Tour 2
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Περιγραφή
Ο δείκτης περιγράφει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων των τουριστών ανά έτος στην
περιοχή ευθύνης του ΟΡΘ. Η ανάλυση των διανυκτερεύσεων τουριστών
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την εποχικότητα που παρουσιάζει η τουριστική
κίνηση.
Σημασία του δείκτη
Η ένταξη του δείκτη Tour 2 «Διανυκτερεύσεις τουριστών» στο Σύστημα Δεικτών
είναι εξίσου σημαντική με την αντίστοιχη του δείκτη που απεικονίζει τις αφίξεις των
τουριστών (βλέπε Tour 1). Η γνώση της τάξης μεγέθους του αριθμού των
διανυκτερεύσεων παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης στην
τουριστική κίνηση στην περιοχή μελέτης. Αύξηση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων
σηματοδοτεί αυτόματα και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης εξαιτίας της
μεγαλύτερης τουριστικής κίνησης. Από την άλλη όμως, με την εισροή περισσότερων
τουριστών προκαλείται μεγαλύτερη πίεση στο περιβάλλον, καθώς ο αριθμός των
τουριστών προστίθεται στο Μόνιμο πληθυσμό της περιοχής, αυξάνοντας έτσι τις
ανάγκες σε φυσικούς πόρους, υπηρεσίες κτλ. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμα
περισσότερο από την εποχικότητα της τουριστικής κίνησης.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση τις διανυκτερεύσεις των τουριστών στα πάσης
φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα ανά έτος, Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα, όπως
επίσης και ανά κατηγορία ποιότητας καταλύματος.
Πορεία του δείκτη
Οι διανυκτερεύσεις των τουριστών κατά την περίοδο 2002-2006 παρουσίασαν
διακυμάνσεις για το Νομό Θεσσαλονίκης, με τα δύο τελευταία χρόνια να
παρουσιάζουν σταθερή αύξηση.
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Εικόνα 1: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα και camping στο Νομό
Θεσ/νίκης

Πιο συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις των τουριστών στο Νομό Θεσσαλονίκης
παρουσιάζει αύξηση την περίοδο 2002-2006, με μοναδική εξαίρεση την περίοδο
2003-2004. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντιστοίχηση με τις αφίξεις των τουριστών
(βλέπε Tour 1). Για το 2002, οι διανυκτερεύσεις των τουριστών υπολογίζονται σε
1.339.548 για το σύνολο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένων
και των camping. Το 2003, ο αριθμός αυξάνεται κατά 12,5% φτάνοντας τις 1.506.678
διανυκτερεύσεις. Το 2004, οι διανυκτερεύσεις παρουσιάζουν σχετική μείωση, καθώς
περιορίζονται σε 1.336.392 (μείωση 11,3%). Η τουριστική κίνηση δείχνει να
ανακάμπτει κατά την επόμενη χρονιά (2005), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του
22,2%, φτάνοντας τις 1.632.381. Τέλος, αύξηση του τουρισμού παρατηρείται και
κατά το 2006 (5,5%), με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων να φτάνει τελικά στις
1.721.490 στο Νομό Θεσσαλονίκης (Εικόνα 1).
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Εικόνα 2: Διανυκτερεύσεις ανά κατηγορία ποιότητας καταλύματος στο Νομό
Θεσ/νίκης

Οι διανυκτερεύσεις των τουριστών ανά κατηγορία ποιότητας καταλύματος για τα έτη
2005 και 2006 παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Μεγαλύτερη κίνηση εμφανίζεται στα
Ξενοδοχεία 3 αστέρων, ενώ μειωμένη προτίμηση των τουριστών υπάρχει για
καταλύματα τύπου επιπλωμένων δωματίων και camping (όπως και στο δείκτη Tour
1). Η σημαντική αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων σε Ξενοδοχεία 5
αστέρων της περιοχής αποτελεί ένδειξη προσέλκυσης τουριστών αυξημένου βιοτικού
επιπέδου. Η κατασκευή νέων, πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων φαίνεται να
προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών και έτσι η αύξηση στην προτίμηση
των συγκεκριμένων τύπων καταλύματος κρίνεται αναμενόμενη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των τουριστών
σχετίζεται άμεσα με την πληρότητα που παρουσιάζουν τα καταλύματα. Την περίοδο
2005-2006 παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση και στην πληρότητα των καταλυμάτων,
η οποία κυμαίνεται από 42,8% σε 43,0% στο Νομό Θεσσαλονίκης. Η παράλληλη
αυξητική τάση, τόσο του αριθμού των τουριστών (Tour 1) και των διανυκτερεύσεων
(Tour 2), όσο και της πληρότητας των καταλυμάτων (Tour 3), δίνει τη δυνατότητα
μια πλήρους αποτύπωσης της εικόνας που παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στην
περιοχή μελέτης.

