Τουριστική και πολιτιστική κίνηση
Ο δείκτης της τουριστικής και πολιτιστικής κίνησης, παρουσιάζεται για το σύνολο της χώρας, για τις
διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο
(Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου και
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε
αυτές.
Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τη τουριστική κίνηση, με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων
σε ξενοδοχεία στις περιφέρειες και νομούς του οδικού δικτύου αναφοράς του Παρατηρητηρίου. Το
σύνολο των διανυκτερεύσεων στην χώρα, το 2015 ανήλθε σε 76.772.113, με τη συνολική πληρότητα να
ξεπερνά το 49% σε συνολικό αριθμό 737.326 κλινών. Σε σχέση με το 2003, το 2008 και το 2015
παρατηρήθηκε αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 19,8% (2003-2008 και 2008-2015) και των κλινών
κατά 21,5% και 27,6%, στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Αντίθετα, η πληρότητα κατά την περίοδο
2003-2008 σημείωσε πτώση 4 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ κατά την περίοδο 2008-2015 πτώση 7,6
ποσοστιαίων μονάδων.
Οι πέντε περιφέρειες εμβέλειας του Παρατηρητηρίου (Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων) αντιπροσώπευαν το 2015 περίπου το 30% της συνολικής τουριστικής
δύναμης της χώρας μετρούμενης είτε σε αριθμό κλινών, είτε σε αριθμό διανυκτερεύσεων. Χωρίς την
Περιφέρεια Αττικής, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 20% περίπου. Και στις δυο περιπτώσεις, είναι
σημαντική η συμμετοχή της μεγάλης αυτής γεωγραφικής περιοχής στο σύνολο της τουριστικής υποδομής
και τουριστικής κίνησης της χώρας.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής το 2003 πραγματοποιήθηκαν 5.764.690 διανυκτερεύσεις, με τη
πληρότητα να ανέρχεται στο 45,8%, το 2008 σημειώθηκαν 7.272.015 διανυκτερεύσεις, με πληρότητα να
αγγίζει το 47,9% και το 2015 7.994.126 διανυκτερεύσεις με πληρότητα να φτάνει το 47,1%. Η μεταβολή
των διανυκτερεύσεων και των κλινών το 2008 σε σχέση με το 2003 έφτασε στο +26,1% και +6,6%,
αντίστοιχα. Αντίθετα, το 2015 σε σχέση με το 2008, πραγματοποιήθηκε μείωση της πληρότητας κατά 0,8
ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση των κλινών κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι κλίνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από το 2003 στο 2008, παρουσίασαν αύξηση 20,8%, με
παράλληλη άνοδο των διανυκτερεύσεων κατά 28,9% και πτώση της πληρότητας κατά 2,4 ποσοστιαίες
μονάδες περίπου. Σε απόλυτα μεγέθη, το 2015, ο αριθμός διανυκτερεύσεων έφτασε τις 1.740.236, η
πληρότητα 33,5% και οι κλίνες τις 19.632. Την επταετία 2008–2015 οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά
0,6%, οι διαθέσιμες κλίνες κατά 11,6% ενώ η πληρότητα μεταβλήθηκε αρνητικά κατά 7,9 ποσοστιαίες
μονάδες.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπολογίζεται ότι η πληρότητα το 2003 ανήλθε στο 38,2%, το 2008 στο
36,5% και το 2015 στο 27,4%. Οι διανυκτερεύσεις από τις 2.047.369 το 2003 ανήλθαν στις 2.329.673 το
2008 και σε 2.479.313 το 2015. Οι κλίνες από τις 25.668 το 2003 ανήλθαν στις 26.583 το 2008 και σε
33.517 το 2015. Τέλος, η πληρότητα μεταβλήθηκε αρνητικά τόσο από το 2003 στο 2008 (-1,7 ποσοστιαίες
μονάδες), ‘όσο και την επταετία 2008-2015 (-9,1 ποσοστιαίες μονάδες).
Οι διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών το 2003 διαμορφώθηκαν στις 6.215.339 με
πληρότητα 80,1% και αριθμό κλινών 47.823. Το 2008 οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 7.260.101
αυξημένες σε σχέση με το 2003 κατά 16,8% ενώ η πληρότητα το ίδιο έτος έφτασε το 70%. Το 2015 οι
διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 8.394.831 με πληρότητα 60% και 83.102 κλίνες συνολικά. Η μεταβολή της
πληρότητας, το 2015 σε σχέση με το 2008, κινήθηκε πτωτικά κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αυξητική
πορεία παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις και ο αριθμός κλινών (κατά 15,6% και 30,2% αντίστοιχα).

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (νομών ανά εξεταζόμενη Περιφέρεια, η υψηλότερη τουριστική
κίνηση καταγράφηκε στην Ηλεία, στην Αργολίδα, στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα. Σημειώνεται επίσης,
ότι η υψηλότερη μεταβολή διανυκτερεύσεων την περίοδο 2003-2013, σημειώθηκε στους νομούς
Αργολίδας, Θεσπρωτίας και Λευκάδας. Τέλος, αναφορικά με την πληρότητα, οι μεγαλύτερες μειώσεις
παρατηρήθηκαν στην Ηλεία, την Αρκαδία, την Άρτα και τη Ζάκυνθο.

