Tour 1
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Περιγραφή
Ο δείκτης αποτυπώνει τον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή
ευθύνης του ΟΡΘ. Ο συνολικός αριθμός αφίξεων αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό
μέτρο της συνολικής πίεσης που ασκείται στην περιοχή από την τουριστική
δραστηριότητα.
Σημασία του δείκτη
Η ένταξη του δείκτη Tour 1 «Αφίξεις τουριστών» στο Σύστημα Δεικτών κρίθηκε
ουσιαστικής σημασίας, καθώς απεικονίζει αφενός την τάση που παρουσιάζει η
τουριστική κίνηση για την περιοχή την δεδομένη χρονική περίοδο με ότι αντίκτυπο
έχει αυτή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και αειφορία, και αφετέρου την πίεση
που ασκείται εποχιακά στο περιβάλλον λόγω της διαφοροποίησης (αύξηση ή μείωση)
που παρατηρείται στον τοπικό πληθυσμό την κάθε περίοδο.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Ο δείκτης υπολογίζεται με τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πληροφορίας η οποία
αποτυπώνει τις αφίξεις των τουριστών στα κάθε είδους ξενοδοχειακά καταλύματα και
camping, ανά έτος, Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα, όπως επίσης και ανά κατηγορία
ποιότητας καταλύματος.
Πορεία του δείκτη
Οι αφίξεις των τουριστών κατά την περίοδο 2002-2006 παρουσίασαν αυξητική τάση
στο Νομό Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο 2003-2004 (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1: Αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα και camping στο Νομό
Θεσ/νίκης
Οι αφίξεις τουριστών το 2002 στο Νομό Θεσσαλονίκης έφτασαν συνολικά τους
649.258 σε κάθε είδος ξενοδοχειακού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και των
camping. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε το έτος 2003 (742.288 τουρίστες), ενώ η
τουριστική κίνηση την επόμενη χρονιά παρουσίασε μείωση της τάξης του 12%,
φτάνοντας τους 653.938 τουρίστες. Το 2005, η τουριστική κίνηση ανέκαμψε,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 27% (802.977 τουρίστες). Την αύξηση αυτή
μπορεί κανείς να τη συνδυάσει με την προβολή της χώρας κατά το 2004, χρονιά
τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων στη Ελλάδα. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης
συνεχίστηκε και κατά το 2006, με ποσοστό μικρότερο αυτή τη φορά (8%), φτάνοντας
τους 866.981 τουρίστες.
Όσον αφορά στις αφίξεις των τουριστών ανά είδος καταλύματος για τα έτη 2005 και
2006 (Εικόνα 2), παρατηρείται ότι μεγαλύτερη προτίμηση διαμονής παρουσιάζουν τα
Ξενοδοχεία 3 αστέρων, ενώ ακολουθούν αυτά των 5 αστέρων και κατόπιν των 4
αστέρων. Αξίζει να επισημανθεί η μειωμένη προτίμηση των τουριστών σε
καταλύματα τύπου επιπλωμένων δωματίων, καθώς και camping. Ειδικότερα για τα
camping, ο αριθμός τους έχει σχεδόν εξαλειφθεί στο Νομό Θεσσαλονίκης, κάτι που
αποτυπώνεται επίσης στον αριθμό των τουριστών που καταλύουν σε τέτοιου είδους
καταλύματα. Επίσης, στο Νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν και παραδοσιακά
καταλύματα, για τα οποία παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση κατά το 2006. Αυτό
πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι ο Νομός Θεσσαλονίκης διαθέτει ικανό αριθμό
παραδοσιακών οικισμών, η εντατική αξιοποίηση των οποίων και η κατασκευή ολοένα
και περισσότερων παραδοσιακών καταλυμάτων έχει ως αποτελέσματα την
προσέλκυση ολοένα και μεγαλύτερου όγκου τουριστών.
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Εικόνα 2: Αφίξεις τουριστών ανά κατηγορία ποιότητας καταλύματος στο Νομό
Θεσ/νίκης
Συγκριτικά με την τουριστική κίνηση σε εθνικό επίπεδο κατά την περίοδο 2003-2006,
η αύξησή της στο Νομό Θεσσαλονίκης κρίνεται σαφώς εντονότερη, καθώς ανήλθε σε
32,6%. Η αντίστοιχη αύξηση σε πανελλαδικό επίπεδο για την ίδια περίοδο
περιορίζεται στο 11,9%.

