφαλήν 

δαπάνης, τα κέρδη συνεχώς αυξανόμενα, οδήγησε σε μια κατάσταση εφησυχασμού. 

Τα ξενοδοχεία καλούνται πλέον να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις υποδομές
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τους, επιδιώκοντας την εύρεση του όσο το δυνατόν αποδοτικότερου μίγματος 

κρατήσεων (market segmentation) προερχόμενων από ταξιδιωτικούς πράκτορες (TUI, 

Dertour, Virgin Holidays), ταξιδιωτικά γραφεία (Booking,com, Expendia, HRS) και 

άμεσες κρατήσεις (direct bookings). Δεδομένου ότι το ποσοστό των άμεσων 

κρατήσεων στα ξενοδοχεία των κύριων τουριστικών προορισμών είναι σχετικά 

χαμηλά, προκύπτει η ανάγκη αύξησής του. Προς αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση 

σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων προβολής και προώθησης του ξενοδοχείου όπως 

είναι η ύπαρξη μιας σύγχρονης ιστοσελίδας (website), η στοχευμένη διαδικτυακή 

προβολή στο διαδίκτυο (digital campaigns), η αξιοποίηση εργαλείων για τους 

επαναλαμβανόμενους επισκέπτες (loyalty schemes, email marketing), είναι κάποιες 

μόνο από τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση η ζήτηση για άμεσες κρατήσεις που 

συνεπάγονται με αύξηση των εσόδων (σε μακροχρόνιο επίπεδο).

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Σχήμα 16.2. Οι διαστάσεις της τουριστικής εποχικότητας και οι ενέργειες που πρέπει να 
αναδειχθούν προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες του φαινομένου (πηγή: ιδία 
επεξεργασία).

Προκειμένου να επιμηκυνθεί η τουριστική δραστηριότητα θα πρέπει να 

αναδειχθούν νέες δυνατότητες, τόσο εντός των ξενοδοχείων, όσο και ευρύτερα στον 

κάθε προορισμό. Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζονται να αναδειχθούν νέες και
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στρατηγικές συνεργασίες σε ένα πλαίσιο εξωστρέφειας. Η  Ρόδος για παράδειγμα, 

πέραν του ήλιου, της θάλασσας και της χαλάρωσης μπορεί να αναδείξει υπηρεσίες που 

να σχετίζονται για παράδειγμα με τη μεταφορά από νησί σε νησί (island hopping) 

αναδεικνύοντας έτσι τα κοντινά νησιά (Χάλκη, Τήλο, Νίσυρο, Κάρπαθο, Κάσο) και 

προβάλλοντας την έντονη νησιωτικότητα του προορισμού. Μ πορεί επίσης να 

προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες (digital nomads) δεδομένης και της δυναμικής της 

πόλης της Ρόδου. Όπως και κάθε προορισμός στην Ελλάδα δύναται να αξιοποιήσει 

στοιχεία από τον πολιτισμό της, την κουλτούρα της και την γαστρονομίας της. 

Προορισμοί που δεν έχουν αναδειχθεί τουριστικά στη χώρα, με την ταχεία διάδοση του 

διαδικτύου και την τεχνολογική εξέλιξη, δύναται μέσα από στοχευμένες ενέργειες να 

προσεγγίσουν τους επισκέπτες που θα ταίριαζαν καλύτερα στον τόπο τους. Για 

παράδειγμα στη Δυτική Μ ακεδονία όπου ότι η τουριστική δραστηριότητα είναι 

εξαιρετικά χαμηλή, μπορούν να δημιουργηθούν δραστηριότητες για πεζοπορία και 

αναρρίχηση στο βουνό ή διαδρομές εκτός δρόμου και με τα κατάλληλα εργαλεία να 

διαμορφώσουν το δικό τους μοναδικό τουριστικό χαρακτήρα.

Τέλος η χωρική διάσταση του τουρισμού, όπως φάνηκε και από τα προηγούμενα 

παραδείγματα, δύναται να επιτευχθεί με την ανάδειξη νέων προορισμών. Ενώ για τις 

δύο προηγούμενες διαστάσεις του φαινομένου (τουριστική ζήτηση, χρονική κατανομή) 

οι ενέργειες μεμονωμένα του κάθε ξενοδοχείου, μπορούν να έχουν σημαντική 

επίδραση στα αποτελέσματα, στην ανάδειξη των νέων προορισμών τον κύριο λόγο 

έχουν οι θεσμικοί φορείς. Αυτή ήταν και η αφορμή για την ψήφιση του νόμου 

4875/2021 με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 

Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και 

άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» τον περασμένο 

Δεκέμβριο (23-12-2021). Επιπλέον, από την ανάλυση φάνηκε η εποχικότητα και του 

εγχώριου τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν δημιουργηθούν κίνητρα, 

τόσο από το κράτος, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η 

εγχώρια τουριστική δραστηριότητα.

Οι ενέργειες που αναλύθηκαν παραπάνω και αφορούν στις τρεις διαστάσεις του 

φαινομένου θα πρέπει να έχουν ως κοινό στόχο την ανάδειξη της μοναδικότητας του 

κάθε προορισμού και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Οι ταξιδιώτες αναζητούν 

πλέον μια πολυδιάστατη ταξιδιωτική εμπειρία και δεν αναζητούν μόνο τη χαλάρωση 

σε ένα όμορφο μέρος. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η 

ανταγωνιστικότητα των προορισμών θα εξαρτάται από την ικανότητά τους να
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προσαρμόζονται στην νέες ανάγκες των επισκεπτών, προτείνει την υιοθέτηση νέων 

δεικτών παρακολούθησης της βιωσιμότητας για τον τουρισμό, επισημαίνει την ανάγκη 

για τη χρήση σύνθετων δεικτών και όχι μόνο της αξιολόγησης βασικών δεικτών όπως 

ο αριθμός των αφίξεων και τέλος αναδεικνύει την ανάγκη συμμετοχής των κατοίκων 

στον προγραμματισμό και στην παρακολούθηση της τουριστικής δραστηριότητας στον 

κάθε προορισμό (European Commission, 2022).

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον παγκόσμιο τουρισμό από την πανδημία του 

Covid-19 αλλά και από τις δημογραφικές εξελίξεις, οι έννοιες της κλιματικής αλλαγής 

και της βιωσιμότητας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι ταξιδιώτες πλέον και 

κυρίως οι αλλοδαποί, αξιολογούν διαφορετικά κάποιες καταστάσεις και για το λόγο 

αυτό είναι σημαντικό να επαναπροσδιοριστεί όλο το ταξίδι που κάνει ο επισκέπτης. 

Από τη στιγμή που εισέλθει στην Ελλάδα (αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς ή οδικώς) μέχρι 

τη στιγμή που θα εξέλθει. Μ ια ολιστική προσεγγίσει του ταξιδιού θα αναδείξει τις 

αδυναμίες που υπάρχουν στον κάθε προορισμό, καθώς πλέον δεν αρκεί ένα ξενοδοχείο 

που θα πληροί όλες τις ανάγκες του ταξιδιώτη. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την 

ξενοδοχειακή διάρθρωση της χώρας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά μικρά 

ξενοδοχεία από τα οποία απαιτείται σαφώς μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να 

παραμείνουν ανταγωνιστικά σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας του 

ελληνικού τουρισμού, εντός του πλαισίου που αναλύεται στην Διδακτορική Διατριβή, 

ως προς τον ιδιωτικό τομέα απαιτείται η αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας, η 

οποία εκτός των άλλων θα συμβάλλει στην εύρεση ικανού ανθρώπινου δυναμικού το 

οποίο αποτελεί ήδη μεγάλη πρόκληση για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ενώ όλες οι 

παραπάνω προτάσεις έχουν ως κύριο σκοπό το να παράγουν προσφερόμενη αξία στο 

συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας, παρατηρούνται ακόμα κρατικές 

δυσλειτουργίες. Σοβαρά διαχρονικά ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί εδώ και χρόνια με 

αποτέλεσμα να επηρεάζουν άμεσα την τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ 

οι νέες επενδύσεις στον τουρισμό επικεντρώνονται κυρίως στην απόκτηση και 

ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή στην αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων 

και δευτερευόντως στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων από την αρχή, λόγο των 

δυσμενών εμπειριών προηγούμενων επενδυτών από τη γραφειοκρατία που απαιτείται 

για την έκδοση αδειών αλλά και της απουσίας χωροταξικού σχεδιασμού (ΣΕΤΕ, 2018).
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16.2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜ ΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προκειμένου να προσδιορισθεί ένα τουριστικό και αναπτυξιακό στρατηγικό πλαίσιο 

για τη χώρα, στην ενότητα εξετάζεται ο κάθε νομός ξεχωριστά ξεκινώντας από το βορά 

και καταλήγοντας στο νότο. Στον Χάρτη 16.1 φαίνονται τα διαφορετικά είδη 

τουρισμού που δύναται να αναπτυχθούν ανά περιοχή, ενώ στην Χάρτη 16.2 

παρουσιάζονται οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συνεργασίες που 

προτείνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Ο νομός Δράμας, όπως φάνηκε από την 

ανάλυση στα προηγούμενα κεφάλαια της Διδακτορικής Διατριβής, εμφανίζει μια 

δυναμική για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών κατά τους μήνες Δεκεμβρίου 

και Ιανουάριου. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στις εορταστικές 

εκδηλώσεις στην Ονειρούπολη κατά την περίοδο Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς. Ο 

όμορος νομός της Ξάνθης φάνηκε ότι έχει δυναμική για τους μήνες Οκτωβρίου, 

Μαρτίου και Απριλίου (καρναβαλικές εκδηλώσεις) για την ίδια κατηγορία επισκεπτών. 

Οι δύο αυτοί νομοί έχουν ειδίκευση στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1), αλλά και στον 

κλάδο των τεχνών, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας (κλάδος 10), ενώ επιπλέον 

έχουν ένα υψηλό ποσοστό εργαζομένων με τριτοβάθμια εκπαίδευση υψηλότερη από 

τον εθνικό μέσο όρο. Τα στοιχεία αυτά δύναται να αποτελόσουν την αφορμή για την 

ανάπτυξη θεματικών τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή με έμφαση στη 

γαστρονομία και τον πολιτισμό. Προς μια τέτοια κατεύθυνση έχει επίσης προταθεί η 

οικονομική ανάπτυξη ενός ισχυρού πόλου των δύο νομών (Δράμας, Ξάνθης) και του 

νομού Καβάλας εστιάζοντας κυρίως στη συνεργασία μεταξύ των πόλεων τους (Lalenis 

and Metaxas, 2012).

Οι νομοί Ροδόπης και Έβρου βρίσκονται σε μια δύσκολη γεωγραφικά θέση, 

δεδομένης της εγγύτητάς τους με τα σύνορα και ιδίως με την πλευρά της Τουρκίας. Το 

στοιχείο αυτό θα πρέπει να αναδείξει πολιτικές για την τόνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας των περιοχών και της επίλυσης των δημογραφικών ζητημάτων. Η 

οικονομία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) και τη 

δημόσια διοίκηση και άμυνα (κλάδος 10) και δευτερευόντως στους κλάδους των 

ορυχείων, λατομείων (κλάδος 2) και τεχνών, διασκέδασης, ψυχαγωγίας (κλάδος 10). 

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω στρατηγικές, μπορούν να αναπτυχθούν 

δραστηριότητες με έμφαση στον πολιτισμό, την ιστορία και το περιβάλλον, κυρίως 

στον Έβρο.
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Χάρτης 16.1. Τα είδη τουρισμού που προτείνονται να αναπτυχθούν ή να διατηρηθούν ανά 
ελληνικό νομό.

Μ

Θαλάσσιος, πολιτιστικός, 
αγροτουρισμός 
Θαλάσσιος, πολιτιστικός 
Θαλάσσιος, πολιτιστικός, 
διαχείριση ακινήτων 

|  Θαλάσσιος, πολιτιστικός, 
αθλητικός, αγροτουρισμός 

|  Θαλάσσιος, αγροτουρισμός, 
διαχείριση ακινήτων 

2\ Θαλάσσιος, ορεινός 
2\ Θαλάσσιος, αγροτουρισμός 
|  Θαλάσσιος
|  Θρησκευτικός, γεωτουρισμός, 

ορεινός
|  Θρησκευτικός, οικοτουρισμός 
|  Οικοτουρισμός

Οικοτουρισμός, πολιτιστικός, 
ορεινός

H Οικοτουρισμός, ορεινός 
2\ Οικοτουρισμός, αγροτουρισμός 
2\ Ορεινός 
|  Πολιτιστικός

Πολιτιστικός, αγροτουρισμός 
Βοηθητικοί νομοί 

Αστικός τουρισμός

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Ο νομός Καβάλας έχει την εντονότερη τουριστική δραστηριότητα στην 

περιφέρεια, με έμφαση στη θάλασσα και αναπτύσσεται κυρίως την περίοδο Ιουνίου -  

Σεπτεμβρίου και για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών. Το φαινόμενο της τουριστικής 

εποχικότητας είναι ιδιαίτερο και συνυπολογίζοντας ότι ο δείκτης σταθερότητας του 

εποχικού πρότυπου (pattern) της περιοχής είναι ιδιαίτερα υψηλός, αναδεικνύεται η 

ανάγκη για τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων δραστηριοτήτων και την προσαρμογή 

τους σε νέα δεδομένα, προκειμένου να διατηρηθεί η τουριστική ανταγωνιστικότητα 

της περιοχής. Η  ειδίκευση στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) μπορεί να αποτελέσει 

αφορμή για τη μετάβαση σε μια περισσότερο πολυδιάστατη προσέγγιση του τουρισμού 

με έμφαση στη βιωσιμότητα, ωστόσο τα χαρακτηριστικά των κυριότερων τουριστικών 

αγορών της περιοχής αποτελούν μια αδυναμία προς την κατεύθυνση αυτή.
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Η  περιφέρεια Κεντρικής Μ ακεδονίας εμφανίζει τις εντονότερες 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες και το χαρακτηριστικό αυτό προκύπτει και από τον 

Χάρτη 16.1 όπου η πλειοψηφία των νομών προτείνεται να έχει μια υποστηρικτική 

δράση στην τουριστική δραστηριότητα των κύριων τουριστικών της προορισμών. 

Συγκεκριμένα, η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής συγκεντρώνεται στους 

κυριότερους παράκτιους νομούς της περιφέρειας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης και 

Πιερίας. Ο νομός Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο 

της χώρας, ειδικεύεται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1), τη δημόσια διοίκηση και 

άμυνα (κλάδος 9) και τις τέχνες (κλάδος 10) και όπως είναι αναμενόμενο έχει κυρίως 

αστικό τουρισμό.

Χάρτης 16.2. Προτεινόμενες ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συνεργασίες για την 
αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

J  Πολιτιστικός τουρισμός 
η  Οικοτουρισμός 
η  Οικοτουρισμός 
]  Ορεινός τουρισμός 
η  Θαλάσσιος τουρισμός 
I  Ορεινός τουρισμός 
η  θαλάσσιος τουρισμός 
|  Θαλάσσιος τουρισμός

0 Xj
ί  »  · *  , * . " ,

\  * 4,· ■- V 
·* -* " .*  <  «

'<7

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Αντίθετα, οι νομοί Πιερίας και Χαλκιδικής επικεντρώνονται κυρίως στον 

θαλάσσιο τουρισμό και χαρακτηρίζονται από υψηλή τουριστική εποχικότητα και πολύ
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υψηλή σταθερότητα του εποχικού τους πρότυπου. Προκειμένου να παραμείνουν 

τουριστικά ανταγωνιστικές καλούνται να διαφοροποιήσουν την έως τώρα προσέγγισή 

τους και να αξιοποιήσουν τις γενικές πολιτικές που περιεγράφηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα του κεφαλαίου. Επιπλέον, οι δύο νομοί ειδικεύονται στον πρωτογενή τομέα 

(κλάδος 1) που δείχνει τη δυνατότητα ανάπτυξης αγροτουριστικής δραστηριότητας, 

αλλά και συνεργασίας πρωτογενούς -  τριτογενούς τομέα. Ο νομός Πιερίας, εμφανίζει 

ειδίκευση και στον κλάδο των τεχνών (κλάδος 10), στον οποίο η Χαλκιδική διαχρονικά 

μειώνει την ειδίκευσή της, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα για την ανάπτυξη 

πολλών νέων τουριστικών δράσεων σε μια προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής 

δραστηριότητας εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας. Αντίστοιχα, η Χαλκιδική δείχνει 

διαχρονικά μια ειδίκευση στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων (κλάδος 7). Πρόκειται 

για ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό και είναι ευκαιρία να διαμορφωθεί ένα 

ορθολογικό χωροταξικό σχέδιο για τον νομό και ιδίως για τις περιοχές κοντά στη 

θάλασσα.

Οι νομοί Σερρών, Πέλλας, Κιλκίς και Ημαθίας έχουν ελάχιστη τουριστική 

δραστηριότητα και σε γενικές γραμμές ειδικεύονται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) 

και στον κλάδο των ορυχείων, λατομίας (κλάδος 2). Αυτή η ειδίκευσή τους δύναται να 

συμβάλει στις στρατηγικές αλλαγές που προτείνονται για τους κυριότερους τουριστικά 

νομούς της περιφέρειας, αξιοποιώντας έτσι τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και 

επιδιώκοντας την επίλυση των έντονων δημογραφικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν.

Η  όποια τουριστική δραστηριότητα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

επικεντρώνεται κυρίως στους νομούς Καστοριάς και Κοζάνης, ωστόσο προτείνεται η 

ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας των νομών Καστοριάς και Φλώρινας. Οι νομοί 

αυτοί διαθέτουν φυσική ομορφιά (λίμνη Καστοριάς, Γράμμος, Πρέσπες), βρίσκονται 

σε ιδιαίτερο γεωγραφικά σημείο καθώς συνορεύουν με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ 

και μπορούν να αναδείξουν κυρίως οίκο-τουρισμό και δευτερευόντως ενδεχομένως τον 

ορεινό τουρισμό. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει προταθεί η συνεργασία Ελλάδας -  

Αλβανίας προκειμένου να αξιοποιηθούν οι φυσικοί και λοιποί πόροι της ευρύτερης 

περιοχής μέσα από μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας, 

αναδεικνύοντας ωστόσο πολλές σημαντικές προκλήσεις που οφείλουν να ξεπεραστούν 

(Deffner et al., 2022). Οι νομοί Κοζάνης, Ερεβενών και Φλώρινας συγκαταλέγονται 

επιπλέον στους νομούς με υψηλότερο από το μέσο εθνικό όρο ποσοστό εργαζομένων 

με τριτοβάθμια εκπαίδευση, στοιχείο που αναδεικνύει μια επιπλέον δυναμική. Η
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υποστήριξη λοιπών των νομών Κοζάνης και Γρεβενών για την ανάπτυξη της 

τουριστικής δραστηριότητας στους νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, πέραν της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης θα ενδυναμώσει την αίσθηση ασφάλειας στην 

περιοχή.

Η  περιφέρεια Ηπείρου, δεδομένης και της γεωμορφολογίας της αναπτύσσει 

διαφορετικές τουριστικές δραστηριότητες. Ο νομός Ιωαννίνων, προσελκύει κυρίως 

ημεδαπούς επισκέπτες, εμφανίζει αρκετά ικανοποιητικά δημογραφικά χαρακτηριστικά 

και έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 

χώρα. Τα τελευταία χρόνια η δυναμική της πόλης των Ιωαννίνων αυξάνει και δύναται 

να αναπτυχθεί ο αστικός τουρισμός. Ευρύτερα στον νομό, δύναται να αυξηθεί 

περεταίρω η τουριστική δραστηριότητα στους ορεινούς όγκους της Πίνδου 

(Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα και Μέτσοβο) και δεδομένης της ειδίκευσης του νομού, 

συνδυαστικά με τη φυσική ομορφιά της περιοχής, να αναδείξουν πολιτιστικά και 

ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή, στον χάρτη 16.2 

προτείνεται η συνεργασία με τους νομούς Άρτας, Τρικάλων, Καρδίτσας και 

Ευρυτανίας για την από κοινού ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής περιοχής της Πίνδου.

Οι νομοί Πρεβέζης και Θεσπρωτίας εστιάζουν στον θαλάσσιο τουρισμό, 

συγκεντρώνουν ιδίως αλλοδαπούς επισκέπτες κατά την εαρινή περίοδο Ιουνίου -  

Σεπτεμβρίου και πέραν του τουρισμού, ειδικεύονται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 

1). Βρίσκονται σε μια περιοχή όπου υπάρχει ένα από τα κυριότερα λιμάνια της χώρας 

(Ηγουμενίτσα), υπάρχουν σημαντικοί οδικοί άξονες της χώρας (Εγνατία Οδός) και 

απέναντι τους βρίσκονται τα νησιά της Κέρκυρας και των Παξών. Τα στοιχεία αυτά 

αναδεικνύουν τη δυναμική που έχει ο προορισμός και σε συνδυασμό με το ότι η 

τουριστική δραστηριότητα δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα έντονη, υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός πολυσύνθετου και βιώσιμου τουριστικού 

χαρακτήρα, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό και την επίλυση των δημογραφικών 

προβλημάτων.

Ο νομός Άρτας έχει τη μικρότερη τουριστική δραστηριότητα της περιφέρειας, 

ειδικεύεται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) και οριακά στους κλάδους δημόσιας 

διοίκησης και άμυνας (κλάδος 9), τεχνών (κλάδος 10) και ορυχείων (κλάδος 2). 

Χαρακτηρίζεται από έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση καθώς από τη μια είναι οι 

παράκτιες περιοχές του Αμβρακικού κόλπου και από την άλλη οι ορεινές εκτάσεις της 

Πίνδου. Προς αυτή την κατεύθυνση, δύναται να αναπτυχθούν δύο διαφορετικές 

στρατηγικές σε συνεργασία με άλλους νομούς. Η  πρώτη συνεργασία προτείνεται να
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είναι με τον νομό της Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να αναπτυχθούν ήπιες μορφές 

τουρισμού στον Αμβρακικό κόλπο και να αναδειχθεί το οικοσύστημα της περιοχής. Η 

δεύτερη στρατηγική προτείνεται να είναι σε συνεργασία με τους νομούς Ιωαννίνων, 

Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας με σκοπό να αναδειχθεί ο ορεινός όγκος της 

Πίνδου.

Δεδομένης της έντονης γεωμορφολογικής διαφοροποίησης και εντός της 

Θεσσαλίας, έχουν αναπτυχθεί και στους νομούς διαφορετικών ειδών τουριστικές 

δραστηριότητες. Η  κύρια τουριστική κίνηση εστιάζεται στη Μ αγνησία με υψηλό όμως 

δείκτη εποχικότητας και σταθερότητας του εποχικού πρότυπου, γεγονός που 

αναδεικνύει και τις πολύ μικρές μεταβολές της χρονικής κατανομής της τουριστικής 

ζήτησης. Η  οικονομία τους νομού δείχνει ειδίκευση για τον πρωτογενή τομέα (κλάδος 

1) και τους κλάδους των ορυχείων (κλάδος 2), χονδρικού και λιανικού εμπορίου 

(κλάδος 4), δημόσιας διοίκησης και άμυνας (κλάδος 9) και τεχνών (κλάδος 10). Ο 

τουρισμός επικεντρώνεται κυρίως στις Σποράδες, όπου με έμφαση τη θάλασσα δύναται 

να αναπτυχθούν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, στοχεύοντας έτσι σε 

διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών. Δευτερευόντως, ο τουρισμός επικεντρώνεται 

στο Πήλιο όπου αναπτύσσεται τόσο ο θαλάσσιος τουρισμός, όσο και ο ορεινός (ύπαρξη 

χιονοδρομικού κέντρου). Επιπρόσθετα, δύναται να αναπτυχθεί περεταίρω ο αστικός 

και αθλητικός τουρισμός στην πόλη του Βόλου, δεδομένης και της αεροπορικής 

σύνδεσής του με ευρωπαϊκές πόλεις. Τα παραπάνω συνθέτουν ένα πολύ πλούσιο και 

ενδιαφέρον μείγμα τουριστικών δραστηριοτήτων στη περιοχή.

Ο νομός Λαρίσης στον αντίποδα, παρά του μεγάλου μήκους ακτογραμμής που 

διαθέτει, έχει μικρή τουριστική ζήτηση ιδίως από την κατηγορία των αλλοδαπών 

επισκεπτών. Προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση αυτή, προτείνεται η στρατηγική 

συνεργασίας με τους όμορους παράκτιους νομούς της Πιερίας και της Μαγνησίας 

προκειμένου να αναπτύξουν ένα πολυδιάστατο τουριστικό μέτωπο προς το Αιγαίο. 

Επιπλέον, με την ύπαρξη των πολύ σημαντικών ορεινών όγκων που διαθέτει δύναται 

να αναπτυχθούν και δραστηριότητες οίκο-τουρισμού και ορεινού τουρισμού, 

αξιοποιώντας κατά μια έννοια τις φυσικές αυτές περιοχές, όπως κάνει η Μ αγνησία με 

το Πήλιο, όπου καταφέρνει να συνδυάσει το βουνό με τη θάλασσα. Το γεγονός επίσης 

ότι η οικονομία του νομού δείχνει υψηλή ειδίκευση στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) 

δύναται να αποτελέσει αφορμή για αλλαγή της προσέγγισης που έχει ως προς τον 

αγροτικό τομέα προκειμένου, αφενός να αναπτυχθεί ο αγρό-τουρισμός, αφετέρου να 

υποστηριχθούν οι ανάγκες των άλλων νομών ως προς την κάλυψη αγροτικών
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προϊόντων προκειμένου να διαμορφώσουν ένα ποιοτικότερο και πιο βιώσιμο 

τουριστικό πλαίσιο.

Οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας είναι οι δύο νομοί της περιφέρειας χωρίς 

πρόσβαση στη θάλασσα, που εμφανίζουν δημογραφικό πρόβλημα σε σχέση με τους 

άλλους νομούς της χώρας, οι οποίοι όμως έχουν αναπτύξει διαφορετικά είδη 

στηριζόμενοι σε ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Ο νομός Τρικάλων 

με την ύπαρξη των Μετεώρων καταφέρνει να συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό 

επισκεπτών, τόσο αλλοδαπών, όσο και ημεδαπών, ενώ διαθέτει και έναν δεύτερο πόλο 

έλξης στον ορεινό του όγκο με επίκεντρο το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, στο 

οποίο όμως η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι ημεδαποί. Δεδομένης και της αύξησης 

της δημοτικότητας της πόλης κατά τα τελευταία χρόνια, δύναται να αναπτυχθεί και ο 

αστικός τουρισμός στην περιοχή. Το γεγονός ότι έχει ένα υψηλό ποσοστό εργαζομένων 

με τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχέση με το μέσο όρο των νομών της χώρας, αποτελεί 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα και μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία με τους νομούς 

Ιωαννίνων, Άρτας, Καρδίτσας και Ευρυτανίας για την ανάπτυξη των περιοχών της 

Πίνδου, όπως περιεγράφηκε προηγουμένως.

Ο νομός Καρδίτσας, μαζί με τον νομό της Λάρισας, αποτελούν τους νομούς με 

τη μεγαλύτερη ειδίκευση στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) για την περιφέρεια. Οι 

οικονομία του νομού, ειδικεύεται και στη δημόσια διοίκηση και άμυνα (κλάδος 9), ενώ 

διαχρονικά χάνει τη σημαντική ειδίκευση που είχε στον κλάδο των τεχνών (κλάδος 

10), όπου η τιμή του σχετικού δείκτη έπεσε από το 1,57 στο 0,67. Η  όποια τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής είναι σε πρώιμο στάδιο και εστιάζεται στη Λίμνη Πλαστήρα, 

κυρίως για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών. Η  δυναμική του πρωτογενούς 

τομέα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τον εμπλουτισμό των τουριστικών 

δραστηριοτήτων και ευρύτερα της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη και προτείνεται 

επιπλέον η στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη της Πίνδου.

Η  περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επίσης δεδομένης και της γεωμορφολογίας της, 

εμφανίζει ενδοπεριφερειακές ανισότητες ως προς την τουριστική της δραστηριότητα. 

Η  Εύβοια συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη τουριστική ζήτηση και ειδικεύεται στον 

πρωτογενή τομέα (κλάδος 1), στον κλάδο των ορυχείων (κλάδος 2) και στον κλάδο του 

τουρισμού (κλάδος 4). Η  Εύβοια ειδικεύεται στους κλάδους 1 (πρωτογενής τομέας), 2 

(ορυχεία, λατομία) και 4 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο). Λαμβάνοντας υπόψη το 

μεγάλο μέγεθος της, την εύκολη οδική και ακτοπλοϊκή πρόσβαση από την Αττική, την 

ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Μ αγνησία και τη Φθιώτιδα, την ύπαρξη χιονοδρομικού
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κέντρου και το γεγονός ότι αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας (και το 

έκτο μεγαλύτερο της Μεσογείου), αναδεικνύεται η έντονη φυσιογνωμία της περιοχής. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δύναται να αναπτυχθούν δραστηριότητες με έμφαση στη 

θάλασσα και το βουνό, περιορίζοντας τις ανισότητες ως προς τη χρονική κατανομή της 

τουριστικής ζήτησης.

Ο νομός Φωκίδας, αποτελεί τον δεύτερο κυριότερα τουριστικά νομό της χώρας, 

ωστόσο συγκαταλέγεται στους τουριστικά λιγότερο ανταγωνιστικούς νομούς της 

χώρας. Η  οικονομία της περιοχής δείχνει μια διαχρονική αύξηση της ειδίκευσής του 

στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) και δευτερευόντως ειδικεύεται στους κλάδους των 

ορυχείο (κλάδος 2), της δημόσιας διοίκησης (κλάδος 9) και των τεχνών (κλάδος 10). 

Η  ύπαρξη των Δελφών στην περιοχή βοηθάει την κατάσταση, ωστόσο απαιτούνται 

επιπλέον δράσεις για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. Επιπλέον, η 

Φωκίδα χαρακτηρίζεται από δημογραφικό πρόβλημα και προτείνεται η εστίαση στην 

ενίσχυση βασικών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, αλλά και στην ανάπτυξη 

στρατηγικών συνεργασιών προκειμένου να αξιοποιηθεί η νότια πλευρά της Πίνδου 

(Βαρδούσια όρη, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και Οίτη). Η  ανάπτυξη αυτή μπορεί να γίνει 

είτε σε επίπεδο περιφέρειας με τους νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας, είτε 

και ευρύτερα με την ομάδα νομών που περιεγράφηκε προηγουμένως για την ανάπτυξη 

συνολικά της Πίνδου.

Η  Φθιώτιδα είναι ένας ακόμα νομός της χώρας με έντονο δημογραφικό 

πρόβλημα και ειδικεύεται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1), στους κλάδους ορυχείων 

(κλάδος 2), δημόσιας διοίκησης (κλάδος 9) και τεχνών (κλάδος 10). Με εξαίρεση τον 

κλάδο των ορυχείων (κλάδος 2), στους ίδιους κλάδους ειδικεύεται και η Ευρυτανία, η 

οποία επίσης έχει δημογραφικό πρόβλημα, η οποία μαζί με τη Φωκίδα 

συγκαταλέγονται στους πιο αραιοκατοικημένους νομούς της χώρας. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά για τους ηπειρωτικούς νομούς της Στερεάς Ελλάδας, 

αναδεικνύουν τις σοβαρές βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Η  περιφέρεια Ιονίων νήσων συγκαταλέγεται στους κυριότερους τουριστικούς 

προορισμούς της χώρας, με τους νομούς Κέρκυρας και Ζακύνθου να αποτελούν τους 

κυριότερους πόλους έλξης της περιφέρειας, τόσο αλλοδαπών, όσο και ημεδαπών 

επισκεπτών. Η  οικονομία και στους τέσσερεις νομούς της περιφέρειας στηρίζεται 

πέραν του κλάδου του τουρισμού (κλάδος 4), στις τέχνες (κλάδος 10) το οποίο δείχνει 

μια δυναμική για την ανάδειξη πολυδιάστατων τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, για τον νομό της Κέρκυρας παρατηρείται ειδίκευση και στον κλάδο 8
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(επαγγελματίες, επιστήμονες) και για τον νομό Λευκάδας για τον κλάδο 1 (πρωτογενής 

τομέας). Η  επισκεψιμότητα επικεντρώνεται στους μήνες Μ άιο -  Σεπτέμβριος για τους 

αλλοδαπούς επισκέπτες και Ιούνιο -  Σεπτέμβριο για τους ημεδαπούς επισκέπτες, ενώ 

υπάρχει δυναμική στην Κέρκυρα και τον Απρίλιο για τους ημεδαπούς λόγω του Πάσχα. 

Ο δείκτης σταθερότητας των εποχικών προτύπων τους είναι ιδιαίτερα υψηλός που 

δείχνει τις μικρές μεταβολές στην εποχικότητά τους.

Αντίστοιχη εποχικότητά παρατηρείται και για τους νομούς Κεφαλληνίας και 

Λευκάδας, που πέραν του κλάδου 4 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) ειδικεύονται 

οριακά και στον κλάδο 7 διαχείριση ακίνητης περιουσίας). Επιπλέον, ο νομός 

Κεφαλληνίας τα τελευταία έτη αυξάνει σημαντικά την ειδίκευσή του (από 1,00 στο 

2,61) στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1), ενώ ο νομός Ζακύνθου χάνει διαχρονικά την 

ειδίκευσή του (από 1,37 στο 0,79) στον κλάδο δημόσια διοίκηση και άμυνα (κλάδος 

9), ενώ ειδικεύεται επιπλέον στον κλάδο των τεχνών (κλάδος 10). Η  πρόκληση της 

περιφέρειας αφορά στην επιμήκυνση της τουριστικής σαιζόν και μείωση των 

διανυκτερεύσεων κατά τους μήνες της έντονης τουριστικής δραστηριότητας. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, οι νομοί οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα και να αναπτύξουν στρατηγικές όπως περιεγράφηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου. Η  δυναμική μάλιστα της πόλης της Κέρκυρας, 

δύναται να συμβάλει και στην ανάπτυξη του αστικού προορισμού.

Για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας ο δείκτης σταθερότητας των εποχικών 

προτύπων και για τους τρεις νομούς είναι σχετικά υψηλός για την κατηγορία των 

ημεδαπών επισκεπτών (>0,56), ενώ για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών 

είναι εξαιρετικά υψηλός (>0,81), γεγονός που δείχνει την ελάχιστη μεταβολή του 

πρότυπου της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ο νομός Ηλείας 

συγκεντρώνει τους περισσότερος επισκέπτες, κυρίως προερχόμενους από το 

εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι στον του τουρισμού (κλάδος 4) εμφανίζει οριακή 

ειδίκευση (μέση τιμή 0,96). Έ χει ωστόσο μια πολύ έντονη και διαρκώς αυξανόμενη 

ειδίκευση στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) (από 4,28 στο 5,74) και μια επίσης 

αυξανόμενη ειδίκευση (από 0,84 στο 1,60) στον κλάδο των τεχνών (κλάδος 10). 

Ταυτόχρονα, ο νομός εμφανίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Οι κυριότεροι 

τουριστικοί μήνες είναι για την κατηγορία των αλλοδαπών επισκεπτών οι Μ άιος -  

Σεπτέμβριος, ενώ για την κατηγορία των ημεδαπών επισκεπτών οι Ιούνιος -  

Σεπτέμβριος. Το γεγονός ότι έχει αρκετά μεγάλο μήκος ακτών, συνδέεται ακτοπλοϊκώς 

με τη Ζάκυνθο (διάρκειας διαδρομής: 1 ώρα) και δείχνει τόσο μεγάλη ειδίκευση στον
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πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) και στον κλάδο των τεχνών (κλάδος 10), συμβάλει στο 

να διαμορφωθεί ένα πολύ έντονο και ιδιαίτερο μείγμα δραστηριοτήτων στην περιοχή 

με έμφαση στη θάλασσα και τον πρωτογενή τομέα, ικανό να επιμηκύνει σημαντικά την 

τουριστική δραστηριότητα.

Η  όποια επισκεψιμότητα στην Αχάΐα συγκεντρώνεται κυρίως στους μήνες 

Ιουνίου -  Σεπτεμβρίου και αφορά κυρίως στους ημεδαπούς και δευτερευόντως τους 

αλλοδαπούς επισκέπτες. Ειδικεύεται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) και στη 

δημόσια διοίκηση (κλάδος 9), ενώ κατέχει και το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό 

εργαζομένων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Τα δημογραφικά της 

χαρακτηριστικά δείχνουν έναν υγιή νομό και η δυναμική της Πάτρας δύναται να 

αποτελέσει την αφορμή για την ανάπτυξη αστικού τουρισμού. Η  ύπαρξη του λιμανιού 

της Πάτρας και το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, αποτελούν σημαντικές 

υποδομές του νομού.

Η  Αιτωλοακαρνανία ειδικεύεται σημαντικά στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) 

και δείχνει να αυξάνει διαχρονικά την ειδίκευσή της στον κλάδο των τεχνών (κλάδος 

10). Η  τουριστικής της δραστηριότητα είναι αρκετά περιορισμένη και επικεντρώνεται 

κυρίως στους εγχώριους επισκέπτες. Η  συνεργασία που προτάθηκε προηγουμένως σε 

συνεργασία με τον νομό Άρτας για την ανάδειξη του Αμβρακικού κόλπου, η οδική της 

πρόσβαση προς τη Λευκάδα και το γεγονός ότι η Κεφαλλονιά βρίσκεται απέναντι της, 

δύναται να αποτελέσουν εφαλτήρια για τον επαναπροσδιορισμό του νομού στον 

τουριστικό χάρτη της χώρας.

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ο τουριστικά ανταγωνιστικότερος νομός είναι 

η Αργολίδα η οποία συγκεντρώνει και την πλειοψηφία των διανυκτερεύσεων και για 

τις δύο κατηγορίες επισκεπτών. Έ χει σημαντική ειδίκευση στον πρωτογενή τομέα 

(κλάδος 1) και δευτερευόντως στον κλάδο των ορυχείων (κλάδος 2). Οριακά δείχνει 

μια κάποια ειδίκευση στον τουρισμό (κλάδος 4), ενώ διαχρονικά αυξάνει την τιμή του 

δείκτη ειδίκευσης (από το 0,69 στο 1,19) για τον κλάδο των τεχνών (κλάδος 10). Η 

επισκεψιμότητα της είναι κυρίως τους ανοιξιάτικους και εαρινούς μήνες. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά των κλάδων 1 (πρωτογενής τομέας) και 10 (τέχνες, διασκέδαση, 

ψυχαγωγία), σε συνδυασμό με το μεγάλο μήκος ακτογραμμής και την εγγύτητα νησιών 

όπως οι Σπέτσες και η Ύδρα, δύναται να αναπτύξουν ένα ισχυρό μείγμα τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το Ναύπλιο, οι Επίδαυρος και οι Μυκήνες αποτελούν 

σταθερά ισχυρούς πόλους έλξης.
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Η  Κορινθία, όπως και η Αργολίδα, ειδικεύεται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 

1), στον κλάδο των ορυχείων (κλάδος 2) και οριακά στις τέχνες (κλάδος 10). 

Συγκεντρώνει κυρίως αλλοδαπούς επισκέπτες και έχει παράκτιες περιοχές κυρίως στον 

Κορινθιακό κόλπο και δευτερευόντως στον Σαρωνικό κόλπο. Ο νομός Αρκαδίας 

εμφανίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, ειδικεύεται στον πρωτογενή τομέα (κλάδος 

1), στον κλάδο των ορυχείων (κλάδος 2) και δεδομένων των ορεινών του εκτάσεων 

(Μαίναλο, Πάρνωνας, Λύκαιο) δύναται να αναπτυχθεί ο ορεινός τουρισμός και ο αγρό- 

τουρισμός.

Η  οικονομία των νομών Μ εσσηνίας και Λακωνίας ειδικεύεται στον πρωτογενή 

τομέα (κλάδος 1), στον κλάδο των ορυχείων (κλάδος 2), στη διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας (κλάδος 7) και στις τέχνες (κλάδος 10). Το πολύ μεγάλο μήκος 

ακτογραμμών των νομών σε συνδυασμό με την ύπαρξη και της Ελαφονήσου 

αποτελούν ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην 

περιοχή. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη βουνών (Ταΰγετος, Πάρνωνας), ποταμιών, σπηλαίων 

και ακρωτηρίων διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Η  συνεργασία 

αυτών των δύο νομών μπορεί να διαμορφώσει τουριστικές δραστηριότητες με έντονη 

ζήτηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η δυναμική της πόλης της Καλαμάτας 

είναι σε θέση να αναπτύξει και τον αστικό τουρισμό. Επιπλέον, το σύμπλεγμα 

οινοποιείων «Πελοποννησιακές διαδρομές κρασιού» λειτουργώντας και με όρους 

βιωσιμότητας, δύναται να αποτελέσει ένα ακόμα δυνατό χαρακτηριστικό για την 

τουριστική ανάδειξη της Πελοποννήσου (Karagiannis and Metaxas, 2020).

Ο νομός Αττικής, με βάση τον δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας που 

αναπτύχθηκε στη Διδακτορική Διατριβή, χαρακτηρίζεται ως ο τουριστικά 

ανταγωνιστικότερος της χώρας. Αξιοσημείωτο ωστόσο αποτελεί το γεγονός ότι η 

σταθερότητα του εποχικού πρότυπου για τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών 

επισκεπτών είναι εξαιρετικά υψηλή (0,94) γεγονός που δείχνει την ελάχιστη μεταβολή 

του εποχικού πρότυπου. Η  οικονομία του νομού είναι πολύπλευρη και ειδικεύεται 

κυρίως στους κλάδους της ενημέρωσης (κλάδος 5), των χρηματοπιστωτικών 

ασφαλιστικών υπηρεσιών (κλάδος 6), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (κλάδος 7) 

και των επιστημόνων (κλάδος 8). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναδεικνύεται η 

ικανότητα του προορισμού για αστικό, επαγγελματικό και αθλητικό τουρισμό. 

Επιπλέον, η ύπαρξη μεγάλης ακτογραμμής και νησιών δίνει τη δυνατότητα για 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη θάλασσα. Προς την κατεύθυνση αυτή
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μπορεί να αναπτυχθεί μια συνεργασία με τον νομό Αργολίδας για την τουριστική 

ανάδειξη των περιοχών του Σαρωνικού.

Η  περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί μια αρκετά ιδιαίτερη περίπτωση καθώς 

παρά του ότι είναι νησιωτική περιφέρεια με μεγάλα σε εκτάσεις νησιά, τα τελευταία 

χρόνια, δεδομένου του μεταναστευτικού ζητήματος, η οικονομία της περιοχής χάνει 

την ειδίκευσή της στον κλάδο του τουρισμού, ενώ αυξάνεται η σημασία του κλάδου 

της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (κλάδος 10). Η  τουριστική ζήτηση επικεντρώνεται 

στα νησιά Λέσβου και Σάμου και προέρχεται ιδίως από τους αλλοδαπούς επισκέπτες. 

Η  Χίος, παρά του ότι εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας στην περιοχή, έχει εξαιρετικά χαμηλή επισκεψιμότητα και αυτή 

προέρχεται κυρίως από την εγχώρια αγορά. Οι νομοί Λέσβου και Σάμου δείχνουν μια 

επιπλέον ειδίκευση στον πρωτογενή τομέας (κλάδος 1) και στις τέχνες (κλάδος 10), 

γεγονός το οποίο δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο για την ευρύτερη ανάπτυξη της 

περιοχής.

Η  περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκεντρώνει πολύ μεγάλο μερίδιο της 

τουριστικής ζήτησης. Οι νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσων έχουν ικανοποιητικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και ειδικεύονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στον 

τουριστικό κλάδο (κλάδος 4). Οι κυριότερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν 

είναι όσα περιεγράφηκαν διεξοδικά στην προηγούμενη ενότητα καθώς είναι 

διαχρονικά τουριστικά εδραιωμένοι στη διεθνή τουριστική αγορά.

Τέλος, η περιφέρεια της Κρήτης έχει χαμηλή ενδοπεριφερειακή ανισότητα, 

απόρροια της ισορροπημένης ανάπτυξης που έχει επιχειρηθεί στο νησί. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι παρά την έντονη τουριστική ζήτηση που έχει 

το νησί διαχρονικά, το εποχικό πρότυπο των αλλοδαπών επισκεπτών κατά τη διάρκεια 

των ετών έχει μεταβληθεί ελάχιστα (δείκτης K endall’s W  > 0,95). Πέραν του κλάδου 

του τουρισμού (κλάδος 4), η οικονομία των τεσσάρων νομών στηρίζεται στον 

πρωτογενή τομέα (κλάδος 1) και με εξαίρεση το Λασίθι στον κλάδο των τεχνών 

(κλάδος 10). Επιπλέον ο νομός Ηρακλείου αναπτύσσει διαχρονικά (από 0,78 στο 1,13) 

τον κλάδο των επιστημόνων (κλάδος 8) και ο νομός Χανίων δείχνει επιπλέον ειδίκευση 

στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (κλάδος 9). Οι πόλεις Ηράκλειο, Χανιά 

και Ρέθυμνο δεδομένης της δυναμικής που έχουν διαχρονικά, δύναται να αναπτύξουν 

τον αστικό τουρισμό, ενώ ευρύτερα στη νήσο της Κρήτης υπάρχουν πολλές 

τουριστικές δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί και που ετοιμάζονται να 

αναπτυχθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κρήτη αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους
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τουριστικούς προορισμούς της χώρας, έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 

περιεγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα της διατριβής. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει 

μια πολυδιάστατη οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει στον περιορισμό των 

προβλημάτων που προκύπτουν από την τουριστική δραστηριότητα, σε σαφώς 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι γίνεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που είναι 

περισσότερο ευάλωτη. Κλείνοντας από τον Χάρτη 16.1 αναδείχθηκαν προορισμοί 

στους οποίους δύναται να αναπτυχθεί ο αστικός τουρισμός. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διαφόρων ειδών «ετικέτες» (brands) για τον 

προσδιορισμό των πόλεων (πχ «έξυπνες», «πράσινες», «δικτυωμένες», 

«δημιουργικές») γίνεται σαφές ότι υπάρχουν ποικίλες κατευθύνσεις προς τις οποίες 

μπορεί να στραφεί ο κάθε προορισμός (Λάλου και Δέφνερ, 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ

ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

17.1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜ ΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ο αριθμός των τουριστικών διανυκτερεύσεων, αλλά και τα συνολικά έσοδα 

προερχόμενα από τον τουρισμό, διαχρονικά έως το 2019, παρουσίαζαν αύξηση για την 

Ελλάδα. Η  κατάσταση αυτή, αλλά και η οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα από το 

2009, περιόρισαν τη χάραξη στρατηγικών πολιτικών εντός ενός ευρύτερου και πιο 

βιώσιμου πλαισίου, με αποτέλεσμα οι χωρικές ανισότητες να διευρύνονται και το 

περιφερειακό πρόβλημα να γίνεται εντονότερο. Από το 2020 που ξέσπασε η πανδημία 

Covid-19 η τουριστική δραστηριότητα έχει περιοριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο 

εκτιμάται ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει σε βραχυχρόνια ορίζοντα και η τουριστική 

ζήτηση θα ξεπεράσει τα επίπεδα προ πανδημίας. Συνυπολογίζοντας την ανάδειξη νέων 

προορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 

προορισμών και την ανάγκη για προσαρμογή των προορισμών σε ένα νέο περιβάλλον, 

το οποίο θα μεταβάλλεται πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, γίνεται αντιληπτό ότι 

απαιτούνται σημαντικές αλλαγές τουριστικό μοντέλο της χώρας.

Η  τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα είναι αρκετά συρρικνωμένη, τόσο χρονικά, 

όσο και χωρικά, η σε βάθος ανάλυση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας σε 

επίπεδο νομού, ο προσδιορισμός της τουριστικής ανταγωνιστικότητας για τον κάθε 

νομό, αλλά και η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη βέλτιστη κατανομής 

της τουριστικής ζήτησης αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς δύναται να αποτελέσουν 

τα εργαλεία και να προσδιορίσουν τους βέλτιστους στόχους, σε όποια αναπτυξιακή 

πολιτική. Στη Διδακτορική Διατριβή αναλύθηκε το φαινόμενο της τουριστικής 

εποχικότητας για τις Μεσογειακές χώρες από την οποία διαφάνηκε ότι οι κυριότερες 

αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου αφορούν την Κροατία, το Μαυροβούνιο, την 

Αλβανία και την Ελλάδα. Μελετήθηκαν οι κυριότερες αγορές ανά περιφέρεια και στη 

συνέχεια έγινε μια σε βάθος ανάλυση του φαινομένου σε επίπεδο ελληνικών νομών
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προκειμένου να κατανοηθεί ο βαθμός της εποχικότητας, το πρότυπο (pattern) και η 

σταθερότητα του πρότυπου της εποχικότητας.

Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι δείκτες ειδίκευσης ανά κλάδο της οικονομίας για 

τους ελληνικούς νομούς προκειμένου να δημιουργηθεί κάποιο προφίλ των νομών και 

έπειτα προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο. Στο τέλος, 

προτάθηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση της τουριστικής εποχικότητας 

υπολογίζοντας τον σχετικό δείκτη και αναπτύχθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη 

βέλτιστη χωρική και χρονική κατανομής της συνολικής ζήτησης, σε επίπεδο χώρας και 

περιφερειών. Επιδίωξη της διατριβής πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των 

παραπάνω ζητημάτων ήταν να αναπτύξει εργαλεία πρακτικά εφαρμόσιμα.

Δεδομένου ότι οι αναλύσεις έγιναν για την περίοδο 1998-2018, η εφαρμογή των 

εργαλείων που αναπτύχθηκαν έγινε σε επίπεδο νομών και όχι περιφερειακών 

ενοτήτων. Ωστόσο οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν είναι δυναμικές και μπορούν 

να επεκταθούν ή να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Από τα κεφάλαια της θεωρίας 

που αναπτύχθηκαν στη Διδακτορική Διατριβή και από την εμπειρική διερεύνηση, 

αναδείχθηκε η σημασία της χρονικής και της χωρικής προσέγγισης εντός ενός πλαισίου 

βιωσιμότητας, για τον προσδιορισμό τουριστικών πολιτικών και περιφερειακής 

ανάπτυξης.

17.2. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Η  σημασία που έχει ο τουρισμός για την οικονομία της χώρας αλλά και η χωρική και 

χρονική ανισοκατανομή του η οποία οδηγεί τους προορισμούς σε στάδια κορεσμού, 

υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, προβλήματα βιωσιμότητας ή ακόμα και 

απομόνωσης, αναδεικνύουν την ανάγκη για την εξέταση του τουρισμού εντός ενός 

νέου, πιο βιώσιμου, πλαισίου. Από τα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν, τόσο από την 

εφαρμογή του προτεινόμενου υποδείγματος, όσο και από την ένταση του φαινομένου 

της τουριστικής εποχικότητας στους νομούς της χώρας και τις σοβαρές αρνητικές της 

επιπτώσεις, διαπιστώνουμε ότι απαιτείται μια σε βάθος ανάλυση του φαινομένου 

προκειμένου να αναδειχθούν οι βέλτιστες αναπτυξιακές στρατηγικές (Lee et al., 2008; 

M artin et al., 2019). Η  Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με τον μεγαλύτερο δείκτη 

τουριστικής εποχικότητας παγκοσμίως και σε επίπεδο Μεσογείου, μαζί με χώρες όπως 

η Κροατία και το Μαυροβούνιο, αντιμετωπίζει πολύ έντονα προβλήματα. 

Λαμβάνοντας ότι το πρότυπο (pattern) της εποχικότητας, όπως μετρήθηκε από τον
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δείκτη K endall’s W  σε προηγούμενο κεφάλαιο, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν γίνει 

σημαντικές αλλαγές ως προς την εποχικότητα, τουλάχιστον κατά την τελευταία 

εικοσαετία.

Μ ε βάση τα αποτελέσματα του υποδείγματος ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 

για την περίοδο Οκτωβρίου - Φεβρουάριου δύναται να αυξηθεί σημαντικά σε όλες τις 

περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο των αντικειμενικών στόχων και των περιορισμών 

που έχουν τεθεί στο πρόβλημα. Προκειμένου να αυξηθούν οι διανυκτερεύσεις της 

χώρας κατά την περίοδο της χαμηλής τουριστικής ζήτησης, είναι απαραίτητο να 

αναδειχθούν επιπλέον «τουριστικά προϊόντα», πέραν του παραδοσιακού 3 s (sea, sun, 

sand). Ό πως όμως αναδείχθηκε από τον δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας DP2, 

οι ηπειρωτικοί προορισμοί και κυρίως αυτοί που έχουν βάση της γεωμορφολογίας 

τους, κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης χειμερινού τουρισμού, βρίσκονται από τη μέση 

και κάτω στην τουριστική ανταγωνιστικότητα. Το γεγονός αυτό σαφώς αποτελεί 

πρόβλημα σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, ωστόσο σε μέσο και μάκρο-χρόνιο ορίζοντα, το 

πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία καθώς θα μπουν οι βάσεις από την αρχή. Οι 

αναπτυξιακές δράσεις σε αυτούς τους προορισμούς θα πρέπει να είναι προς μια 

βιώσιμη από κάθε πυλώνα της κατεύθυνση, όπως αναπτύχθηκε εννοιολογικά στη 

Διδακτορική Διατριβή. Η  χαμηλή τουριστική ανταγωνιστικότητά του θα πρέπει να 

προσεγγιστεί ολιστικά και δεν αφορά αποκλειστικά στις υποδομές. Η  κατανομή των 

δημοσίων πόρων οφείλει να είναι προς μια κατεύθυνση μείωσης των έντονων 

διαφοροποιήσεων που υπάρχουν τώρα μεταξύ των νομών της χώρας.

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα του υποδείγματος διαπιστώνουμε ότι 

προκειμένου να έχουμε μείωση της τουριστικής εποχικότητας σε επίπεδο χώρας, οι 

«θυσίες» που απαιτείται να γίνουν αφορούν μόνο στους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου 

και για συγκεκριμένους νομούς για τους οποίους ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 

δύναται να μειωθεί. Προχωρώντας το σε επίπεδο νομών όπως έγινε στο στάδιο 2, οι 

«θυσίες» αυτές αφορούν κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας το 

γεγονός όμως αυτό αποτελεί και ευκαιρία. Με την υπάρχουσα κατάσταση, ιδιαίτερα 

κατά τους δύο αυτούς μήνες, οι υποδομές, οι κοινωνίες και το περιβάλλον σημαντικών 

προορισμών φτάνουν ή και ξεπερνούν τα όριά τους. Μ ια μείωση της έντονης 

τουριστικής ζήτησης για αυτούς τους μήνες και αύξησης των μηνών πριν και μετά, 

δύναται να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης.

Οι έντονες μεταβολές του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας προορισμών και επιχειρήσεων, οι αρνητικές συνέπειες της
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τουριστικής εποχικότητας, οι σημαντικές χωρικές ανισότητες που οδηγούν σε έντονο 

περιφερειακό πρόβλημα για τη χώρα και η διαχρονική αύξηση της συμμετοχής του 

τουρισμού στο εθνικό ΑΕΠ, επιβάλλουν τη συνέχιση της παρούσας έρευνας 

προκειμένου να καθοριστεί ένα πλαίσιο εκτίμησης των αρνητικών επιπτώσεων του 

φαινομένου και προσδιορισμού εργαλείων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης 

κατανομής της τουριστικής ζήτηση, σε χωρικό και χρονικό επίπεδο.

Η  μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στη Διδακτορική Διατριβή, αποτελεί μια 

προσέγγιση, η οποία συμβάλλει στη μελέτη και διαμόρφωση πολιτικών, εντός ενός 

πλαισίου οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, για την 

τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Υπό αυτό το πρίσμα, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για 

τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Θεωρώντας ότι η έως τώρα προσέγγιση του τουριστικού κλάδου, ήταν η αύξηση 

του αριθμού των αλλοδαπών επισκεπτών σε τέτοιο βαθμό ώστε παρά τη διαχρονική 

μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση, να αυξάνονται συνεχώς τα έσοδα, το πλαίσιο 

εντός του οποίου εξετάστηκε η τουριστική εποχικότητα αναδεικνύει μια νέα 

προσέγγιση, η οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα, ιδιαίτερα μετά την 

εμφάνιση της πανδημίας Covid-19.

17.3. ΑΠΟΤΙΜ ΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η  βασική χρησιμότητα της Διδακτορικής Διατριβής συνίσταται στο γεγονός ότι 

αναδεικνύει τη πολυδιάστατη φύση του φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας, 

προσεγγίζοντας την τουριστική ζήτηση, εντός ενός χρονικού αλλά και χωρικού 

πλαισίου, με όρους βιωσιμότητας, τονίζοντας τη σχέση με την Περιφερειακή Επιστήμη 

και το περιφερειακό πρόβλημα.

Στη Διατριβή προτείνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό του 

βέλτιστου αριθμού διανυκτερεύσεων ανά μήνα και ανά νομό εξετάζοντας παραμέτρους 

σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Μ ε την εφαρμογή της μεθόδου, 

η οποία έχει δυνατότητες παραμετροποιήσεων, δύναται να προσδιοριστούν οι 

ποσοτικοί στόχοι για κάθε προορισμό και κατ’ επέκταση να διαμορφωθούν οι 

αντίστοιχες αναπτυξιακές και τουριστικές πολιτικές. Τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας ανέδειξαν τις οικονομικές επιδράσεις που θα προκύψουν,

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 309

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και ξεχωριστά για τον κάθε νομό, στην περίπτωση 

που επιτευχθεί μια διαφορετική χρονική και χωρική κατανομή της τουριστικής 

δραστηριότητας προκειμένου να μειωθεί η ένταση του φαινομένου της εποχικότητας.

Συνολικά από την ανάλυση που ακολουθήθηκε στη Διδακτορική Διατριβή, 

διαφάνηκε η σημασία της ανάπτυξης σύνθετων δεικτών και μεθοδολογιών για τη 

μελέτη της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και η διεπιστημονική προσέγγιση που 

χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει μια πιο ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η Περιφερειακή Επιστήμη διευρύνεται καθώς προστίθενται 

επιπλέον διαστάσεις στις χωρικές ανισότητες.

Προκειμένου να γίνει η αποτίμηση της συνεισφοράς της Διδακτορικής Διατριβής 

στην έρευνα, στις επόμενες παραγράφους γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο κάθε 

ερευνητικό ερώτημα που είχε τεθεί κατά το εισαγωγικό κεφάλαιο και αναπτύσσεται η 

επιχειρηματολογία που εκτιμάται ότι η Διατριβή απαντάει σε αυτά.

• Π ω ς προσεγγίζεται το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας στη διεθνή 

βιβλιογραφία?

Το πρώτο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής (κεφάλαια 2-6) είναι αφιερωμένα για την 

απάντηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος, ομαδοποιώντας κάποιες προσεγγίσεις. 

Στο κεφάλαιο 2 επιχειρήθηκε η θεωρητική ανάλυση του φαινομένου μέσα από τον 

ορισμό του φαινομένου, τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του φαινομένου και των επιδράσεων (αρνητικών και θετικών) που έχει στην 

κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές 

μείωσης του φαινομένου που έχουν προταθεί και έχει μια χρονολογική και χωρική 

επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο κεφάλαιο 3 αναλύθηκαν οι δείκτες που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του φαινομένου και ακολούθησε η ανάλυση των 

χρονοσειρών για τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου κατά τη διάρκεια των ετών. 

Στα τρία επόμενα κεφάλαια (4,5 και 6) το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας 

εξετάστηκε συνδυαστικά με τις έννοιας της φέρουσας ικανότητας, της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας και αναλύθηκαν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν 

εφαρμοστεί για την τουριστική βιωσιμότητα. Τέλος, στο κεφάλαιο 10 μετρήθηκε 

αναλύθηκε σε βάθος το φαινόμενο σε επίπεδο περιφερειών, για την περίοδο 1998- 

2018.

• Ποια είναι η τιμή του δείκτη τουριστικής εποχικότητας και του πρότυπου 

εποχικότητας για τους νομούς της Ελλάδας και για τις χώ ρες της Μεσογείου?
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Πως χαρακτηρίζεται η τουριστική εποχικότητα της Ελλάδας σε σχέση με την 

εποχικότητα των άλλων Μ εσογειακών χωρών?

Στα κεφάλαια 8 και 9 έγινε μια σε βάθος ανάλυση του φαινομένου της τουριστικής 

εποχικότητας προκειμένου να προσδιοριστεί η έντασή του και το πρότυπό του στη 

διάρκεια των ετών. Προκειμένου να εξαχθούν περισσότερα συμπεράσματα, 

επιχειρήθηκαν διαφόρων ειδών ομαδοποιήσεις οι οποίες μετέπειτα συνέβαλλαν στη 

διαμόρφωση των προτάσεων.

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ως προς την εποχικότητα των κυριότερων 

τουριστικών αγορών της χώ ρας ανά νομό?

Στο κεφάλαιο 9 έγινε μια σε βάθος ανάλυση προκειμένου να διαφανούν οι 

συμπεριφορές των κύριων τουριστικών αγορών, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε 

επίπεδο περιφερειών.

• Π ω ς συνδέεται η τουριστική εποχικότητα με  τον κάθε οικονομικό κλάδο ανά 

νομό?

Στο Κεφάλαιο 11 προσδιορίστηκε ο δείκτης τοπικής ειδίκευσης ανά νομό, ανά 

οικονομικό κλάδο προκειμένου να διαμορφωθεί μια εικόνα για τον κάθε νομό. Ο 

δείκτης ειδίκευσης για τον κλάδο του τουρισμού συσχετίστηκε με τον δείκτη της 

τουριστικής εποχικότητας στη συνέχεια υπολογίστηκαν κάποιοι κύριοι δημογραφικοί 

δείκτες και δείκτες απασχόλησης. Το κεφάλαιο αυτό είχε σημαντική συνεισφορά στην 

ανάπτυξη τουριστικών πολιτικών.

• Ποιο είναι το θεωρητικό πλαίσιο για την εξέταση της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας? Π ως υπολογίζεται ο δείκτης τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας ανά νομό στην Ελλάδα και πως συσχετίζεται μ ε  την 

τουριστική εποχικότητα?

Στο κεφάλαιο 5 αναπτύχθηκε το θεωρητικό πλαίσιο της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας και παρουσιάστηκαν τα προτεινόμενα υποδείγματα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Δεδομένου ότι τα υποδείγματα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε 

επίπεδο νομών, τόσο λόγο έλλειψης δεδομένων, όσο και γιατί έχουν διαμορφωθεί για 

να εκτιμούν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο χώρας, στο κεφάλαιο 12 προτάθηκε το 

θεωρητικό πλαίσιο για την τουριστική ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο νομών και 

υπολογίστηκε ο αντίστοιχος δείκτης. Έπειτα, ο δείκτης συσχετίστηκε με τους δείκτες 

τουριστικής εποχικότητας, τουριστικής φέρουσας ικανότητας, τουριστικής ειδίκευσης 

και τουριστικού κορεσμού.
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• Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την τουριστική 

εποχικότητα στην Ελλάδα?

Στο κεφάλαιο 2 της Διδακτορικής Διατριβής αναλύθηκαν οι σχετικοί παράγοντες σε 

ένα γενικό πλαίσιο όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, ωστόσο στο 

κεφάλαιο 13 αναπτύχθηκε ένα υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για 

τον προσδιορισμό των παραγόντων.

• Π οιες είναι οι χω ρικές ανισότητες του ελληνικού τουρισμού?

Συνολικά μέσα από την ανάλυση της Διδακτορικής Διατριβής προέκυψαν οι έντονες 

χωρικές και χρονικές ανισότητες της τουριστικής δραστηριότητας.

• Π ω ς μπορεί να αναπτυχθεί ένα υπόδειγμα (εργαλείο) για την 

αποτελεσματικότερη κατανομή της τουριστικής ζήτησης, της χρονικής και 

χω ρικής της κατανομής?

Στο κεφάλαιο 6 αναπτύχθηκαν οι προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τη προσέγγιση της τουριστικής εποχικότητας, ενώ στο κεφάλαιο 14 

παρουσιάστηκε το προτεινόμενο υπόδειγμα για τον περιορισμό του φαινομένου εντός 

ενός πλαισίου βιωσιμότητας. Σε πρώτο στάδιο επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός του 

βέλτιστου αριθμού διανυκτερεύσεων ανά μήνα συνολικά στη χώρα προκειμένου να 

μειωθεί ο δείκτης της τουριστικής εποχικότητας και στο δεύτερο στάδιο επιχειρήθηκε 

η βέλτιστη κατανομή των διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό 

προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες διανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια, ανά μήνα κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

• Π ω ς δύναται να προσδιοριστούν τα οικονομικά οφέλη από την 

αποτελεσματικότερη κατανομή της τουριστικής ζήτησης, της χρονικής και 

χω ρικής της κατανομής?

Δεδομένου ότι για το 2019, ακόμα και τον Αύγουστο που η τουριστική ζήτηση είναι 

εντονότερη, το ποσοστό πληρότητας στα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας είναι 

μικρότερο από 50%. Προέκυψε έτσι η ανάγκη προσδιορισμού του ανεκμετάλλευτου 

ξενοδοχειακού κεφαλαίου και του κόστους κεφαλαίου. Από την ανάλυση 

προσδιορίστηκε ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που χάνονται στη χώρα λόγω της 

εποχικότητας, οι εισπράξεις, η αποδοτικότητα του κεφαλαίου, τα επενδυμένα κεφάλαια 

και άλλοι οικονομικοί δείκτες ανά περιφέρεια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας A. 1. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων με τον όρο “tourism seasonality ” για 
την περίοδο 2000-2021 στις βάσεις δεδομένος Web o f  Science, Science D irect και 
Google Scholar, ανά έτος.

ΑΑ Title Year Country Database

1 Seasonal Variation in Visitor Satisfaction and Its 
Management Implications in Banff National Park

2021 Canada Web of 
Science

2 Organizational Cultures Detennine Employee Innovation 
in Response to Seasonality: Regulatory Processes of 
Openness and Resistance

2021 China Web of 
Science

3 Enviromnental effects of tourism and its seasonality on 
Mediterranean islands: the contribution of the Interreg 
MED BLUE ISLANDS project to build up an ...

2021 Cyprus Google
Scholar

4 Shaping organizational culture in response to tourism 
seasonality: A qualitative approach

2021 Ethiopia Web of 
Science

5 How hotels suffer from and deal with the economic effects 
of tourism seasonality: A case study of Aksum, Ethiopia

2021 Ethiopia Google
Scholar

6 Examining the Relationship Between Tourism Seasonality 
and Saturation for the Greek Prefectures: A Combined 
Operational and TALC-Theoretic Approach

2021 Greece Google
Scholar

7 Quantifying Seasonality in Tourism: A Case Study of 
Religious Tourism of Jammu

2021 India Google
Scholar

8 Study of Seasonality Tourism in Simanindo Sub-district, 
Samosir Regency

2021 Indonesia Google
Scholar

9 EVENT TOURISM AS A STRATEGY FOR 
OVERCOMING SEASONALITY IN TOURISM IN 
LATVIA.

2021 Latvia Google
Scholar

10 Influence of Tourism Seasonality and Financial Ratios on 
Hotels' Exit Risk

2021 Norway Web of 
Science

11 Passive Mobile Data for Studying Seasonal Tourism 
Mobilities: An Application in a Mediterranean Coastal 
Destination

2021 Spain Web of 
Science

12 Accoimnodation, Seasonality and Domestic Tourism to 
National Parks: Implications for Enviromnental Policy

2021 Spain Google
Scholar

13 A framework for classifying causal factors of tourism 
demand seasonality: an interseason and intraseason 
approach

2020 Aruba Google
Scholar

14 Does climate drive tourism seasonality in cultural 
destinations? A comparative study

2020 China Web of 
Science

15 Does climate drive tourism seasonality in cultural 
destinations? A comparative study

2020 China Google
Scholar

16 Riding waves of intra-seasonal demand in surf tourism: 
analysing the nexus of seasonality and 21st century surf 
forecasting technology

2020 Costa Rica Google
Scholar

17 Shaping organizational culture in response to tourism 
seasonality: A qualitative approach

2020 Ethiopia Google
Scholar

18 Selective Key Studies in Seasonality Tourism: A 
Literature Review

2020 general Google
Scholar

19 Detecting interregional patterns in tourism seasonality of 
Greece: A principal components analysis approach

2020 Greece Google
Scholar

20 Examining the relationship between Tourism Seasonality 
and Tourism Carrying Capacity indexes for the Greek 
prefectures

2020 Greece Google
Scholar

21 Composite indicators in evaluating tourism performance 
and seasonality

2020 Greece Google
Scholar

Θωμάς A. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 313

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



ΑΑ Title Year Country Database
22 Measuring Tourism Seasonality Across Selected 

Mediterranean Countries
2020 Greece,

Spain,
France,
Croatia,
Italy,
Portugal

Google
Scholar

23 IMPACT OF SEASONALITY IN TOURISM OF 
NAINITAL

2020 India Google
Scholar

24 Testing role of HRM practices and organizational 
commitment on organizational performance with reference 
to seasonality in tourism employment.

2020 India Google
Scholar

25 Transport modes and tourism seasonality in Italy: By air or 
by road?

2020 Italy Web of 
Science

26 Transport modes and tourism seasonality in Italy: By air or 
by road?

2020 Italy Google
Scholar

27 The Economic and Enviromnental Effects of Seasonality 
of Tourism: a look at Solid Waste

2020 Italy Google
Scholar

28 Panel Data Analysis of the Meteorological and Economic 
Factors for Tourism Demand Seasonality in Japan by the 
Two-Way Fixed Effects Model

2020 Japan Google
Scholar

29 Hotel Managers' Perceptions and Responses as Counter 
Measures for Seasonality in Kenya's Tourism Industry

2020 Kenya Google
Scholar

30 The economic determinants of tourism seasonality: A case 
study of the Norwegian tourism industry

2020 Norway Web of 
Science

31 The economic determinants of tourism seasonality: A case 
study of the Norwegian tourism industry

2020 Norway Google
Scholar

32 Tourism seasonality and hotel firms' financial 
performance: evidence from Norway

2020 Norway Google
Scholar

33 Influence of Tourism Seasonality and Financial Ratios on 
Hotels' Exit Risk

2020 Norway Google
Scholar

34 Cooperation and innovation to develop tourism and 
combat seasonality: A case study of local tourism firms in 
Geiranger, Norway

2020 Norway Google
Scholar

35 An Integrated Analysis of Tourism Seasonality in Prices 
and Quantities, with an Application to the Spanish Hotel 
Industry

2020 Spain Web of 
Science

36 An Analysis of the Cost of Water Supply Linked to the 
Tourism Industry. An Application to the Case of the Island 
of Ibiza in Spain

2020 Spain Web of 
Science

37 Seasonality and Efficiency of the Hotel Industry in the 
Balearic Islands: Implications for Economic and 
Enviromnental Sustainability

2020 Spain Web of 
Science

38 AN ANALYSIS OF TOURISM SECTOR 
SEASONALITY AND ITS RELATION TO THE 
ECONOMIC CYCLE: THE CASE OF SPAIN

2020 Spain Web of 
Science

39 Analysis of Tourism Seasonality as a Factor Limiting the 
Sustainable Development of Rural Areas

2020 Spain Web of 
Science

40 Analysis of tourism seasonality as a factor limiting the 
sustainable development of rural areas

2020 Spain Google
Scholar

41 An integrated analysis of tourism seasonality in prices and 
quantities, with an application to the Spanish hotel 
industry

2020 Spain Google
Scholar

42 Tourism seasonality across markets 2020 Spain Google
Scholar

43 Climate Change and Tourism Seasonality in Spain: An 
Analysis of the Domestic Coastal Tourism

2020 Spain Google
Scholar

44 Tourism, Seasonality and the Attraction of Youth 2020 Sweden Google
Scholar
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ΑΑ Title Year Country Database
45 Innovative ways of reducing tourism seasonality of tourist 

areas
2020 Uzbekistan Google

Scholar
46 Temporal and Spatial Evolution of Carbon Emissions and 

Their Influencing Factors for Tourist Attractions at 
Heritage Tourist Destinations

2019 China Web of 
Science

47 Progress and Prospects of Tourism Climate Research in 
China

2019 China Web of 
Science

48 A Dualistic Model of Tourism Seasonality: Approach- 
Avoidance and Regulatory Focus Theories

2019 China Web of 
Science

49 Tourism seasonality, online user rating and hotel price: A 
quantitative approach based on the hedonic price model

2019 China Science
Direct

50 Tourism seasonality, online user rating and hotel price: A 
quantitative approach based on the hedonic price model

2019 China Google
Scholar

51 Sustainable livelihood capital and strategy in rural tourism 
households: A seasonality perspective

2019 China Google
Scholar

52 Exploring seasonality of urban inbound tourism from the 
perspective of source market structure: an empirical study 
on Shanghai, China.

2019 China Google
Scholar

53 Deconstructing mass tourism with “upscale, all-year- 
round” tourism: local residents' perspective on 
mechanisms for mitigating seasonality

2019 Croatia,
Slovenia

Google
Scholar

54 Causes and implication of seasonality in tourism 2019 general Google
Scholar

55 Price and Marketing Strategy in Tourism Contexts: A 
preliminary study to mitigating seasonality

2019 general Google
Scholar

56 Arctic tourism in times of change: Seasonality 2019 general Google
Scholar

57 A dualistic model of tourism seasonality: Approach- 
avoidance and regulatory focus theories

2019 Hong Kong Google
Scholar

58 Thermal baths as sources of phannaceutical and illicit drag 
contamination

2019 Hungary Web of 
Science

59 Senses by Seasons: Tourists' Perceptions Depending on 
Seasonality in Popular Nature Destinations in Iceland

2019 Iceland Web of 
Science

60 Winter tourism and seasonality in Iceland. 2019 Iceland Google
Scholar

61 The Impact of City Image on Time Choosing and 
Seasonality of Tourism Travels to Mashhad and How to 
Encounter

2019 Iran Google
Scholar

62 Estimating the Effect of Meteorological and Economic 
Factors on Tourism Demand Seasonality in Japan

2019 Japan Google
Scholar

63 SEASONALITY OF LITHUANIAN NATURE 
TOURISM: VISITOR'S PREFERENCES

2019 Lithuania Google
Scholar

64 Seasonality: Is it a problem or challenge facing future 
tourism employment? Implications for management

2019 Poland Web of 
Science

65 Seasonality: Is it a problem or challenge facing future 
tourism employment? Implications for management

2019 Poland Google
Scholar

66 Seasonality: facing future Is it tourism a problem 
employment? or challenge Implications for management

2019 Poland Google
Scholar

67 Earth observation and social media: Evaluating the 
spatiotemporal contribution of non-native trees to cultural 
ecosystem services

2019 Portugal Science
Direct

68 STATISTICAL EFFECT OF TEMPERATURE ON 
TOURISM SEASONALITY IN ROMANIA

2019 Romania Google
Scholar

69 Analysis of tourism seasonality: regional aspect 2019 Russia Google
Scholar

70 Creative tourism for dealing with seasonality to ensure 
sustained development of the tourism industry

2019 Russia Google
Scholar
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ΑΑ Title Year Country Database
71 Seasonal Concentration Decomposition of Cruise Tourism 

Demand in Southern Europe
2019 Spain Web of 

Science
72 Comprehensive evaluation of the tourism seasonality using 

a synthetic DP2 indicator
2019 Spain Web of 

Science
73 Tourism seasonality worldwide 2019 Spain Science

Direct
74 Tourism seasonality worldwide 2019 Spain Google

Scholar
75 Comprehensive evaluation of the tourism seasonality using 

a synthetic DP2 indicator
2019 Spain Google

Scholar
76 Entrepreneurs' attitudes toward seasonality in the tourism 

sector
2019 Spain Google

Scholar
77 Seasonality in food tourism: wild foods in peripheral areas 2019 Spain Google

Scholar
78 Alternative Types of Tourism and Job Seasonality 2018 Austria,

Belgium,
Cyprus,
Demnark,
Finland,
France,
Gennany,
Greece,
Italy,
Netherlands,
Norway,
Portugal,
Spain,
Sweden

Google
Scholar

79 Strategies for Reducing the Consequences of the 
Seasonality in Tourism

2018 Bulgary Google
Scholar

80 Tourism seasonality-an overview 2018 Croatia Google
Scholar

81 Measuring tourism seasonality: Application and 
comparison of different methods

2018 Croatia Google
Scholar

82 Measuring tourism seasonality across European countries 2018 general Science
Direct

83 Seasonality, Sport and Tourism 2018 general Google
Scholar

84 Analysis of trends and seasonality in the tourism industry: 
The case of a cold desert destination-Kinnaur, Himachal 
Pradesh

2018 India Google
Scholar

85 NICHE TOURISM: A SOLUTION TO SEASONALITY 2018 India Google
Scholar

86 Measuring tourism seasonality 2018 Italy Google
Scholar

87 Measuring tourism seasonality across European countries 2018 Italy Google
Scholar

88 THE IMPACT OF TOURISM ON HEALTHCARE 
SERVICES PROVIDING IN A COASTAL TOURISM 
DESTINATION. DOES SEASONALITY AFFECT ...

2018 Italy Google
Scholar

89 Measuring seasonality of tourism demand in Petra, Jordan 
(2006-2017)

2018 Jordan Google
Scholar

90 Seasonality in Tourism. The Example of Polish Tourism 
Sector

2018 Poland Google
Scholar

91 Tourism seasonality in the spas of Romania. 2018 Romania Google
Scholar

92 Enviromnental and Community Stability of a Mountain 
Destination: An Analysis of Residents ' Perception

2018 Serbia Web of 
Science
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ΑΑ Title Year Country Database
93 Level of seasonality in Macedonian tourism and strategies 

and policies for coping with it
2018 Skopia Google

Scholar
94 Elicitation of tourist accommodation demand for counter- 

seasonal responses: Evidence from the Slovenian Coast
2018 Slovenia Science

Direct
95 Effects of Vacation Rental Websites on the Concentration 

of Tourists-Potential Enviromnental Impacts. An 
Application to the Balearic Islands in Spain

2018 Spain Web of 
Science

96 Seasonality of tourism: A new decomposition 2018 Spain Google
Scholar

97 Empirical essays on seasonality in tourism 2018 Spain Google
Scholar

98 Metrics to measure the geographic characteristics of 
tourism markets: An integrated approach based on Gini 
index decomposition

2017 Australia Science
Direct

99 Patterns of seasonality and tourism demand forecasting 2017 Austria,
Finland,
Portugal,
Netherlands

Google
Scholar

100 ECONOMETRIC ANALYSIS OF SEASONALITY IN 
TOURISM ACTIVITY: ROMANIA VS BULGARIA

2017 Bulgary,
Romania

Google
Scholar

101 What Is the Real Seasonality of the European Union 
Tourism?

2017 general Google
Scholar

102 Strategies to improve sustainability and offset the initial 
high capital expenditure of wave energy converters 
(WECs)

2017 Greece Science
Direct

103 National assessment of climate resources for tourism 
seasonality in Iran using the tourism climate index

2017 Iran Google
Scholar

104 Tourism mobility in time and seasonality in tourism 2017 Italy Google
Scholar

105 Reducing seasonality through private and public 
investment: tourism in Okinawa's off season

2017 Japan Google
Scholar

106 Seasonality in health tourism in Zachodniopomorskie 
voivodeship.

2017 Poland Google
Scholar

107 A COMPARATIVE ANALYSIS REGARDING THE 
SEASONALITY OF THE NUMBER OF MONTHLY 
OVERNIGHT STAYS IN ROMANIA AND THE 
EUROPEAN UNION IN 2005-2016

2017 Romania Web of 
Science

108 Yearly, monthly and weekly seasonality of tourism 
demand: A decomposition analysis

2017 Spain Science
Direct

109 Yearly, monthly and weekly seasonality of tourism 
demand: A decomposition analysis

2017 Spain Google
Scholar

110 Seasonality in tourism: economic labor and social effects 2017 Spain Google
Scholar

111 Seasonality and Marketing Solutions for Sustainable 
Development of Do Son Coastal Tourism

2017 Vietnam Google
Scholar

112 Tourism seasonality and destination management 
implications for Mana Pools tourist destination in 
Zimbabwe

2017 Zimbabwe Google
Scholar

113 Spa and wellness tourism in tackling with seasonality of 
tourism services in South-Western Bulgaria.

2016 Bulgary Google
Scholar

114 Seasonality In Tourism Demand: Panel Models With 
Censored Data

2016 general Google
Scholar

115 Causes and Effects of Tourism Seasonality: Case Study: 
Maasai Mara National Reserve, Kenya

2016 Kenya Google
Scholar

116 Measuring tourism seasonality in regions of Latvia. 2016 Latvia Google
Scholar

117 Coping with seasonality: A case study of family owned 
micro tourism businesses in Obudu Mountain Resort in 
Nigeria

2016 Nigeria Google
Scholar
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ΑΑ Title Year Country Database
118 Oporto's Tourism Seasonality in the Context of Increased 

Presence of Low-cost Airlines
2016 Portugal Google

Scholar
119 The influence of creative tourism on sustainable 

development of tourism and reduction of seasonality-Case 
study of Obidos

2016 Portugal Google
Scholar

120 Overview and characteristics of tourism seasonality in 
Ohrid

2016 Skopia Google
Scholar

121 Tourist seasonality and the role of markets 2016 Spain Science
Direct

122 The challenges of municipal solid waste management 
systems provided by public-private partnerships in mature 
tourist destinations: The case of Mallorca

2016 Spain Science
Direct

123 Solving seasonality in tourism? Labour shortages and 
guest worker programmes in the USA

2016 USA Google
Scholar

124 Propositions for Examining the Seasonality Construct in 
Tourism Settings

2016 USA Google
Scholar

125 Tourists' Perception of Haze Pollution and the Potential 
Impacts on Travel: Reshaping the Features of Tourism 
Seasonality in Beijing, China

2015 Cliina Web of 
Science

126 National Assessment of Climate Resources for Tourism 
Seasonality in China Using the Tourism Climate Index

2015 Cliina Web of 
Science

127 Tourists' perception of haze pollution and the potential 
impacts on travel: Reshaping the features of tourism 
seasonality in Beijing, Cliina

2015 Cliina Google
Scholar

128 National assessment of climate resources for tourism 
seasonality in Cliina using the tourism climate index

2015 Cliina Google
Scholar

129 Research on Seasonality of Tourism Time Series: Urban 
Inbound Tourism as a Case Study.

2015 Cliina Google
Scholar

130 Analysis of Chinese Tourism Seasonality and Potential 
Based on Comprehensive Climate Comfort Index

2015 Cliina Google
Scholar

131 Islands tourism seasonality 2015 Cyprus,
Sicily,
Madeira,
Hiiumaa

Google
Scholar

132 Tourism Demand and Seasonality in Japanese Remote 
Islands: An Empirical Investigation

2015 Japan Google
Scholar

133 Investigating Tourism Seasonality in Nepal 2015 Nepal Google
Scholar

134 Effects of tourism seasonality at local level 2015 Romania Google
Scholar

135 The tourism seasonality in Romania 2015 Romania Google
Scholar

136 Does event tourism prevent seasonality? Assessment of the 
East Region of Macedonia

2015 Skopia Google
Scholar

137 Tourism planning by testing seasonality: regional 
approach

2015 Skopia Google
Scholar

138 Cultural tourism as tourist segment for reducing 
seasonality in a coastal area: the case study of Andalusia

2015 Spain Google
Scholar

139 Cruise tourism seasonality: an empirical study on the 
North American market.

2015 USA Google
Scholar

140 Anti-season Tourism and Tourism Seasonality Mitigation: 
Current Research and Relevant Implications.

2014 Cliina Google
Scholar

141 The Exploratory Research on Tourism Seasonality in our
Country------A Case Study of Beijing, Shanghai, Yunnan,
Sichuan and Fujian

2014 Cliina Google
Scholar

142 The effect of tourism seasonality on protected areas 2014 Croatia Google
Scholar
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ΑΑ Title Year Country Database
143 Seasonality issues in established tourism destinations: 

Expanding tourism season in Sithonia Peninsula, Central 
Macedonia, Greece

2014 Greece Google
Scholar

144 Managing Seasonality in Tourism: Challenges and 
Opportunities for the Tourism Industry in Hhsavik, Iceland

2014 Iceland Google
Scholar

145 Seasonality in tourism and forecasting foreign tourist 
arrivals in India

2014 India Google
Scholar

146 Seasonality of Tourism a Major Constraint for the Growth 
of Tourism in the Regional Economy of Sikkim State, 
India

2014 India Google
Scholar

147 SEASONALITY OF TOURISM: A MAJOR CON 
REGIONAL ECONOM

2014 India Google
Scholar

148 STUDYING THE EFFECT OF SEASONALITY 
TOURISM ON THE EMPLOYEES'JOB SECURITY OF 
TOURISM SECTOR (CASE STUDY: SAREIN CITY)

2014 Iran Google
Scholar

149 The influence of tourism seasonality on family business in 
peripheral regions

2014 Portugal Google
Scholar

150 The Economic Efficiency Of Romania Agro-Tourism 
Guest Houses, In Tenns Of Seasonality And 
Concentration Ratio Of Tourist Arrivals During The 
Period 2007-2012

2014 Romania Google
Scholar

151 SEASON-ORIENTED DESTINATION POSITIONING 
FOR VISITORS IN THE MEDITERRANEAN

2014 Slovenia Web of 
Science

152 Impacts of seasonality on enviromnental sustainability in 
the tourism sector based on destination type: an 
application to Spain's Andalusia region

2014 Spain Web of 
Science

153 Simulating seasonal concentration in tourism series 2014 Spain Science
Direct

154 Impacts of seasonality on enviromnental sustainability in 
the tourism sector based on destination type: An 
application to Spain's Andalusia region

2014 Spain Google
Scholar

155 Tourism seasonality and its potential impacts. 2014 Spain Google
Scholar

156 THE ROLE OF CLIMATE ON SEASONALITY 
TOURISM AND EMERGING TOURIST PRODUCTS 
CONFIGURATION. THE CASE OF MALLORCA

2014 Spain Google
Scholar

157 Addressing seasonality in tourism: The development of a 
prototype

2014 USA Google
Scholar

158 The Role of Cultural Tourism in Seasonality Reduction: 
The Case of Cape Verde

2013 Cape Verde Google
Scholar

159 APPLYING GINI COEFFICIENT TO ANALYZE 
SEASONALITY OF CROATIAN TOURISM

2013 Croatia Google
Scholar

160 Seasonality in tourism: introducing golf as a touristic 
segment in order to prolong a destination's touristic season, 
project of istria county in Croatia

2013 Croatia Google
Scholar

161 Review on the studies of domestic tourism seasonality [J] 2013 general Google
Scholar

162 Tourism Seasonality: A Complementary Approach. 2013 Italy Google
Scholar

163 Effects of tourism seasonality to a highland destination: 
evidence from A1 Bahah Province, Saudi Arabia

2013 Saudi
Arabia

Google
Scholar

164 Investigating tourism seasonality in Macedonia 2013 Skopia Google
Scholar

165 A simple test for the presence of seasonality in tourism in 
Macedonia

2013 Skopia Google
Scholar

166 Empirical analysis of seasonality patter ns in tourism 2013 Skopia Google
Scholar

167 Marketing Strategies for Seasonality in Turkish Tourism 2013 Turkey Google
Scholar
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ΑΑ Title Year Country Database
168 Seasonality patterns in Asian tourism 2012 Australia Web of 

Science
169 The impact of seasonality on tourism and hospitality 

operations in the alpine region of New South Wales, 
Australia

2012 Australia Google
Scholar

170 Research Note: Seasonality Patterns in Asian Tourism 2012 China Google
Scholar

171 Analysis on the features and causes of seasonality in rural 
tourism: A case study of Beijing suburbs

2012 China Google
Scholar

172 Analysis of the Seasonality of Tourism Market in 
Thanjavur District

2012 India Google
Scholar

173 Municipal scale scenario: Analysis of an Italian seaside 
town with MarkAL-TIMES

2012 Italy Science
Direct

174 An overview of tourism seasonality: Key concepts and 
policies

2012 Italy Google
Scholar

175 Forecasting tourism demand: the role of seasonality 2012 Italy Google
Scholar

176 An overview of Tourism Seasonality: key concepts and 
policy

2012 italy Google
Scholar

177 A COMPARATIVE STUDY ON TOURISM 
SEASONALITY FOCUSING ON FOREIGN VISITORS 
AND DOMESTIC TRAVELERS IN JAPAN

2012 Japan Google
Scholar

178 Analysis of The Sustainable Development of Tourist 
Seasonality Visual Threshold of Eco-tourism in Inner 
Mongolia Steppe

2012 Mongolia Google
Scholar

179 Effects of Tourism Wages and employment for the 
Spanish regions: Seasonality versus Tourism 
Specialization

2012 Spain Google
Scholar

180 Do Climatic or Institutional Factors Drive Seasonal 
Patterns of Tourism Visitation to Protected Areas across 
Diverse Climate Zones in Eastern Australia?

2011 Australia Web of 
Science

181 Geographical perception and tourism planning: a 
Seasonality study.

2011 Brazil Google
Scholar

182 Analysis on Characters and Countenneasures of 
Seasonality in Tourism in Yunnan Province

2011 China Google
Scholar

183 Discussion on the coping strategies of tourism reception 
building to tourism seasonality

2011 China Google
Scholar

184 Study on Seasonality of Qingdao Coastal Tourism 2011 China Google
Scholar

185 Analysis on Seasonality of International Tourism of 
Qingdao City------Based on Different Perspectives

2011 China Google
Scholar

186 Measuring Tourism Seasonality 2011 general Science
Direct

187 Seasonality: A factor of crisis or development in cruise 
tourism?

2011 general Google
Scholar

188 Seasonality in Tourism Employment: Case: Grecotel Kos 
Imperial Thalasso

2011 Greece Google
Scholar

189 Tourism seasonality in cultural destinations: Empirical 
evidence from Sicily

2011 Italy Science
Direct

190 Tourism seasonality in cultural destinations: Empirical 
evidence from Sicily

2011 Italy Google
Scholar

191 Seasonal pattern and amplitude-a logical framework to 
analyse seasonality in tourism: an application to bed 
occupancy in Sicilian hotels

2011 Italy Google
Scholar

192 The impact of low cost carriers on Korean Island tourism 2011 Korea Science
Direct

193 Quantifying seasonality in tourism: a case study of 
Montenegro

2011 Montenegro Google
Scholar
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ΑΑ Title Year Country Database
194 Seasonality and the Lifestyle "Conundrum": An Analysis 

of Lifestyle Entrepreneurship in Wine Tourism Regions
2011 New

Zealand
Web of 
Science

195 Statistical methods used in the analysis and forecast of the 
tourism activity affected by seasonality

2011 Romania Google
Scholar

196 Seasonality and the lifestyle “conundrum”: An analysis of 
lifestyle entrepreneurship in wine tourism regions

2011 USA, New 
Zealand

Google
Scholar

197 Asian tourism seasonality, with an emphasis on China's 
Golden Week system

2010 China Google
Scholar

198 Research Note: Seasonality in Sicilian Tourism Demand -  
An Exploratory Study

2010 Italy Google
Scholar

199 The Impact Of Seasonality In Tourism On Employment 2010 Italy Google
Scholar

200 Seasonality of Tourism Services Demand: An 
Econometric Analysis

2010 Italy Google
Scholar

201 Volatility and seasonality of tourism demand in Portugal 2010 Portugal Google
Scholar

202 Measuring the seasonality in tourism with the comparison 
of different methods

2010 Turkey Google
Scholar

203 Climate change and tourism seasonality. 2010 USA Google
Scholar

204 Developing effective strategies for tackling seasonality in 
the tourism industry

2010 Wales Google
Scholar

205 Methods for Research on Seasonality in Tourism 2009 Bulgary Google
Scholar

206 Analysis of the Causes of Yunnan Tourism Seasonality 
and the Mechanism of the Impact [J]

2009 China Google
Scholar

207 Seasonality in New Zealand: perceptions of tourism 
operators in Queenstown

2009 New
Zealand

Google
Scholar

208 The causes of the seasonality of tourism-the vision of the 
Algarve tourist offer.

2009 Portugal Google
Scholar

209 Modelling air passenger arrivals in the Balearic and 
Canary Islands, Spain

2009 Spain Web of 
Science

210 Seasonality in tourism: A review. 2009 USA Google
Scholar

211 Seasonality in rural tourism-the case of North Portugal 2008 Portugal Google
Scholar

212 Golf in mass tourism destinations facing seasonality: A 
longitudinal study

2008 Spain Google
Scholar

213 A comprehensive approach to Asian seasonality patterns in 
tourism

2008 Thailand Google
Scholar

214 Implications of global climate change for tourism flows 
and seasonality

2007 general Google
Scholar

215 An analysis of seasonality in monthly per person tourist 
spending in Turkish inbound tourism from a market 
segmentation perspective

2007 Turkey Google
Scholar

216 Conceptualising supply-side seasonality in tourism: a 
study of the temporal trading behaviours for small tourism 
businesses in Scotland

2006 Scotland Google
Scholar

217 Measuring Seasonality in Central Europe's Tourism-how 
and for what?

2005 Austria Google
Scholar

218 Human activity in landscape seasonality: The case of 
tourism in Crete

2005 Greece Google
Scholar

219 Tourism pattern in Uttaranchal: cure for seasonality 
syndrome

2005 India Google
Scholar

220 Sport tourism as an attraction for managing seasonality 2005 New
Zealand

Google
Scholar

221 Climate change and the distribution of climatic resources 
for tourism in North America

2004 Canada Web of 
Science
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ΑΑ Title Year Country Database
222 Mitigating tourism seasonality: A Quantitative Approach 2004 Canada Science

Direct
223 Mitigating tourism seasonality: A quantitative approach 2004 Canada Google

Scholar
224 Adjusted Gini coefficient and 'months equivalent'degree of 

tourism seasonality: A research note
2004 Greece Google

Scholar
225 Research note: Adjusted Gini coefficient andmonths 

equivalent'degree of tourism seasonality
2004 Greece Google

Scholar
226 Seasonality in tourism employment: Human resource 

challenges
2003 Canada Google

Scholar
227 Tourism dynamics: Cyprus' hotel value chain and 

profitability
2003 Cyprus Web of 

Science
228 Seasonality of tourism in Wales: a comparative analysis 2003 Wales Google

Scholar
229 Tourism, sport and seasons: the challenges and potential of 

overcoming seasonality in the sport and tourism sectors
2002 New

Zealand
Science
Direct

230 Tourism, sport and seasons: the challenges and potential of 
overcoming seasonality in the sport and tourism sectors

2002 New
Zealand

Google
Scholar

231 Seasonality in tourism: An introduction 2001 Canada Google
Scholar

232 Seasonality in tourism 2001 general Google
Scholar

233 Seasonality in tourism: Issues and implications 2001 general Google
Scholar

234 Managing seasonality in peripheral tourism regions: The 
case of Northland, New Zealand

2001 New
Zealand

Google
Scholar

235 Long-Term Positive Adjustments to Seasonality: 
Consequences of Summer Tourism in the Jotunheimen 
Area, Norway

2001 Norway Google
Scholar

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας A. 2. Περιγραφικά στατιστικά του αριθμού των διανυκτερεύσεων ανά μήνα, ανά 
κατηγορία επισκεπτών, για την περίοδο 1998-2018.

Δ ια ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ε ις  Α λ λ ο δ α π ώ ν  Δ ια ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ε ις  Η μ ε δ α π ώ ν
S ta tis tic S td . E rro r S ta tis tic S td . E rro r

Jan M e a n 2 9 1 7 5 3 .4 3 1 4 6 6 3 .6 3 4 7 3 5 8 0 4 .5 2 1 5 1 1 7 .2 0 0
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 2 6 1 1 6 5 .6 2 7 0 4 2 7 0 .6 0
M e a n U p p e r  B o u n d 3 2 2 3 4 1 .2 3 7 6 7 3 3 8 .4 5
5 %  T r im m e d  M ean 2 8 6 7 4 3 .9 1 7 3 4 9 8 1 .2 5
M e d ia n 2 6 8 7 9 8 .0 0 7 2 6 8 0 8 .0 0
V  a r ia n c e 4 5 1 5 4 6 5 6 9 9 .

157
4 7 9 9 1 2 4 1 3 6 .4 6 2

S td . D e v ia tio n 6 7 1 9 7 .2 1 5 6 9 2 7 5 .7 1 1
M in im u m 2 2 2 4 0 9 6 0 6 4 9 0
M a x im u m 4 5 1 4 5 9 8 8 0 7 0 4
R an g e 2 2 9 0 5 0 2 7 4 2 1 4
In te rq u a r ti le  R an g e 56 7 3 5 1 00720
S k e w n e ss 1.431 .501 .2 3 0 .501
K u rto s is 1 .212 .9 7 2 - .2 8 6 .9 7 2

F eb M e a n 3 3 0 5 0 2 .4 8 1 3 9 5 7 .7 2 3 7 2 6 2 9 2 .4 8 1 4 1 8 6 .8 1 7
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 3 0 1 3 8 7 .1 8 6 9 6 6 9 9 .2 9
M e a n U p p e r  B o u n d 3 5 9 6 1 7 .7 8 7 5 5 8 8 5 .6 6
5 %  T r im m e d  M ean 3 2 4 3 2 7 .3 6 7 2 6 2 3 5 .6 7
M e d ia n 3 1 2 9 2 3 .0 0 7 1 5 5 6 7 .0 0
V  a r ia n c e 4 0 9 1 1 7 8 4 5 1 ,

0 62
4 2 2 6 5 8 1 3 7 7 .9 6 2

S td . D e v ia tio n 6 3 9 6 2 .3 2 1 6 5 0 1 2 .1 6 3
M in im u m 2 6 0 7 0 0 6 1 0 1 1 7
M a x im u m 5 1 3 0 8 2 8 4 2 5 9 3
R an g e 2 5 2 3 8 2 2 3 2 4 7 6
In te rq u a r ti le  R an g e 53 1 9 5 1 1 1 0 8 7
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Δ ια ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ε ις  Α λ λ ο δ α π ώ ν  Δ ια ν υ κ τερ εύ σ ε ι.ς  Η μ ε δ α π ώ ν
S ta tis tic S td . E rro r S ta tis tic S td . E rro r

S k e w n e ss 1 .726 .501 .0 9 8 .501
K u rto s is 2 .7 1 9 .9 7 2 -.8 9 5 .9 7 2

M a r M e a n 5 5 3 6 4 7 .7 6 2 7 0 6 4 .3 9 0 9 0 4 8 1 0 .9 5 1 1 5 7 1 .6 5 5
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 4 9 7 1 9 2 .4 3 8 8 0 6 7 2 .9 0
M e a n U p p e r  B o u n d 6 1 0 1 0 3 .0 9 9 2 8 9 4 9 .0 0
5 %  T r im m e d  M ean 5 3 7 9 5 1 .8 0 9 0 7 4 9 7 .9 2
M e d ia n 5 3 1 1 8 7 .0 0 9 0 7 6 6 3 .0 0
V  a r ia n c e 1 5 3 8 2 1 0 5 1 6

8 .1 9 0
2 8 1 1 9 6 6 9 4 8 .4 4 8

S td . D e v ia tio n 1 2 4 0 2 4 .6 1 5 5 3 0 2 7 .9 8 3
M in im u m 4 3 1 0 3 6 7 6 4 8 6 7
M a x im u m 9 6 9 8 4 3 9 9 2 4 8 7
R an g e 5 3 8 8 0 7 2 2 7 6 2 0
In te rq u a r ti le  R an g e 1 1 1018 5 8 6 4 6
S k e w n e ss 2 .1 5 9 .501 - .4 2 9 .501
K u rto s is 5 .743 .9 7 2 1.309 .9 7 2

A p r M e a n 1 6 6 1 8 1 4 .8 1 9 0 7 5 9 .1 1 1 1 0 9 9 2 6 8 .1 4 2 5 8 9 6 .2 7 0
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 1 4 7 2 4 9 4 .6 2 1 0 4 5 2 4 9 .4 7
M e a n U p p e r  B o u n d 1 8 5 1 1 3 5 .0 0 1 1 5 3 2 8 6 .8 1
5 %  T r im m e d  M ean 1 6 3 6 6 7 4 .1 2 1 1 0 2 6 5 9 .3 0
M e d ia n 1 5 3 0 5 9 9 .0 0 1 1 2 2 0 9 8 .0 0
V  a r ia n c e 1 7 2 9 8 1 5 4 2 5 1 4 0 8 2 9 5 2 3 8 4 .6 2

9 9 .9 6 2 9
S td . D e v ia tio n 4 1 5 9 1 0 .4 9 8 1 1 8 6 7 1 .6 1 6
M in im u m 1 0 9 0 3 6 6 8 4 8 7 3 4
M a x im u m 2 6 8 8 8 8 9 1 2 8 9703
R an g e 1 5 9 8523 4 4 0 9 6 9
In te rq u a r ti le  R an g e 5 8 6 0 8 5 164943
S k e w n e ss .9 6 9 .501 - .4 8 8 .501
K u rto s is .6 4 9 .9 7 2 - .3 2 6 .9 7 2

M ay M e a n 00 ο νο ο ο ο 2 8 2 2 0 2 .0 9 1 1 0 3 8 1 3 9 .4 8 2 4 7 8 6 .1 3 3
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 5 2 2 0 4 4 6 .7 5 9 8 6 4 3 6 .5 1
M e a n U p p e r  B o u n d 6 3 9 7 7 7 3 .2 5 1 0 8 9 8 4 2 .4 4
5 %  T r im m e d  M ean 5 6 9 2 6 1 9 .2 8 1 0 4 0 8 5 6 .9 2
M e d ia n 5 4 3 6 2 8 5 .0 0 1 0 2 3 4 8 8 .0 0
V  a r ia n c e 1 6 7 2 3 9 8 4 2 2 1 2 9 0 1 4 0 0 1 3 8 .4 6

2 4 1 .2 0 0 2
S td . D e v ia tio n 1 2 9 3 2 1 2 .4 4 3 1 1 3 5 8 4 .3 3 1
M in im u m 4 3 9 2 8 2 7 7 6 8 5 5 9
M a x im u m 9 3 7 5 5 6 2 1 2 5 7 4 6 4
R an g e 4 9 8 2 7 3 5 4 8 8 9 0 5
In te rq u a r ti le  R an g e 1 6 9 5 5 8 8 1 65446
S k e w n e ss 1 .392 .501 - .3 0 9 .501
K u rto s is 1.703 .9 7 2 .3 9 7 .9 7 2

Ju n e M e a n 8 4 7 7 8 9 8 .0 5 4 6 2 2 7 0 .3 1 4 1 3 3 5 1 7 6 .8 6 3 9 0 5 6 .5 8 9
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 7 5 1 3 6 1 9 .0 7 1 2 5 3 7 0 6 .2 4
M e a n U p p e r  B o u n d 9 4 4 2 1 7 7 .0 3 1 4 1 6 6 4 7 .4 8
5 %  T r im m e d  M ean 8 3 6 6 6 1 2 .1 7 1 3 2 1 8 8 8 .9 9
M e d ia n 7 9 4 9 9 5 2 .0 0 1 2 6 6 9 7 9 .0 0
V  a r ia n c e 4 4 8 7 5 7 0 7 1 3 3 2 0 3 3 7 6 0 7 9 5 .6 2

3 7 2 .7 4 8 9
S td . D e v ia tio n 2 1 1 8 3 8 8 .7 0 7 1 7 8 9 7 9 .7 7 8
M in im u m 5 9 7 9 1 8 5 1 1 1 4 2 6 2
M a x im u m 1 2 9 8 4 4 2 6 1 8 0 0 8 4 6
R an g e 7 0 0 5 2 4 1 6 8 6 5 8 4
In te rq u a r ti le  R an g e 3 7 2 9 3 4 7 2 0 6 9 0 4
S k e w n e ss .8 0 4 .501 1.256 .501
K u rto s is - .4 3 8 .9 7 2 1 .034 .9 7 2

Ju ly M e a n 1 0 3 9 6 7 3 7 .7 6 5 5 9 2 1 1 .8 1 1 2 3 1 7 7 5 0 .5 7 8 5 5 3 0 .4 2 8
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 9 2 3 0 2 4 2 .3 6 2 1 3 9 3 3 7 .2 3
M e a n U p p e r  B o u n d 1 1 5 6 3 2 3 3 .1 6 2 4 9 6 1 6 3 .9 2
5 %  T r im m e d  M ean 1 0 2 8 4 9 0 1 .6 5 2 2 9 3 8 2 6 .3 4
M e d ia n 9 8 2 9 8 1 5 .0 0 2 2 0 3 0 5 0 .0 0
V  a r ia n c e 6 5 6 7 0 7 4 8 4 7 1 5 3 6 2 4 5 3 5 1 1 5 .6

1 6 2 .9 9 0 57
S td . D e v ia tio n 2 5 6 2 6 3 0 .4 5 5 3 9 1 9 4 9 .6 5 9
M in im u m 7 4 3 9 7 4 7 1 7 8 9 1 9 9
M a x im u m 1 5 3 8 0 6 0 4 3 2 8 5 2 9 6
R an g e 7 9 4 0 8 5 7 1 4 9 6 0 9 7
In te rq u a r ti le  R an g e 4 6 1 7 9 9 6 5 0 6 9 4 2
S k e w n e ss .665 .501 1.089 .501
K u rto s is - .8 2 6 .9 7 2 .4 8 7 .9 7 2
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Διανυκτε ρεύσεις Αλλοδαπών Διανυκτερεύσει.ς Ημεδαπών
S ta tis tic  S td . E rro r S ta tis tic S td . E rro r

A u g M e a n
1 0 7 8 8 6 2 5 .4 8 4 8 1 5 3 7 .0 0 4 3 0 5 6 9 0 2 .7 1

1 0 6 5 8 3 ,6 7
3

9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 9 7 8 4 1 5 6 .8 9  2 8 3 4 5 7 3 .0 7
M e a n U p p e r  B o u n d 1 1 7 9 3 0 9 4 .0 7 3 2 7 9 2 3 2 .3 6
5 %  T r im m e d  M ean 1 0 6 8 9 6 3 9 .6 2 3 0 1 8 3 1 1 .8 1
M e d ia n 1 0 2 9 7 2 2 8 .0 0 2 8 5 3 5 2 3 .0 0
V  a r ia n c e 4 8 6 9 4 3 5 6 1 8 2 3 8 5 6 1 6 6 6 4 2 2 .1

7 7 6 .4 6 3 14
S td . D e v ia tio n 2 2 0 6 6 7 9 .7 7 3 4 8 8 4 2 7 .7 4 9
M in im u m 8 1 3 5 4 2 6 2 5 7 7 2 3 0
M a x im u m 1 5 2 6 1 6 8 2 4 2 3 5 1 4 0
R an g e 7 1 2 6 2 5 6 1 6 5 7 9 1 0
In te rq u a r ti le  R an g e 3 7 2 9 4 7 3 5 0 3 4 1 9
S k e w n e ss .6 4 6  .501 1.420 .501
K u rto s is - .8 4 2  .9 7 2 .8 6 9 .9 7 2

S ep M e a n 8 4 3 2 6 8 4 .9 0 4 3 g g 2 5 g 6 1 3 3 1 5
1 3 7 0 5 8 0 .3 8 3 8 3 2 1 .4 9 2

9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 7 6 2 2 7 9 1 .6 2 9 1 2 9 0 6 4 3  15
M e a n

U p p e r  B o u n d 9 2 4 2 5 7 8 .1 8 0 1 4 5 0 5 1 7 6 1

5 %  T r im m e d  M ean 8 3 3 4 7 1 4 ,8 1 2
17

1 3 5 7 1 3 6 .0 4

M e d ia n 7 8 7 8 6 1 2 ,0 0 0
00

1 2 9 1 2 9 4 .0 0

V  a r ia n c e 3 1 6 5 6 3 9 7 6 7 3 0 8 3 9 2 7 1 5 1 1 .4 4
0 7 1 .9 9 1 8

S td . D e v ia tio n 1 7 7 9 2 2 4 ,4 8 4
733

1 7 5 6 1 1 .1 3 7

M in im u m 6 .3 9 3 E + 6 1159581
M a x im u m 1 .2 2 5 E + 7 1 8 2 8 8 1 4
R an g e 5 8 5 4 3 3 6 .0 0 0 6 6 9 2 3 3
In te rq u a r ti le  R an g e 2 8 4 8 5 5 4 .0 0 0 2 2 9 2 2 3
S k e w n e ss .9 3 0  .501 1.248 .501
K u rto s is - .1 9 6  .9 7 2 .995 .9 7 2

O c t M e a n 3 9 6 7 9 7 8 .9 5 2  2 0 g 0 1 5  3 3 6 0 3 4
8 9 7 7 8 2 .4 8 2 0 7 7 6 .5 6 9

9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d
M e a n

U p p e r  B o u n d 4 4 0 1 8 9 1 .3 3 9 9 4 1 1 2 1  6 4

5 %  T r im m e d  M ean 3 8 8 5 0 8 4 ,2 4 3
39

8 9 4 0 7 6 .6 9

M e d ia n 3 5 9 5 8 2 8 ,0 0 0
00

8 6 1 2 1 7 .0 0

V  a r ia n c e 9 0 8 6 7 7 9 8 0 5
3 1 .2 4 8

9 0 6 4 9 8 2 1 6 9 .2 6 2

S td . D e v ia tio n 9 5 3 2 4 6 ,0 2 3 0
87

9 5 2 1 0 .2 0 0

M in im u m 3 .1 1 1 E + 6 7 4 9 8 2 7
M a x im u m 6 .3 2 2 E + 6 1 1 1 0 7 1 8
R an g e 3 2 1 0 6 5 7 .0 0 0 3 6 0 8 9 1
In te rq u a r ti le  R an g e 1 0 6 8 2 0 1 .5 0 0 115205
S k e w n e ss 1 .545  .501 .9 0 9 .501
K u rto s is 1 .626  .9 7 2 .411 .9 7 2

N o v M e a n 4 5 5 6 6 8 .4 2 8 6 2 4 5 0 0 .8 1 8 5 7 7 4 9 3 3 1 .5 2 1 8 2 2 9 .0 6 4
9 5 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 4 0 4 5 6 0 .6 1 6 6 7 1 1 3 0 6 .3 6
M e a n U p p e r  B o u n d 5 0 6 7 7 6 .2 4 0 5 7 8 7 3 5 6 .6 9
5 %  T r im m e d  M ean 4 4 5 5 4 2 .3 2 0 1 7 4 5 8 4 3 .8 5
M e d ia n 4 0 9 5 5 7 .0 0 0 0 7 3 2 1 4 7 .0 0
V  a r ia n c e 1 2 6 0 6 0 9 2 3 2

3 .7 5 7
6 9 7 8 2 7 4 4 2 9 .2 6 2

S td . D e v ia tio n 1 1 2 2 7 6 .8 5 5 6
9

8 3 5 3 6 .0 6 7

M in im u m 3 4 3 8 4 3 .0 0 6 1 9 8 4 9
M a x im u m 7 5 0 7 9 1 .0 0 9 4 2 6 1 7
R an g e 4 0 6 9 4 8 .0 0 3 2 2 7 6 8
In te rq u a r ti le  R an g e 9 4 7 2 0 .0 0 1 0 1 9 3 4
S k e w n e ss 1 .695  .501 .7 2 2 .501
K u rto s is 2 .3 3 9  .9 7 2 .3 1 2 .9 7 2

D ec M e a n 3 2 6 7 8 2 .6 1 9 0 17295  3 2 2 g 9 9
8 0 7 8 7 5 .4 8 2 1 2 6 4 .1 6 5
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Δ ια ν υ κ τ ε  ρ ε ύ σ ε ις  Α λ λ ο δ α π ώ ν  Δ ια ν υ κ τερ εύ σ ε ι.ς  Η μ ε δ α π ώ ν  
S ta t is t ic  S td . E rro r  S ta t is t ic  S td . E rro r

95 %  C o n f id e n c e  In te rv a l fo r L o w e r  B o u n d 2 9 0 7 0 5 .2 0 7 6 7 6 3 5 1 9 _21
M e a n

U p p e r  B o u n d 3 6 2 8 6 0 .0 3 0 4 8 5 2 2 3 1 _75

5 %  T r im m e d  M ean 3 2 5 1 3 7 .3 8 8 8
9

8 0 5 7 5 3 .1 3

M e d ia n 3 0 6 3 5 4 .0 0 0 0
0

8 2 2 6 9 3 .0 0

V  a r ia n c e 6 2 8 1 6 9 2 0 7 8 ,
148

9 4 9 5 4 5 8 9 4 0 .6 6 2

S td . D e v ia tio n 7 9 2 5 7 .1 2 6 3 5
6

9 7 4 4 4 .6 4 6

M in im u m 2 1 0 7 2 2 .0 0 0 6 5 7 9 9 4
M a x im u m 4 7 1 1 5 5 .0 0 0 9 9 5 9 5 2
R an g e 2 6 0 4 3 3 .0 0 0 3 3 7 9 5 8
In te rq u a r ti le  R an g e 1 2 9 8 8 8 .0 0 0 157741
S k e w n e ss .5 9 7  .501 .245
K u rto s is - .8 9 9  .9 7 2 - .9 2 0

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας A. 3. Οι τιμές του δείκτη εποχικότητας (RSI) ανά νομό και ανά κατηγορία 
επισκεπτών, για το 2018.

Νομοί / Μήνες RSI Δαιν. 
Αλλοδ. 2018

RSI Δαιν. 
Ημεδ. 2018

Συνολικό RSI 
Διανυκτερεύσεων 2018

DP2

ΡΟΔΟΠΗΣ 0.290 0.169 0.206 2.59289
ΔΡΑΜΑΣ 0.312 0.162 0.15.7 2.41751
ΕΒΡΟΥ 0.385 0.212 0.27.7 3.39374
ΚΑΒΑΛΑΣ 0.607 0.374 0.561 

0.059
5.26640
.7.26.720ΞΑΝΘΗΣ 0.170 0.040

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0.241 0.059 0.094 6.79454
ΗΜΑΘΙΑΣ 0.163 0.118 0,106 3,62179
ΚΙΛΚΙΣ 0.267 0.096 0.146 2.06080
ΠΕΛΛΗΣ 0.1.75 0.124 0.09.7 2.75688
ΠΙΕΡΙΑΣ 0.594 0.416 0.56.7 4.18.755
ΣΕΡΡΩΝ 0.24.7 0.054 0.047 2.19504
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0.582 0.652 0.591 6.57471
ΚΟΖΑΝΗΣ 0.159 0.057 0.048 4.018.70
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0.40.7 0.082 0.120 1.97616
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0.226 0.116 0.091 .7.09467
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 0.385 0.0.70 0.054 .7.995.70
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0.324 0.069 0.046 4.30562
ΑΡΤΗΣ 0.180 0.1.75 0.141 2.59837
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 0.570 0.4.72 0.520 4.04169
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0.612 0,563 0,575 4,43358
ΛΑΡΙΣΗΣ 0.322 0.05.7 0.129 4.07947
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 0.375 0.078 0.052 2.0142.7
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0.611 0.261 0.446 5.24.795
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0.276 0.189 0.110 .7.104.79
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 0.497 0.276 0.326 .7.65281
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0.212 0.160 0.05.7 5.26661
ΕΥΒΟΙΑΣ 0.514 0.441 0.477 4.58921
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0.476 0.1.76 0.141 1.4.7667
ΦΩΚΙΔΟΣ 0.310 0.15.7 0.262 .7.1.7969
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0.577 0.345 0.56.7 1.7.57.7.79
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0.605 0.460 0.599 11.92591
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0.632 0.485 0.617 6.37400
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 0.641 0.488 0.626 6.29276
ΑΧΑΪΑΣ 0.5.75 0.109 0.277 5.08.722
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Νομοί / Μήνες RSI Δαιν. RSI Δαιν. Συνολικό RSI DP2
Αλλοδ. 2018 Ημεδ. 2018 Διανυκτερεύσεων 2018

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0.455 0.120 0.219 .7.44787
ΗΛΕΙΑΣ 0.510 0.454 0.497 .7.99980
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0.309 0.087 0.141 4.1542.7
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0.468 0.43 1 0.453 5,52961
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0.37.3 0.221 0.319 4.98720
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0.487 0.419 0.444 4.7.7.781
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0.557 0..785 0.47.7 4.96.725
ΑΤΤΙΚΗ 0.2.72 0.0.77 0.181 15.968.70
ΛΕΣΒΟΥ 0.582 0.401 0.5.74 5.69476
ΣΑΜΟΥ 0.598 0.326 0.556 5.46220
ΧΙΟΥ 0.494 0.204 0.345 5.88007
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0.579 0.587 0.581 12.02.795
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 0.557 0.332 0.550 12.18185
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0.516 0.189 0.506 8.44824
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0.542 0.51.7 0.5.79 7.44250
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0.504 0.216 0.49.7 7.05876
ΧΑΝΙΩΝ 0,536 0,348 0,526 7,21001

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας A. 4. Οι τιμές του δείκτη εποχικότητας (RSI) ανά νομό για το σύνολο των 
διανυκτερεύσεων (αλλοδαπών και ημεδαπών επισκεπτών), ανά πενταετία για την περίοδο 1998- 
2018 και οι αντίστοιχες μεταβολές.

Νομοί / Μήνες Συνολικό RSI Διανυκτερεύσεων Μεταβολή

1998 2003 2008 2013 2018
1998-
2003

2003-
2008

2008-
2013

2013-
2018

1998-
2018

ΡΟΔΟΠΗΣ 0,06 0,14 0,13 0,18 0,21 1,32 0,09 0,39 0,15 2,37
ΔΡΛΜΛΣ 0.04 0.07 0.05 0.07 0.15 0.55 0.25 0.46 1.09 2.54
ΕΒΡΟΥ 0.21 0.23 0.22 0.19 0.27 0.06 0.01 04 6 0.45 0.29
ΚΛΒΛΑΛΣ 0.52 0.52 0.52 0.57 0.56 0.01 0.00 040 0.02 0.09
ΞΔΝΟΙ1Σ 0.05 0.14 0.07 0.07 0.06 1.68 0.50 0.03 047 04 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0.04 0.03 0.06 0.08 0.09 0.28 0.92 0.28 048 ΕΚ)
ΙΙΜΛΜΙΛΣ 0.07 0.03 0.04 0.04 0.1 1 0.61 0.65 042 1.70 0.52
ΚΙΛΚΙΣ 0.12 0.17 0.20 0.15 0.15 0.43 045 0.23 0.05 0.20
1ΙΚΛΛΙΙΣ 0.27 0.10 0.09 0.09 0.09 0.61 0.18 0.02 0.07 0.65
ΠΙΚΡΙΑΣ 0.52 0.52 0.57 0.63 0.56 0.01 0.10 04 1 04 1 0.07
ΣΕΡΡΩΝ 0.15 0.12 0.12 0.09 0.05 0.22 0.00 0.26 0.46 0.69
ΧΛΛΚ1Δ1Κ11Σ 0.59 0.61 0.59 0.63 0.59 0.03 0.03 0.07 0.06 0.01
ΚΟ/ΛΝΙΙΣ 0.03 0.04 0.03 0.08 0.05 0.12 0.27 2.00 0.41 0.43
ΚΡΚΒΚΝΩΝ 0.18 0.06 0.1 1 0.41 0.12 0.67 0.98 2.59 0.70 0.31
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0.06 0.10 0.03 0.06 0.09 0.51 0.68 0.83 0.61 0.42
ΨΛΩΡΙΝΙΙΣ 0.05 0.10 0.08 0.09 0.05 0.98 0.20 04 3 0.38 04 1
1ΩΛΝΝ1ΝΩΝ 0.1 1 0.06 0.05 0.04 0.05 0.41 0.18 0.20 0.08 0.58
ΑΡΤΙ 1Σ 0.04 0.05 0.04 0.08 0.14 0.19 0.22 0.96 0.81 2.28
ΟΚΣ1ΙΡΩΊΊΛΣ 0.43 0.47 0.47 0.48 0.52 0.07 0.02 0.01 0.08 0.20
1ΙΡΚΒΚ/.ΙΙΣ 0.56 0.54 0.56 0.60 0.58 0.04 0.04 0.07 0.03 0.03
ΛΛΡΙΣΙΙΣ 0.04 0.07 0.06 0.10 0.13 0.53 0.16 0.71 0.33 1.90
ΚΛΡΔΙΤΣΙ1Σ 0.30 0.26 0.18 0.04 0.05 0.14 0.31 0.78 0.37 0.83
ΜΑΕΝΙ ΙΣΙΑΣ 0.45 0.41 0.42 0.46 0.45 0.10 0.03 0.09 0.03 0.01
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0.17 0.10 0.1 1 0.13 0.1 1 0.38 0.05 04 5 04 3 0.34
ΨΟΙΩΊΊΔΟΣ 0.51 0.34 0.30 0.32 0.33 0.33 043 0.09 0.01 0.36
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0.07 0.07 0.04 0.08 0.05 0.07 0.43 142 0.37 04 9
ΕΎΒΟΙΑΣ 0.52 0.46 0.50 0.50 0.48 0.1 1 0.09 0.01 0.04 0.08
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0.05 0.07 0.17 0.07 0.14 0.32 1.44 0.62 147 1.67
ΨΩΚΙΔΟΣ 0.25 0.16 0.18 0.22 0.26 0.36 04 1 0.22 04 9 0.03
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0.55 0.52 0.57 0.60 0.56 0.05 0.09 0.05 0.05 0.03
ΖΛΚΥΝΜΟΥ 0.58 0.59 0.59 0.61 0.60 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03
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Νομοί / Μήνες Συνολικό RSI Διανυκτερεύσεων Μεταβολή

1998 2003 2008 2013 2018
1998-
2003

2003-
2008

2008-
2013

2013-
2018

1998-
2018

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0,60 0,59 0,59 0,61 0,62 0,02 0,01 0,05 0,00 0,03
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 0,61 0,66 0,61 0,63 0,63 0,09 0,08 0,03 0,00 0,03
ΛΧΛΙΛΣ 0.31 0.27 0.35 0.35 0.28 0.10 0.26 0.01 0.21 0.10
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0.16 0.13 0.20 0.16 0.22 0.18 0.52 0.20 0.37 0.38
ΙΙΛΚΙΛΣ 0.43 0.43 0.47 0.55 0.50 0.00 0.08 0.18 0.10 0.15
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0.14 0.17 0.1 1 0.1 1 0.14 0.25 0.38 0.07 0.22 0.01
API ΌΛΙΔΟΣ 0.49 0.47 0.46 0.47 0.45 0.03 0.04 0.03 0.03 0.08
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0.45 0.40 0.3.3 0.37 0.32 0.12 0.18 0.12 0.13 0.29
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0.30 0.37 0.40 0.44 0.44 0.22 0.07 0.10 0.02 0.46
ΜΚΣΣΙΙΝΙΛΣ 0.45 0.44 0.46 0.51 0.47 0.01 0.03 0.12 0.07 0.06
ΛΙΊΊΚΙΙ 0.15 0.09 0.15 0.18 0.18 0.37 0.55 0.27 0.02 0.22
ΛΕΣΒΟΥ 0.57 0.57 0.55 0.55 0.53 0.00 0.03 0.00 0.03 0.07
ΣΛΜΟΥ 0.56 0.57 0.59 0.60 0.56 0.03 0.03 0.01 0.08 0.00
ΧΙΟΥ 0.45 0.38 0.45 0.44 0.35 0.15 0.17 0.03 0.21 0.23
ΚΥΚΛΛΔΩΝ 0.61 0.61 0.6.3 0.6.3 0.58 0.00 0.02 0.01 0.08 0.05
ΔΩΔΕΚΛΝΙ ΙΣΟΥ 0.52 0.55 0.58 0.57 0.55 0.07 0.05 0.01 0.04 0.06
IΙΡΛΚΛΕΙΟΥ 0.49 0.46 0.55 0.55 0.51 0.06 0.19 0.00 0.08 0.03
ΛΛΣΙΘΙΟΥ 0.50 0.55 0.56 0.56 0.54 0.1 1 0.01 0.01 0.04 0.09
ΡΕΘΥΜΝΙΙΣ 0.49 0.51 0.54 0.55 0.49 0.03 0.07 0.01 0.10 0.01
ΧΛΝΙΩΝ 0.51 0.50 0.57 0.58 0.53 0.01 0.13 0.02 0.09 0.04

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας Α.5. Η  κατάταξη της κάθε υπό εξέταση χώρας σε σύνολο 140 χωρών στον δείκτη 
Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (στήλη 2) του Παγκόσμιου Οικονομικού φόρουμ και αντίστοιχα 
σε έναν από τους κύριους πυλώνες (pillar) του δείκτη, την Ασφάλεια (στήλη 3), ο οποίος μετράει 
τον βαθμό στον οποίο μια χώρα εκθέτει τουρίστες και επιχειρήσεις σε κινδύνους ασφαλείας.

Χώρα Κωδ. Travel & Tourism Competitiveness Index Safety and security
Ισπανία ESP 1 16
Γ αλλία FRA 2 51
Ιταλία ΙΤΑ 8 69
Πορτογαλία PRT 12 9
Ελλάδα GRC 25 61
Κροατία HRV 27 35
Μάλτα MLT 35 22
Σλοβενία SVN 36 15
Μαυροβούνιο ΜΝΕ 37 64
Τουρκία TUR 43 125
Κύπρος CYP 44 33
Ισραήλ ISR 57 66
Αίγυπτος EGY 65 112
Μαρόκο MAR 66 28
Τυνησία TUN 85 90
Αλβανία ALB 86 47
Λίβανος LBN 100 113
Βοσνία BIH 105 76
Αλγερία DZA 116 53
Λιβύη LBY
Μονακό MCO
Συρία SYR

(πηγή: ιδία επεξεργασία)
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Πίνακας A. 6. Δείκτες για την εκτίμηση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών νομών και η επίδραση τους.

ΑΑ Μεταβλητή ΑΑ Μεταβλητή
1 Μήκος Ακτών 35 Σημεία για ράφτινγκ

2 Μήκος Αμμωδών Παραλιών 36 Σημεία Διάσχισης Φαραφφιών 
(canyoning)

3 Δασικές Εκτάσεις 37 Χιονοδρομικά Κέντρα
4 Εθνικοί Δρυμοί 38 Μήκος Χιονοδρομικής Διαδρομής
5 Υδάτινο Δυναμικό 39 Αρχαία Μνημεία
6 Αριθμό Μπλε Σημαιών 40 Μνημεία UNESCO
7 Αριθμός Οργανωμένων Παραλιών 41 Εσταιτόρια ανά τ. χλμ.

8 Αριθμός Μπλε Σημαιών ανά 
Οργανωμένη Παραλία 42 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ

9 Καταχωρημένα Εστιατώρια στο 
Tripadvisor ανά τ. χλμ. 43 Λόγος Εξαρτώμενων

10 Καταχωρημένες Δραστηριότητες 44 Ακαθάριστος Συντελεστής
στο Tripadvisor ανά τ. χλμ. Ε ελνητικότητας

11 Δείκτης Εξειδίκευσης Τουριστικού 
Κλάδου (κλάδος 4) 45 Δείκτης Εκπαίδευσης

12 Μέσος όρος όλων των Δεικτών 46 Δείκτης Μέσης Ετήσιας Τουριστικής
Εξειδίκευσης Απασχόλησης

13 Ξενοδοχειακές Κλίνες 5* ανά τ. χλμ. 47 Παραγωγικότητα Εργασίας 
Τουριστικού Κλάδου

14 Ξενοδοχειακές Κλίνες 5* ανά 
κάτοικο 48 Δείκτης Κορεσμού

15 Πυκνότητα Οδικού Δικτύου 49 Δείκτης Τουριστικής Έντασης
16 Λιμάνια και Αεροδρόμια ανά τ. χλμ. so Δείκτης Τουριστικής Λειτουργίας

17 Νοσοκομειακές Κλίνες ανά 100 τ.
Χ'4>·............................................................

51 Δείκτης Διανυκτερεύσεων

18 Ιατροί ανά 1000 κατοίκους 52 Επισκέπτες ανά κάτοικο

19 Μουσεία ανά 100 τ. χλμ. 53 Επισκέπτες ανά τ. χλμ. την υψηλή 
περίοδο

20 Αρχαιολογικοί Χώροι ανά τ.χλμ. 54 Επισκέπτες ανά τ. χλμ. την χαμηλή 
περίοδο

21 Επιχειρήσεις παροχής Καταλύματος 55 Μηνιαίος Μέσος Ορος Επισκέπτου·
και Εστίασης ανά τ. χλμ. ανά τ. χλμ.

22 Επειχειρήσεις Χονδρικού και 56 Δείκτης Τουριστικής Διείσδυσης
Λιανικού Εμπορίου ανά τ.χλμ. Αλλοδαπών

23 Ξενοδοχειακές Κλίνες ανά 100 57 Δείκτης Τουριστικής Διείσδυσης
κατοίκους Ημεδαπών

24 Ξενοδοχειακές Κλίνες ανά τ. χλμ. SX Δείκτης Προσελκυστικότητας

25 Κλίνες Ενοικ. Δωματίων ανά 100 
κατοίκους

59 Πληρότητα Καταλυμάτων

26 Κλίνες Ενοικ. Δωματίου' ανά τ. χλμ. 60 Δείκτης Παραγου/ικού Δυναμισμού
27 Συνολικές Κλίνες ανά τ. χλμ. 61 Δείκτης Ευημερίας

28 Συνολικές Κλίνες ανά 100 
κατοίκους 62 Ανθρώπινο Δυναμικό

29 Θέσεις κάμπηγκ ανά 100 κατοίκους 63 Έμμεσο Δυναμικό
30 Θέσεις κάμπηγκ ανά τ. χλμ. 64 Συνολικό Δυναμικό

31 Δείκτης Δυναμικού Τουριστικών 
Καταλυμάτων 65 Εξαγωγές προς ΑΕΠ
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32 : Άθροισμα Δεικτών Πολιτιστικών 
1 Πόρων ΐ 66 Εξαγωγές προς Εισαγωγές

33 | Δραστηριότητες στο Βουνό | 67 Κατανάλωση Πετρελαιοειδών ανά 
κάτοικο

34 1 Ορειβατικές Διαδρομές
(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας Α. 7. Η  δομή του δείκτη τουριστικής ανταγωνιστικότητας ως προς την σειρά 
εισαγωγής (συντελεστή συσχέτισης).

Μεταβλητή

Απόλυτος Συντελεστής 
Συσχέτισης (Absolute 
Correlation Coefficient)
d p 2

Διορθωτικοί
Παράγοντες
(Correction
Factors)

Descriminant
Coefficient
Ivanovic

Μηνιαίος Μέσος Ορος 
Επισκέπτου' ανά τ. χλμ. 0,8940 1,000 1,39

Εστιατόρια ανά τ. χλμ. 0.8702 0.189 1.32
Επισκέπτες ανά τ. χλμ. την υψηλή 
περίοδο 0,8641 0,015 1,44

Καταχωρημένες Δραστηριότητες 
στο Tripadvisor ανά τ. χλμ. 0,8561 0,050 1,46

Επιχειρήσεις παροχής 
Καταλύματος και Εστίασης ανά τ.

..7λ-μ·........................................................
0,8432 0,037 1,07

Επισκέπτες ανά τ. χλμ. την 
χαμηλή περίοδο

0,8375 0,000 1,25

Μουσεία ανά 100 τ. χλμ. 0,8164 0,331 1,00
Καταχωρημένα Εστιατόρια στο 
Tripadvisor ανά τ. χλμ. 0,7772 0,050 1,30

Ξενοδοχειακές Κλίνες ανά τ. χλμ. 0,7761 0,026 1,45
Συνολικές Κλίνες ανά τ. χλμ. 0,7756 0,007 1,43
Δείκτης Δυναμικού Τουριστικών 
Καταλυμάτων 0,7756 0,000 1,43

Πυκνότητα Οδικού Δικτύου 0,7563 0,184 0,39
Ξενοδοχειακές Κλίνες 5* ανά 
κάτοικο 0,7423 0,068 1,64

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 0.7230 0.479 0.22
Λιμάνια και Αεροδρόμια ανά τ.

..7λ-μ·........................................................
0,7220 0,101 1,34

Επισκέπτες ανά κάτοικο 0,6961 0,082 1,17
Ξενοδοχειακές Κλίνες ανά 100 
κατοίκους

0,6911 0,018 1,28

Δείκτης Μέσης Ετήσιας 
Τουριστικής Απασχόλησης 0,6876 0,031 0,57

Δείκτης Τουριστικής Λειτουργίας 0.6805 0.000 1.29
Δείκτης Διανυκτερεύσεων 0.6803 0.003 1.40
Δείκτης Τουριστικής Διείσδυσης 
Αλλοδαπών 0,6778 0,009 1,53

Συνολικές Κλίνες ανά 100 
κατοίκους 0,6731 0,001 1,30

Αρχαιολογικοί Χώροι ανά τ.χλμ. 0,6682 0,215 1,09
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Μεταβλητή

Απόλυτος Συντελεστής 
Συσχέτισης (Absolute 
Correlation Coefficient)
d p 2

Διορθωτικοί
Παράγοντες
(Correction
Factors)

Descriminant
Coefficient
Ivanovic

Κλίνες Ενοικ. Δωματίων ανά τ. 0,6666 0,000 1,48
../λ·μ·........................................................

Αριθμός Οργανωμένων Παραλιών 0,6617 0,081 1,33
Επειχειρήσεις Χονδρικού και 0,6592 0,012 1,01
Λιανικού Εμπορίου ανά τ.χλμ.
Δείκτης Εξειδίκευσης 0,6426 0,061 0,48Τουριστικού Κλάδου (κλάδος 4)
Δείκτης Εκπαίδευσης 0.6408 0.160 0.16
Δείκτης Προσελκυστικότητας 0.6275 0.029 1.40
Αρχαία Μνημεία 0.6270 0.093 0.90
Άθροισμα Δεικτών Πολιτιστικών 0,6226 0,192 0,93Πόρων
Ξενοδοχειακές Κλίνες 5* ανά τ. 0,6169 0,005 1,57

..7λ·μ·....
Δείκτης Ευημερίας 0,6036 0,212 0,47
Μήκος Ακτών 0,5726 0,011 1,27
Δείκτης Παραγωγικού 
Δυναμισμού 0,5580 0,068 0,35

Νοσοκομειακές Κλίνες ανά 100 τ. 0,5504 0,003 1.13
χ'-μ·
Αριθμό Μπλε Σημαιών 0.5447 0.023 1.30
Μήκος Αμμωδών Παραλιών 0.5387 0.124 1.04
Κλίνες Ενοικ. Δωματίων ανά 100 
κατοίκους 0,5250 0,000 1,40

Δείκτης Τουριστικής Έντασης 0.5 185 0.016 1.12
Πληρότητα Καταλυμάτων 0.4980 0.045 0.39
Λόγος Εξαρτώμενων 0,4951 0,108 0,28
Ακαθάριστος Συντελεστής 0,4494 0,150 0,17Ε εννητικότητας
Ανθρώπινο Δυναμικό 0,4494 0,010 1,18
Θέσεις κάμπινγκ ανά τ. χλμ. 0,3625 0,020 1,64
Δείκτης Τουριστικής Διείσδυσης 0,3567 0,016 0,73Ημεδαπών
Ιατροί ανά 1000 κατοίκους 0,2821 0,000 0,37
Μνημεία UNESCO 0,2744 0,000 1,63
Θέσεις κάμπινγκ ανά 100 
κατοίκους 0,2703 0,000 1,38

Συνολικό Δυναμικό 0,2260 0,000 0,54
Σημεία Διάσχισης Φαραγγιών 0,1429 0,000 1,68

..(canyoning)....
Κατανάλωση Πετρελαιωειδών ανά 0,0494 0,000 0,51κάτοικο
Δραστηριότητες στο Βουνό 0,0293 0,000 1,05
Ορειβατικές Διαδρομές -0,0069 0,000 1,13
Αριθμός Μπλε Σημαιών ανά -0,0110 0,000 1,96Οργανωμένη Παραλία
Εθνικοί Δρυμοί -0,0465 0,000 1,70
Εξαγωγές προς Εισαγωγές -0.1486 0.000 1.01
Υδάτινο Δυναμικό -0.1521 0.000 1.01
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Μεταβλητή

Απόλυτος Συντελεστής 
Συσχέτισης (Absolute 
Correlation Coefficient)
d p 2

Διορθωτικοί
Παράγοντες
(Correction
Factors)

Descriminant
Coefficient
Ivanovic

Σημεία για ράφτινγκ -0,1825 0,000 1,75
Εξαγωγές προς ΑΕΠ -0,2043 0,000 1,05
Μήκος Χιονοδρομικής Διαδρομής -0,2469 0,000 1,64
Δασικές Εκτάσεις -0.3298 0.033 0.82
Χιονοδρομικά Κέντρα -0.3359 0.077 1.46
Μέσος όρος όλων των Δεικτών
Εξειδίκευσης
Έμμεσο Δυναμικό

-0,3548

-0,3650

0,094

0,028

0,11

0,44
Παραγωγικότητα Εργασίας 
Τουριστικού Κλάδου

-0,4737 0,040 0,32

Δείκτης Κορεσμού -0,6803 0,000 0,05
(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας Α.8. Οι τιμές του δείκτη SAF ανά μήνα ανά περιφέρεια όπως προέκυψαν από την 
αποσύνθεση των χρονοσειρών της περιόδου 1998-2018.

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Av.
Μακεδονία 0,59 0,61 0,72 0,76 0,96 1,20 1,63 1,92 1,35 0,87 0,71 0,69
και Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία 0,59 0,54 0,67 0,77 0,96 1,28 1,78 2,01 1,32 0,86 0,59 0,62

Δυτική
Μακεδονία 0,90 0,81 0,91 1,02 1,04 0,95 1,11 1,25 1,06 1,07 0,87 0,99

Ήπειρος 0,47 0,43 0,54 0,72 0,94 1,30 1,97 2,59 1,28 0,72 0,53 0,51
Θεσσαλία 0,57 0,53 0,71 0,93 1,03 1,30 1,57 1,83 1,36 0,87 0,60 0,71
Ιόνιοι νήσοι 0,10 0,11 0,16 0,39 1,01 1,72 2,70 3,48 1,62 0,50 0,12 0,09
Δυτική
Ελλάδα 0,36 0,38 0,49 0,71 1,09 1,53 1,99 2,49 1,46 0,70 0,40 0,39

Στερεά
Ελλάδα 0,58 0,59 0,71 0,93 1,04 1,28 1,66 1,90 1,31 0,89 0,47 0,64

Αττική 0,55 0,57 0,73 0,94 1,12 1,32 1,67 1,75 1,28 0,92 0,62 0,53
Είελοπόννησος 0,34 0,32 0,48 0,84 1,02 1,29 2,13 2,78 1,36 0,72 0,37 0,35
Βόρειο Αιγαίο 0,18 0,20 0,25 0,38 1,03 1,66 2,48 3,07 1,80 0,52 0,23 0,20
Νότιο Αιγαίο 0,09 0,11 0,18 0,49 1,07 1,68 2,69 3,29 1,64 0,57 0,11 0,08
Κρήτη 0,18 0,20 0,30 0,71 1,19 1,55 2,19 2,81 1,56 0,89 0,23 0,18

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας Α.9. Ο δείκτης απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων, ανά περιφέρεια, 
τις πραγματικές διανυκτερεύσεις του 2018.

ανά μήνα, για

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αν.
Μακεδονία 
και Θράκη

0 .0 0 5 0 .0 0 5 0 .0 0 6 0 .0 0 6 0 .0 1 2 0 .0 2 1 0 .0 2 4 0 .0 2 7 0 .0 1 6 0 .0 0 5 0 .0 0 4 0 .0 0 4

Κεντρική
Μακεδονία 0 .0 0 2 0 .0 0 3 0 .0 0 3 0 .0 0 6 0 .0 1 3 0 .0 2 0 0 .0 2 5 0 .0 2 6 0 .0 1 8 0 .0 0 8 0 .0 0 3 0 .0 0 4

Δυτική
Μακεδονία 0 .0 0 6 0 .0 0 5 0 .0 0 6 0 .0 0 7 0 .0 0 6 0 .0 0 5 0 .0 0 6 0 .0 0 5 0 .0 0 5 0 .0 0 5 0 .0 0 4 0 .0 0 5

Ήπειρος 0 .0 0 7 0 .0 0 6 0 .0 0 7 0 .0 0 8 0 .0 1 0 0 .0 1 2 0 .0 1 7 0 .0 2 2 0 .0 1 4 0 .0 0 7 0 .0 0 5 0 .0 0 7

Θεσσαλία 0 .0 0 5 0 .0 0 4 0 .0 0 5 0 .0 0 8 0 .011 0 .0 1 5 0 .021 0 .0 2 6 0 .0 1 6 0 .0 0 7 0 .0 0 5 0 .0 0 8

Ιόνιοι νήσοι 0.000 0.000 0.000 0 .0 0 3 0 .0 2 3 0 .0 3 5 0 .0 3 8 0 .041 0 .0 3 0 0 .0 1 0 0.000 0.000
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Δυτική
Ελλάδα 0 .0 0 4 0 .0 0 5 0 .0 0 7 0 .0 0 8 0 .0 1 3 0 .0 2 2 0 .0 2 8 0 .031 0 .0 2 2 0 .011 0 .0 0 4 0 .0 0 5

Στερεά
Ελλάδα

0 .0 0 3 0 .0 0 4 0 .0 0 4 0 .0 0 7 0 .0 0 8 0 .0 1 1 0 .0 2 0 0 .0 2 2 0 .0 1 3 0 .0 0 5 0 .0 0 3 0 .0 0 4

Αττική 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 6 0 .0 2 0 0 .0 2 4 0 .0 2 6 0 .031 0 .0 3 0 0 .0 2 8 0 .0 2 3 0 .0 1 5 0 .0 1 2

Πελοπόννησος 0 .0 0 2 0 .0 0 2 0 .0 0 4 0 .0 0 9 0 .0 1 2 0 .0 1 6 0 .0 2 5 0 .0 3 2 0 .0 1 7 0 .0 0 8 0 .0 0 3 0 .0 0 4

Βόρειο Αιγαίο 0 .0 0 2 0 .0 0 2 0 .0 0 2 0 .0 0 3 0 .011 0 .0 2 0 0 .0 2 4 0 .0 2 6 0 .0 1 9 0 .0 0 4 0 .0 0 2 0 .001

Νότιο Αιγαίο 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 5 0 .0 2 5 0 .0 3 4 0 .0 4 4 0 .0 4 4 0 .0 3 5 0 .0 1 8 0 .0 0 0 0 .0 0 0

Κρήτη 0 .0 0 0 0 .001 0 .0 0 1 0 .0 0 8 0 .0 2 6 0 .0 3 2 0 .0 4 6 0 .0 4 5 0 .0 3 6 0 .0 2 2 0 .0 0 2 0 .001

(πηγή: ιδία επεξεργασία)

Πίνακας Α.10. Ο δείκτης απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων, ανά περιφέρεια, ανάμήνα, για 
την εκτίμηω/ της βελτιστοποιημένης χωροχρονικής κατανομής του αριθμού των 
διανυκτερεύσεων, όπως προέκυψαν από το προτεινόμενο υπόδειγμα βελτιστοποίηω]ς.

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αν.
Μακεδονία 
και Θράκη 0 .0 0 6 0 .0 0 6 0 .0 0 7 0 .0 0 5 0 .0 1 5 0 .0 2 6 0 .0 2 9 0.022 0.020 0 .0 0 7 0 .0 0 4 0 .0 0 5

Κεντρική
Μακεδονία 0 .0 0 3 0 .0 0 3 0 .0 0 3 0 .0 0 8 0 .0 1 5 0 .0 2 4 0 .0 2 5 0 .031 0.021 0.010 0 .0 0 4 0 .0 0 5

Δυτική
Μακεδονία 0 .0 0 8 0 .0 0 6 0 .0 0 7 0 .0 0 8 0 .0 0 7 0 .0 0 6 0 .0 0 7 0 .0 0 6 0 .0 0 6 0 .0 0 5 0 .0 0 5 0 .0 0 5

Ήπειρος 0 .0 0 9 0 .0 0 7 0 .0 0 9 0 .0 0 9 0.012 0 .0 1 4 0.020 0 .0 1 7 0 .0 1 6 0 .0 0 9 0 .0 0 6 0 .0 0 8

Θεσσαλία 0 .0 0 5 0 .0 0 4 0 .0 0 4 0 .0 0 6 0 .0 1 4 0.012 0 .0 2 6 0.021 0 .0 1 9 0 .0 0 9 0 .0 0 6 0.010
Ιόνιοι νήσοι 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0.002 0 .0 2 8 0 .0 3 5 0 .031 0 .0 3 2 0 .0 3 6 0.012 0 .0 0 0 0 .0 0 0

Δυτική
Ελλάδα 0 .0 0 5 0 .0 0 6 0 .0 0 9 0 .0 0 7 0 .0 1 5 0 .0 1 8 0 .0 3 3 0 .0 2 5 0 .0 1 8 0 .0 1 3 0 .0 0 5 0 .0 0 6

Στερεά
Ελλάδα 0 .0 0 4 0 .0 0 4 0 .0 0 3 0 .0 0 5 0 .0 0 9 0 .0 0 9 0 .0 2 4 0 .0 1 7 0.010 0 .0 0 6 0 .0 0 3 0 .0 0 4

Αττική 0.012 0.012 0 .0 1 9 0 .0 2 5 0 .0 2 9 0 .0 3 2 0 .0 2 5 0 .0 2 7 0 .0 3 3 0 .0 2 8 0 .0 1 8 0 .0 1 5

ΕΙελοπόννησος 0.002 0 .0 0 3 0 .0 0 3 0 .0 0 9 0 .0 1 5 0.020 0 .0 2 4 0 .0 2 5 0.020 0.010 0 .0 0 4 0 .0 0 4

Βόρειο Αιγαίο 0.002 0.002 0.002 0.002 0 .0 1 3 0 .0 1 6 0 .0 2 9 0.021 0 .0 1 5 0 .0 0 5 0.002 0.002
Νότιο Αιγαίο 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 5 0 .0 3 0 0 .0 3 4 0 .0 3 5 0 .0 3 6 0 .0 3 5 0.022 0.001 0 .0 0 0

Κρήτη 0 .0 0 0 0.001 0.001 0 .0 0 7 0 .031 0 .0 3 6 0 .0 3 7 0 .0 3 6 0 .0 4 4 0 .0 2 7 0.002 0.001
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■ Γαλλία 

■Τουρκία

Κύπρος 

• Ιταλία

Βόρειο Αιγαίο
120,0

100,0

80,0

60,0

40.0

20.0 

0,0
1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν 1 Ι-ΙΙ ι-ιιι ι-ιν 1 Ι-ΙΙ ι-ιιι ι-ιν 1 Ι-ΙΙ ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

■Τουρκία • Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ ■ Γερμανία

Νότιο Αιγαίο

200,0
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100,0
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0,0
1 Ι-ΙΙ ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

■ Γερμανία

■ Ιταλία

■ Ηνωμένο Βασίλειο —  Γαλλία

■ Ολλανδία Ρωσία

■ ΗΠΑ

■ Πολωνία
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Κρήτη
120,0
100,0
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0,0

ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία

Βέλνιο Ελβετία Ιταλία

Ολλανδία

Ρωσία

Θωμάς Δ. Κραμποκούκης -  Διδακτορική Διατριβή σελ. 334

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:10 EEST - 13.56.182.168



Δυτική Μ ακεδονία
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ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Αλβανία Ρουμανία Βουλναρία

160,0
140.0
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100,0
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Ήπειρος

ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

■ Γερμανία ■Αλβανία Ηνωμένο Βασίλειο ■ Ιταλία

Θεσσαλία
120,0

100,0

80,0

60,0

40.0

20.0 

0,0
I Ι-ΙΙ Mil I-IV I Ι-ΙΙ Mil I-IV I ι-ιι Mil ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 

2016 2017 2018 2019

Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Γερμανία Ρουμανία
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Ιόνια νησιά

120,0

I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 

2016 2017 2018 2019

Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ιταλία Ολλανδία

Γαλλία Πολωνία Ρωσία Αυστρία

______________________________ Δυτική Ελλάδα
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I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Αλβανία Γαλλία

______________________________ Στερεά Ελλάδα
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ιοο,ο 

80,0 

60,0

40.0
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0,0
I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία ΗΠΑ
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Πελοπόννησος
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I l-ll l-lll I-IV I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ Γαλλία

Σχήμα ΑΛ. Δαπάνη ανά διανυκτέρευω/, ανά περιφέρεια yia τις κυριότερες αγορές τους (πηγή: 
ιδία επεξεργασία).

_________________________________ Αττική

5.000. 0
4.000. 0
3.000. 0

2.000. 0 
1 .000,0

0,0
I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Η ΠΑ Ηνωμένο Βασίλειο Κύπρος Γερμανία

Γ αλλία Ιταλία Αυστραλία Τουρκία

______________________________ Βόρειο Αιγαίο
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I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Τουρκία Ηνωμένο Βασίλειο Η ΠΑ Γερμανία
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Νότιο Αιγαίο
12.000,0
ιο.οοο,ο
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2.000. 0

0,0
I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία —  ΗΠΑ

Ιταλία Ολλανδία Ρωσία Πολωνία

_________________________________ Κρήτη

14.000. 0
12.000.  0 
10.000,0

8.000,0 
6.000,0
4.000. 0
2.000. 0

0,0
I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Ολλανδία

Βέλνιο Ελβετία Ιταλία Ρωσία

_____________________ Ανατολική Μ ακεδονία και Θράκη
3.500.0

3.000. 0

2.500.0

2.000. 0
1.500.0 

1.000,0

500,0

0,0
I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Τουρκία Βουλναρία Γερμανία Ρουμανία
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Κεντρική Μακεδονία
12.000,0
ιο.οοο,ο

8.000,0
6.000,0
4.000. 0
2.000. 0

0,0
I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία 
Ρουμανία 
Βουλναρία 
Ηνωμένο Βασίλειο

■Σερβία
■Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
■ Ρωσία
■Κύπρος

____________________________ Δυτική Μ ακεδονία
700.0
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500.0

400.0

300.0

200.0 
100,0

0,0
I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Αλβανία —  Ρουμανία Βουλναρία

Ήπειρος
1.000,0

900.0

800.0

700.0

600.0

500.0

400.0
300.0

200.0 
100,0

0,0
ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν 1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν 1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Αλβανία Ηνωμένο Βασίλειο
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Θεσσαλία
1.400.0

1.200.0 

1.000,0

800,0 
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I l-ll l-lll I-IV I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 

2016 2017 2018 2019

Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία —  Γερμανία Ρουμανία

_______________________________ Ιόνια νησιά

10.000,0 

8.000,0 

6.000,0

4.000. 0

2.000. 0
0,0

I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Itcy λ 1 ("V Π λ  λ CYV) ΑΙ CY1 IU.ALU.

Γ αλλία Πολωνία Ρωσία Αυστρία

______________________________ Δυτική Ελλάδα
800,0

700.0
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500.0

400.0

300.0
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100,0

0,0
I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Αλβανία Γαλλία
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Στερεά Ελλάδα
400.0
350.0
300.0
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0,0
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ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία ΗΠΑ

______________________________ Πελοπόννησος
1.200,0 

1.000,0 

800,0 

600,0

400.0

200.0

0,0
I Ι-ΙΙ Mil I-IV I Ι-ΙΙ Mil I-IV I ι-ιι Mil ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Η ΠΑ Γαλλία

Σχήμα Α.2. Αριθμός διανυκτερεύσεων, ανά περιφέρεια για τους κυριότερες αγορές τους (πηγή: 
ιδία επεξεργασία).
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Βόρειο Αιγαίο
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
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5,0 
0,0 αΙαΜ

ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Τουρκία Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ Γερμανία

______________________________Νότιο Αιγαίο
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1.000,0 
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600,0
400.0
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0,0
I Ι-ΙΙ Mil I-IV I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I ι-ιι Mil ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Η ΠΑ

Ιταλία Ολλανδία Ρωσία Πολωνία
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800,0
600,0
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Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Ολλανδία

Βέλνιο Ελβετία Ιταλία Ρωσία
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Ανατολική Μ ακεδονία και Θράκη
120,0

ιοο,ο
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40.0
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0,0
ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

■Τουρκία ■ Βουλγαρία Γερμανία ■ Ρουμανία

Κεντρική Μακεδονία
600,0
500.0
400.0
300.0
200.0 
100,0

0,0
ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν 1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν 1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν 1 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ ι-ιν

2016 2017 2018 2019
—  Γερμανία Σερβία

Ρουμανία
■ Βουλγαρία
■ Ηνωμένο Βασίλειο

■Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
■ Ρωσία
■Κύπρος

Δυτική Μ ακεδονία
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Ήπειρος
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ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Γερμανία Αλβανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία

____ Θεσσαλία
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I Ι-ΙΙ Mil I-IV I Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ I-IV I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν I ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία —  Γερμανία Ρουμανία

Ιόνια νησιά
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ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν ι ι-ιι ι-ιιι ι-ιν

2016 2017 2018 2019

■ Ηνωμένο Βασίλειο 

■Γαλλία

■ Γερμανία

■ Πολωνία

Ιταλία 

■ Ρωσία

■ Ολλανδία 

■Αυστρία
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Δυτική Ελλάδα
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I Ι-ΙΙ 1-1 
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I-IV I Ι-ΙΙ 1-1

2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Αλβανία Γαλλία

Στερεά Ελλάδα
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Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία ΗΠΑ

_______________________________ Πελοπόννησος
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2016 2017 2018 2019

Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Η ΠΑ Γαλλία

Σχήμα Α.3. Εισπράξεις ανά διανυκτέρευω], ανά περιφέρεια για τους κυριότερες αγορές τους 
(πηγή: ιδία επεξεργασία).
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Αττική
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ΗΠΑ Ηνωμένο Βασίλειο Κύπρος Γερμανία

Γ αλλία Ιταλία Αυστραλία Τουρκία

______________________________ Βόρειο Αιγαίο
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Τουρκία Ηνωμένο Βασίλειο Η ΠΑ Γερμανία
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Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ

V Γ^.
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Κρήτη
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Βέλνιο

Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία

Ελβετία Ιταλία

Ολλανδία
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Ανατολική Μ ακεδονία και Θράκη
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ιδία επεξεργασία).
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