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Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τοµέα του τουρισµού 
(COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)) 

Πρόταση κανονισµού 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. .../2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τοµέα του τουρισµού και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/57/ΕΚ 
 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
 
 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

 
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
338 παράγραφος 1, 
 
έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
 
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 
 
▌ 
 
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 
 
Εκτιµώντας τα εξής: 
 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της xx Απριλίου 2011. 
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(1) Στα συµπεράσµατα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 
2007 τονίστηκε ο κρίσιµος ρόλος που παίζει ο τουρισµός στην οικονοµική µεγέθυνση 
και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση και κλήθηκαν η Επιτροπή, τα κράτη 
µέλη, ο οικείος κλάδος και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι κύκλοι να ενώσουν τις δυνάµεις 
τους για την έγκαιρη υλοποίηση του θεµατολογίου για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό 
ευρωπαϊκό τουρισµό. 

 
(2) ▌Η ▌τουριστική βιοµηχανία της Ένωσης ▌κατέχει σηµαντική θέση στην οικονοµία 

των κρατών µελών, µε τις τουριστικές δραστηριότητες και αποτελεί σηµαντική 
δυνητική πηγή θέσεων απασχόλησης. Για την εκτίµηση της ανταγωνιστικότητας της 
τουριστικής βιοµηχανίας απαιτείται καλή γνώση του µεγέθους του τουρισµού, των 
χαρακτηριστικών του, των χαρακτηριστικών του τουρίστα και των τουριστικών 
δαπανών και των ωφελειών για τις εθνικές οικονοµίες των κρατών µελών. 

 
(3) Χρειάζονται µηνιαίες πληροφορίες για να µετρηθούν οι εποχικές επιδράσεις της 

ζήτησης στη δυναµικότητα των τουριστικών καταλυµάτων και κατά τον τρόπο αυτό να 
βοηθηθούν οι δηµόσιες αρχές και οι οικονοµικοί παράγοντες να αναπτύξουν 
καταλληλότερες στρατηγικές και πολιτικές για τη βελτίωση της κατανοµής των 
περιόδων διακοπών και των τουριστικών δραστηριοτήτων µέσα στο έτος. 

 
(4) Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

τουριστικό τοµέα είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), των οποίων η στρατηγική 
σηµασία στον ευρωπαϊκό τουρισµό δεν περιορίζεται στην οικονοµική τους αξία και το 
σηµαντικό δυναµικό τους για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις 
αυτές ενισχύουν επίσης τη σταθερότητα και την ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων, 
διαφυλάσσοντας ▌τη φιλοξενία και την τοπική ταυτότητα, που αποτελούν το 
χαρακτηριστικό του τουρισµού στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Λόγω του µεγέθους των 
ΜΜΕ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή διοικητική επιβάρυνσή τους και να θεσπιστεί 
σύστηµα κατώτατων ορίων, έτσι ώστε να µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 
χρηστών και να µειωθεί παράλληλα η υποχρέωση απάντησης που βαρύνει τους 
υπόχρεους παροχής των στατιστικών πληροφοριών, ειδικά τις ΜΜΕ. 

 
(5) Οι µεταβολές της τουριστικής συµπεριφοράς µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 

95/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1995, σχετικά µε τη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού1, όπως η αυξανόµενη σηµασία των 
σύντοµων ταξιδιών και των µονοήµερων τουριστικών επισκέψεων, που συµβάλλουν σε 
µεγάλο βαθµό σε πολλές περιοχές ή χώρες στο εισόδηµα από τον τουρισµό, η 
αυξανόµενη σηµασία των µη ενοικιαζόµενων καταλυµάτων ή των καταλυµάτων σε 
µικρότερες εγκαταστάσεις, και η αυξανόµενη επίδραση του διαδικτύου στη 
συµπεριφορά των τουριστών όσον αφορά τις κρατήσεις και στην τουριστική 
βιοµηχανία, σηµαίνουν ότι η παραγωγή τουριστικών στατιστικών πρέπει να 
προσαρµοστεί σε αυτές τις εξελίξεις. 

 
(6) Για να εκτιµηθεί η µακροοικονοµική σηµασία του τουρισµού στις ▌οικονοµίες των 

κρατών µελών µε βάση το διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο των δορυφορικών λογαριασµών 
για τον τουρισµό, το οποίο δείχνει τις επιπτώσεις του τουρισµού στην οικονοµία και 

                                                 
1 ΕΕ L 291, 6.12.1995, σ. 32. 
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τις θέσεις εργασίας, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διαθεσιµότητα, η πληρότητα και η 
διεξοδικότητα των βασικών στατιστικών για τον τουρισµό που χρησιµοποιούνται ως 
εισροή για την κατάρτιση αυτών των λογαριασµών και, εφόσον κριθεί αναγκαίο από 
την Επιτροπή, για την προετοιµασία µεταγενέστερης νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε 
τη διαβίβαση εναρµονισµένων πινάκων για τους δορυφορικούς λογαριασµούς για τον 
τουρισµό, πράγµα που απαιτεί επικαιροποίηση των νοµικών απαιτήσεων που προβλέπει 
η οδηγία 95/57/ΕΚ. 

 
(7) Για την εξέταση σοβαρών θεµάτων οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας στον τοµέα 

του τουρισµού, ιδίως νέων θεµάτων που απαιτούν ειδική έρευνα, η Επιτροπή χρειάζεται 
µικροδεδοµένα. Επειδή το µεγαλύτερο µέρος του τουρισµού στην Ένωση αφορά 
ταξίδια στο εσωτερικό της Ευρώπης, τα µικροδεδοµένα που προέρχονται από 
εναρµονισµένες ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά µε τη ζήτηση για εξερχόµενο 
τουρισµό αποτελούν µια χωρίς επιβάρυνση πηγή στατιστικών σχετικά µε τη ζήτηση για 
εισερχόµενο τουρισµό για το κράτος µέλος προορισµού, µε αποτέλεσµα να 
αποφεύγεται η διπλή παρατήρηση των τουριστικών ροών. 

 
(7α) Ο κοινωνικός τουρισµός παρέχει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

αριθµό ατόµων να συµµετέχουν στον τουρισµό. Επιπροσθέτως, µπορεί επίσης να 
συµβάλει στην αντιµετώπιση της εποχικότητας, ενισχύοντας την έννοια της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και προάγοντας την περιφερειακή ανάπτυξη πέρα από τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης συγκεκριµένων τοπικών οικονοµιών. Για να εκτιµηθεί η 
συµµετοχή του τουρισµού στις διάφορες κοινωνικοδηµογραφικές οµάδες και να 
υπάρξει εποπτεία των προγραµµάτων της Ένωσης στον τοµέα του κοινωνικού 
τουρισµού, η Επιτροπή πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά σχετικά µε τη συµµετοχή 
στον τουρισµό και της τουριστικής συµπεριφοράς των διαφόρων κοινωνικών 
οµάδων. 

 
(8) Ένα αναγνωρισµένο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης µπορεί να συµβάλει στην εξασφάλιση 

αξιόπιστων, λεπτοµερών και συγκρίσιµων στοιχείων, τα οποία µε τη σειρά τους θα 
καταστήσουν δυνατή την κατάλληλη παρακολούθηση της δοµής και της εξέλιξης της 
τουριστικής προσφοράς και ζήτησης ▌. Είναι σηµαντική η επαρκής συγκρισιµότητα σε 
επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη µεθοδολογία, τους ορισµούς και το πρόγραµµα των 
στατιστικών στοιχείων και µεταδεδοµένων. 

 
(9) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές1, ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς ▌του παρόντος κανονισµού, η 
συλλογή στατιστικών στοιχείων πρέπει να συµµορφώνεται µε τα αυστηρά πρότυπα 
αµεροληψίας, διαφάνειας, αξιοπιστίας, αντικειµενικότητας, επιστηµονικής 
ανεξαρτησίας, σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας και στατιστικού απορρήτου. 

 
(10) Για την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισµού, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις αρχές που καθορίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής 
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος εγκρίθηκε από την επιτροπή στατιστικού 

                                                 
1 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164. 
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προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και επισυνάφθηκε στη σύσταση της 
Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2005 σχετικά µε την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την 
υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών ▌. 

 
(10α) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µε σκοπό την προσαρµογή των ορισµών, ▌των προθεσµιών διαβίβασης των 
στοιχείων και των παραρτηµάτων, εκτός από τον προαιρετικό χαρακτήρα των 
απαιτούµενων πληροφοριών και του περιορισµού του πεδίου όπως ορίζουν τα 
παραρτήµατα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, 
συµπεριλαµβανοµένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

 
(10β)  Απαιτούνται οµοιόµορφες συνθήκες για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

Κατά συνέπεια, πρέπει να µεταβιβαστούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες, 
οι οποίες πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη 
θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά µε τους µηχανισµούς ελέγχου 
από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1. 

 
(11) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η καθιέρωση ενός κοινού 

πλαισίου για τη συλλογή στοιχείων και την κατάρτιση συγκρίσιµων και πλήρων 
ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τον τουρισµό δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη µέλη λόγω της απουσίας κοινών στατιστικών χαρακτηριστικών και 
ποιοτικών απαιτήσεων, και λόγω της έλλειψης µεθοδολογικής διαφάνειας, µπορεί όµως 
να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης µέσω της εφαρµογής κοινού στατιστικού 
πλαισίου, η Ένωση µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο 
παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού 
όρια. 

 
(12) Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην τουριστική βιοµηχανία και στο είδος των 

πληροφοριών που απαιτούνται από την Επιτροπή και από άλλους χρήστες των 
ευρωπαϊκών στατιστικών για τον τουρισµό, οι διατάξεις της οδηγίας 95/57/ΕΚ δεν είναι 
πλέον κατάλληλες. Επειδή η νοµοθεσία στον τοµέα αυτό πρέπει να επικαιροποιηθεί, η 
οδηγία 95/57/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. 

 
(13) Ο κανονισµός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να εξασφαλιστεί η χρήση κοινών 

προτύπων και η παραγωγή συγκρίσιµων στατιστικών. 
 
(14) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη 

                                                 
1 ΕΕ L 55, 28.02.2011, σ. 13. 
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της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος, 
 
▌ 
 
 
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
 
 

Άρθρο 1 
 

Αντικείµενο 
 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηµατική ανάπτυξη, παραγωγή και 
διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών στον τοµέα του τουρισµού.  
 
Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη συλλέγουν στοιχεία, καταρτίζουν στατιστικές, 
επεξεργάζονται και διαβιβάζουν εναρµονισµένες στατιστικές για την παροχή και τη ζήτηση 
τουριστικών υπηρεσιών. 
 
 

Άρθρο 2 
 

Ορισµοί 
 
1. Κατά την έννοια του παρόντα κανονισµού: 
 
 (α) ως «περίοδος αναφοράς» νοείται µια περίοδος στην οποία αναφέρονται τα 

στοιχεία· 
 
 (β) ως «έτος αναφοράς» νοείται µια περίοδος αναφοράς ενός ηµερολογιακού έτους· 
 

(γ) ως «NACE Αναθ. 2» νοείται η κοινή στατιστική ταξινόµηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στην Ένωση, όπως θεσπίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1· 

 
 (δ) ως «NUTS» νοείται η κοινή ταξινόµηση των εδαφικών µονάδων για την 

παραγωγή περιφερειακών στατιστικών στην Ένωση, όπως θεσπίζεται από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου2· 

 
 (στ) ως «σύνηθες περιβάλλον» νοείται η γεωγραφική περιοχή, αλλά όχι οπωσδήποτε 

ενιαία περιοχή, µέσα στην οποία ένα άτοµο πραγµατοποιεί τις συνήθεις και 
τακτικές ασχολίες του και η οποία προσδιορίζεται µε βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: διάβαση διοικητικών συνόρων ή απόσταση από τον τόπο συνήθους 
διαµονής, διάρκεια, συχνότητα και σκοπός της επίσκεψης·  

                                                 
1 ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1. 
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 (στα) ως «τουρισµός» νοείται η δραστηριότητα των επισκεπτών που 

πραγµατοποιούν ταξίδι µε έναν κύριο προορισµό εκτός του συνήθους 
περιβάλλοντός τους, για χρονικό διάστηµα µικρότερο από ένα έτος, για 
οποιοδήποτε κύριο σκοπό, συµπεριλαµβανοµένης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, της ανάπαυσης ή άλλου προσωπικού λόγου, µε εξαίρεση την 
απασχόληση από οντότητα εγκατεστηµένη στον τόπο της επίσκεψης· 

 
 (ζ) ως «εγχώριος τουρισµός» νοούνται οι επισκέψεις στο εσωτερικό ενός κράτους 

µέλους από επισκέπτες που είναι µόνιµοι κάτοικοι του εν λόγω κράτους· 
 
 (η) ως «εισερχόµενος τουρισµός» νοούνται οι επισκέψεις σε ένα κράτος µέλος από 

επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι του εν λόγω κράτους µέλους· 
 
 (θ) ως «εξερχόµενος τουρισµός» νοούνται οι επισκέψεις από µόνιµους κατοίκους 

ενός κράτους µέλους εκτός του εν λόγω κράτους µέλους· 
 
 (ι) ως «εθνικός τουρισµός» νοείται ο τουρισµός που περιλαµβάνει τον εγχώριο και 

τον εξερχόµενο τουρισµό· 
 
 (ια) ως «εσωτερικός τουρισµός» νοείται ο τουρισµός που περιλαµβάνει τον εγχώριο 

 και τον εισερχόµενο τουρισµό· 
 
 (ιβ) ως «τουριστικό κατάλυµα» νοείται µια τοπική µονάδα οικονοµικής 

δραστηριότητας, όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
696/931 του Συµβουλίου, η οποία παρέχει επί πληρωµή - παρόλο που η τιµή 
µπορεί να επιδοτείται εν µέρει ή πλήρως - υπηρεσίες προσωρινής ή σύντοµης 
διάρκειας διαµονής όπως περιγράφονται στις οµάδες 55.1 (ξενοδοχεία και 
παρόµοια καταλύµατα), 55.2 (καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα 
σύντοµης διαµονής) και 55.3 (χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα 
αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα) της NACE Αναθ. 2· 

 
 (ιγ) ως «µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα» νοούνται τα καταλύµατα που παρέχονται 

δωρεάν από συγγενείς ή φίλους ή ιδιόκτητα καταλύµατα, συµπεριλαµβανοµένης 
της χρονοµεριστικής µίσθωσης· 

 
 (ιγα) ως «µονοήµερες επισκέψεις» νοούνται οι επισκέψεις που δεν προβλέπουν 

διανυκτέρευση κατοίκων, εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους, µε 
αφετηρία τον τόπο συνήθους κατοικίας. 

 
2. Η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 

9, τροποποιήσεις των ορισµών της παραγράφου 1, µε σκοπό την προσαρµογή των 
ορισµών αυτών στις µεταβολές που επέρχονται στους διεθνείς ορισµούς. 

 
 

Άρθρο 3 

                                                 
1 ΕΕ L 76, 30.3.1993, σ. 1. 



 

AM\862827EL.doc 7/31 PE459.736v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 
Θέµατα που καλύπτονται και χαρακτηριστικά των απαιτούµενων πληροφοριών 

 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα 

κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 7 σχετίζονται µε: 
 
 (α) τον εσωτερικό τουρισµό, όσον αφορά τη δυναµικότητα και τη ροή επισκεπτών 

των τουριστικών καταλυµάτων, για τις µεταβλητές, την περιοδικότητα και τις 
κατανοµές που καθορίζονται στα τµήµατα 1, 2 και 3 του παραρτήµατος I  

 
 (β) τον εσωτερικό τουρισµό, όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις των τουριστών σε µη 

ενοικιαζόµενα καταλύµατα, για τις µεταβλητές, την περιοδικότητα και τις 
κατανοµές που καθορίζονται στο τµήµα 4 του παραρτήµατος II  

 
 (c) τον εθνικό τουρισµό, όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, σχετικά µε τη 

συµµετοχή στον τουρισµό και τα χαρακτηριστικά των τουριστικών ταξιδιών και 
των επισκεπτών, για τις µεταβλητές, την περιοδικότητα και τις κατανοµές που 
καθορίζονται στα τµήµατα 1 και 2 του παραρτήµατος II 

 
 (d) τον εθνικό τουρισµό, όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά των µονοήµερων ταξιδιών για τις µεταβλητές, την περιοδικότητα 
και τις κατανοµές που ορίζονται στο τµήµα 2α του παραρτήµατος ΙΙ. 

 
2. Η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 

9, τροποποιήσεις των παραρτηµάτων, εκτός από τροποποιήσεις του εθελοντικού 
χαρακτήρα των απαιτούµενων πληροφοριών και τον περιορισµό του πεδίου που 
ορίζεται στα παραρτήµατα, όπου αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να ληφθούν 
υπόψη οικονοµικές, κοινωνικές ή τεχνικές εξελίξεις. Κατά την άσκηση της εξουσίας 
που απορρέει από την εν λόγω διάταξη, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σηµαντικό επιπρόσθετο διοικητικό βάρος 
στα κράτη µέλη και τις αντίστοιχες µονάδες. 

 
▌ 
 
 

Άρθρο 4 
 

Πεδίο παρατήρησης 
 
▌Το πεδίο παρατήρησης για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο: 
 
(α) άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι όλα τα τουριστικά καταλύµατα όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο 
παράρτηµα I· 

 
(β) άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) είναι όλες τουριστικές διανυκτερεύσεις των µόνιµων 

κατοίκων και των µη µόνιµων κατοίκων σε µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα· 
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(γ) άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) όσον αφορά τα στοιχεία για τη συµµετοχή στον 
τουρισµό είναι όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι του κράτους µέλους, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στο τµήµα 1 του παραρτήµατος II· 

 
(δ) άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) όσον αφορά τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των 

τουριστικών ταξιδιών και των επισκεπτών είναι όλα τα τουριστικά ταξίδια µε 
τουλάχιστον µία διανυκτέρευση εκτός του συνήθους περιβάλλοντος διαµονής από το 
µόνιµο πληθυσµό, τα οποία τερµατίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο τµήµα 2 του παραρτήµατος II· 

 
(ε) άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των µονοήµερων 

ταξιδιών θα είναι όλα τα µονοήµερα ταξίδια σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2, 
παράγραφος 1, στοιχείο ιγα), εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Τµήµα 2α του 
Παραρτήµατος II. 

 
▌ 
 
 

Άρθρο 4α 
 

Πιλοτικές µελέτες 
 
1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα πιλοτικών µελετών που θα διενεργούνται από τα 

κράτη µέλη σε εθελοντική βάση, προκειµένου να προετοιµαστεί η ανάπτυξη, 
παραγωγή και διάδοση εναρµονισµένων πινάκων για δορυφορικούς λογαριασµούς 
για τον τουρισµό και για να αξιολογηθούν τα οφέλη όσον αφορά το κόστος συλλογής. 

 
2. Η Επιτροπή καταρτίζει επίσης πρόγραµµα για την πραγµατοποίηση πρότυπων 

µελετών από τα κράτη µέλη σε εθελοντική βάση προκειµένου να αναπτύξει σύστηµα 
συλλογής στοιχείων σχετικά µε τις συνέπειες του τουρισµού στο περιβάλλον. 

 
 

Άρθρο 5 
 

Κριτήρια ποιότητας και εκθέσεις  
 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την ποιότητα των διαβιβαζόµενων στοιχείων. 
 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται τα κριτήρια ποιότητας που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 
 
3. Κάθε χρόνο τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση για την 

ποιότητα των στοιχείων που αφορούν τις περιόδους αναφοράς κατά το έτος αναφοράς 
και για τυχόν µεθοδολογικές αλλαγές. Η έκθεση υποβάλλεται εντός προθεσµίας εννέα 
µηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς. 

 
4. Κατά την εφαρµογή των κριτηρίων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για 

τα στοιχεία που καλύπτει ο παρών κανονισµός, οι λεπτοµέρειες, η δοµή και η 



 

AM\862827EL.doc 9/31 PE459.736v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας προσδιορίζονται από την Επιτροπή µε 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 12 παράγραφος 2. 

 
 

Άρθρο 5α 
 

Έκθεση αξιολόγησης 
 
Μέχρι τις … *  και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε τα στατιστικά 
στοιχεία που καταρτίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και, ιδίως, σχετικά µε τη 
συνάφεια και την επιβάρυνση του κλάδου. 
 
 

Άρθρο 6 
 

Πηγές στοιχείων 
 
Όσον αφορά τη βάση επί της οποίας συλλέγονται τα στοιχεία, τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα 
τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα για τη διατήρηση της ποιότητας των αποτελεσµάτων. Τα 
κράτη µέλη µπορούν να παράγουν τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία συνδυάζοντας τις 
διάφορες πηγές που αναφέρονται παρακάτω: 
 
(a) έρευνες, για τις οποίες ζητείται από τις µονάδες που υποβάλλουν έκθεση να παρέχουν 

επίκαιρα, ακριβή και πλήρη στοιχεία· 
 
(b) άλλες κατάλληλες πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών στοιχείων, εφόσον 

προσφέρονται από πλευράς επικαιρότητας και καταλληλότητας· 
 
(c) κατάλληλες διαδικασίες στατιστικής εκτίµησης. 
 
 

Άρθρο 7 
 

∆ιαβίβαση στοιχείων 
 
1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των εµπιστευτικών στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 223/2009. 

 
2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα I και στα 

τµήµατα 1 και 2α του παραρτήµατος II υπό µορφήν συγκεντρωτικών πινάκων, 
σύµφωνα µε πρότυπο ανταλλαγής δεδοµένων που προσδιορίζει η Επιτροπή (Eurostat). 
Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά στο ενιαίο σηµείο εισόδου 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλώ να προστεθεί η ηµεροµηνία πέντε έτη από την ηµεροµηνία έγκρισης 

του παρόντος Κανονισµού. 
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στοιχείων για την Επιτροπή (Eurostat). Οι πρακτικοί διακανονισµοί για τη διαβίβαση 
των στοιχείων εκδίδονται από την Επιτροπή µε τη µορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της εξέτασης στην 
οποία παραπέµπει το άρθρο 12 παράγραφος 2. 

 
3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία που απαριθµούνται στο τµήµα 2 του 

παραρτήµατος II υπό µορφή αρχείων µικροδεδοµένων - µε κάθε ταξίδι που καλύπτεται 
να αποτελεί µεµονωµένη καταχώριση στο σύνολο των διαβιβαζόµενων στοιχείων - τα 
οποία ελέγχονται πλήρως, υποβάλλονται σε επεξεργασία και ενδεχοµένως 
υπολογίζονται κατ’ εκτίµηση, σύµφωνα µε πρότυπο ανταλλαγής δεδοµένων που 
προσδιορίζει η Επιτροπή (Eurostat). Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται 
ηλεκτρονικά στο ενιαίο σηµείο εισόδου στοιχείων για την Επιτροπή (Eurostat). Οι 
πρακτικοί διακανονισµοί για τη διαβίβαση των στοιχείων εκδίδονται από την Επιτροπή 
µε τη µορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία της εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 12 
παράγραφος 2. 

 
4. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν: 
 
 (α) τα ετήσια στοιχεία που αναφέρονται στα τµήµατα 1 και 2 του παραρτήµατος I 

εντός προθεσµίας έξι µηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στο παράρτηµα I· 

 
 (β) τα µηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στο τµήµα 2 του παραρτήµατος I εντός 

προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς·  
 
 (γ) τους βασικούς δείκτες ταχείας ένδειξης σχετικά µε τις διανυκτερεύσεις των 

µόνιµων κατοίκων και των µη µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά καταλύµατα, 
όπως αναφέρεται στο τµήµα 2 του παραρτήµατος I, εντός προθεσµίας οκτώ 
εβδοµάδων από τη λήξη της περιόδου αναφοράς·  

 
 (δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο τµήµα 4 του παραρτήµατος I εντός προθεσµίας 

εννέα µηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς, εφόσον το ενδιαφερόµενο 
κράτος µέλος επιλέγει να τα διαβιβάσει· 

 
 (ε) τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα II εντός προθεσµίας έξι µηνών από 

τη λήξη της περιόδου αναφοράς. 
 
5. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές, κοινωνικές ή τεχνικές εξελίξεις, η 

Επιτροπή µπορεί να εκδώσει µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 9, 
τροποποιήσεις των προθεσµιών διαβίβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 4. 
Οποιαδήποτε τέτοιου είδους τροποποίηση λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες 
πρακτικές συλλογής δεδοµένων στα κράτη µέλη. 

 
6. Για όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισµό, η πρώτη περίοδος 

αναφοράς, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012. 
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Άρθρο 8 
 

Μεθοδολογικό εγχειρίδιο 
 
Η Επιτροπή (Eurostat), σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, καταρτίζει και επικαιροποιεί 
τακτικά ένα µεθοδολογικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά 
µε τις στατιστικές που παράγονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, 
συµπεριλαµβανοµένων των ορισµών που ισχύουν για τα χαρακτηριστικά των απαιτούµενων 
πληροφοριών και των κοινών προτύπων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ποιότητας 
των στοιχείων. 
 
 

Άρθρο 9 
 

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 
 
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο. 
 
1α.  Η εξουσία να εκδίδει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 2, στο άρθρο 3, παράγραφος 2 και στο άρθρο, 7 παράγραφος 5 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …*. Η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα µήνες πριν 
από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 
αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη κάθε 
περιόδου. 

 
1β. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5 µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε 
ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. 

 
2. Μετά την έκδοση κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
 
2α. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 2, τίθεται σε 

ισχύ µόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν έχει γνωστοποιήσει 
την αντίθεσή του εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν και 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλώ να προστεθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Κανονισµού. 
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τα δύο την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

 
 

 
 
 

Άρθρο 12 
 

Επιτροπή 
 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος 

η οποία έχει συσταθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Πρόκειται για µια 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 
2. Οσάκις γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισµού 182/2011/ΕΕ.  
 
 

Άρθρο 13 
 

Κατάργηση 
 
Η οδηγία 95/57/EΚ καταργείται. 
 
Τα κράτη µέλη παρέχουν αποτελέσµατα σύµφωνα µε την απόφαση 95/57/ΕΚ για όλες τις 
περιόδους αναφοράς για …*. 
 
 

Άρθρο 14 
 

Έναρξη ισχύος 
 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και εφαρµόζεται άµεσα σε 

όλα τα κράτη µέλη. 
 
 
 
 
Έγινε στ  
 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλώ να προστεθεί το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισµού 
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Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο       Για το 
Συµβούλιο 
 
Ο Πρόεδρος         Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 
Εσωτερικός τουρισµός 

 
Τµήµα 1: ∆υναµικότητα των τουριστικών καταλυµάτων 

 
Α. Μεταβλητές και κατανοµές προς διαβίβαση 
 
1) Σε περιφερειακό επίπεδο NUTS 2 και σε εθνικό επίπεδο προς διαβίβαση για τα ετήσια 

στοιχεία 
 
Τύπος 
καταλύµατος 

Μεταβλητές Κατανοµές 

NACE 55.1 Αριθµός εγκαταστάσεων 

Αριθµός κλινών 

Αριθµός δωµατίων 

Τύπος τοποθεσίας α) και β) 

NACE 55,2 Αριθµός εγκαταστάσεων 

Αριθµός κλινών 

Τύπος τοποθεσίας α) και β) 

NACE 55,3 Αριθµός εγκαταστάσεων 

Αριθµός κλινών 

Τύπος τοποθεσίας α) και β) 

 
2) [προαιρετικό] Μόνο σε εθνικό επίπεδο προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία 
 
Τύπος 
καταλύµατος 

Μεταβλητές Κατανοµές 

NACE 55.1 Αριθµός εγκαταστάσεων 

Αριθµός κλινών 

Αριθµός δωµατίων 

Τάξη µεγέθους 

 
2α)  Μόνο σε εθνικό επίπεδο προς διαβίβαση για τα τριετή στοιχεία 
 
Τύπος 
καταλύµατος 

Μεταβλητές Κατανοµές 

NACE 55.1 Αριθµός εγκαταστάσεων που έχουν 
ένα ή περισσότερα δωµάτια προσιτά 
σε άτοµα µε περιορισµένη 
κινητικότητα, συµπεριλαµβανοµένων 
όσων χρησιµοποιούν αναπηρική 
πολυθρόνα. 
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Β. Περιορισµός του πεδίου παρατήρησης 
 
1) Για τις κατηγορίες «ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα» και «καταλύµατα διακοπών 

και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής», το πεδίο παρατήρησης περιλαµβάνει 
τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύµατα µε δέκα ή περισσότερες κλίνες. 

 
2) Για την κατηγορία «εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα 

αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα», το πεδίο παρατήρησης περιλαµβάνει 
τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύµατα µε δέκα ή περισσότερες θέσεις 
κατασκήνωσης. 

 
3) Τα κράτη µέλη στα οποία αναλογεί λιγότερο από το 1% του συνολικού ετήσιου 

αριθµού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µπορούν να περιορίσουν περαιτέρω το πεδίο παρατήρησης, έτσι ώστε να περιληφθούν 
τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύµατα µε είκοσι ή περισσότερες κλίνες (είκοσι ή 
περισσότερες θέσεις κατασκήνωσης). 

 
Βα. Περιοδικότητα 
 
Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς µεταβλητές και κατηγορίες που αναφέρονται στο 
σηµείο A(3) του παραρτήµατος ΙΙ είναι το 2015. 
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Τµήµα 2: Ροή επισκεπτών των τουριστικών καταλυµάτων (εγχώριος και εισερχόµενος 

τουρισµός) 
 

A. Μεταβλητές και κατανοµές προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία 
 
1) Σε περιφερειακό επίπεδο NUTS 2 και σε εθνικό επίπεδο  
 
Τύπος 
καταλύµατος 

Μεταβλητές Κατανοµές 

Σύνολο (όλα τα 
είδη των 
τουριστικών 
καταλυµάτων) 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Τύπος τοποθεσίας α) και β) 

 

NACE 55.1 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

 

 Καθαρό ποσοστό πληρότητας κλινών 

Καθαρό ποσοστό πληρότητας δωµατίων 

 

NACE 55,2 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

 

NACE 55,3 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά  
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καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

 
2) Σε εθνικό επίπεδο µόνο 
 
Τύπος 
καταλύµατος 

Μεταβλητές Κατανοµές 

NACE 55.1 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Τύπος τοποθεσίας α) και β) 

Χώρα ή γεωγραφική 
περιφέρεια µόνιµης διαµονής 
του επισκέπτη 

[προαιρετικό] Τάξεις 
µεγέθους 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

Χώρα ή γεωγραφική 
περιφέρεια µόνιµης διαµονής 
του επισκέπτη 

 Καθαρό ποσοστό πληρότητας κλινών 

Καθαρό ποσοστό πληρότητας δωµατίων 

[προαιρετικό] Τάξεις 
µεγέθους 

NACE 55,2 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Τύπος τοποθεσίας α) και β) 

Χώρα ή γεωγραφική 
περιφέρεια µόνιµης διαµονής 
του επισκέπτη 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

Χώρα ή γεωγραφική 
περιφέρεια µόνιµης διαµονής 
του επισκέπτη 

NACE 55,3 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Τύπος τοποθεσίας α) και β) 

Χώρα ή γεωγραφική 
περιφέρεια µόνιµης διαµονής 
του επισκέπτη 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

Χώρα ή γεωγραφική 
περιφέρεια µόνιµης διαµονής 
του επισκέπτη 

 
B. Μεταβλητές και κατανοµές προς διαβίβαση για τα µηνιαία στοιχεία σε εθνικό επίπεδο 
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Τύπος 
καταλύµατος 

Μεταβλητές Κατανοµές 

NACE 55.1 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

 

 Καθαρό ποσοστό πληρότητας κλινών 

Καθαρό ποσοστό πληρότητας δωµατίων 

 

NACE 55,2 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

 

NACE 55,3 Αριθµός διανυκτερεύσεων από µόνιµους 
κατοίκους σε τουριστικά καταλύµατα 

Αριθµός διανυκτερεύσεων από µη 
µόνιµους κατοίκους σε τουριστικά 
καταλύµατα 

 

 Αφίξεις µόνιµων κατοίκων σε τουριστικά 
καταλύµατα 

Αφίξεις µη µόνιµων κατοίκων σε 
τουριστικά καταλύµατα 

 

 
Γ. Περιορισµός του πεδίου παρατήρησης 
 
1) Για τις κατηγορίες «ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα» και «καταλύµατα διακοπών 

και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής», το πεδίο παρατήρησης περιλαµβάνει 
τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύµατα µε δέκα ή περισσότερες κλίνες. 

 
2) Για την κατηγορία «εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα 

αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα», το πεδίο παρατήρησης περιλαµβάνει 
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τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύµατα µε δέκα ή περισσότερες θέσεις 
κατασκήνωσης. 

 
3) Τα κράτη µέλη στα οποία αναλογεί λιγότερο από το 1% του συνολικού ετήσιου 

αριθµού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µπορούν να περιορίσουν περαιτέρω το πεδίο παρατήρησης, έτσι ώστε να περιληφθούν 
τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύµατα µε είκοσι ή περισσότερες κλίνες (είκοσι ή 
περισσότερες θέσεις κατασκήνωσης). 

 
4) Όταν εφαρµόζεται περιορισµός του πεδίου παρατήρησης, όπως περιγράφεται στις 

παραγράφους 1, 2 ή 3, διαβιβάζεται ετησίως εκτίµηση του συνολικού αριθµού των 
διανυκτερεύσεων των µόνιµων και των µη µόνιµων κατοίκων, κατά τη διάρκεια του 
έτους αναφοράς, στα τουριστικά καταλύµατα τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο 
παρατήρησης. 

 
5) Για το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο απαιτούνται στοιχεία σύµφωνα µε τον 

παρόντα κανονισµό, διαβιβάζεται η εκτίµηση που περιγράφεται στην παράγραφο 4 
εντός προθεσµίας δώδεκα µηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. 

 
6) Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν περαιτέρω το πεδίο παρατήρησης για το 

καθαρό ποσοστό πληρότητας δωµατίων σε ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, έτσι 
ώστε να περιληφθούν τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύµατα µε 25 ή περισσότερα 
δωµάτια. 

 
∆. Βασικοί δείκτες ταχείας ένδειξης 
 
Οι βασικοί δείκτες ταχείας ένδειξης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 
του παρόντος κανονισµού είναι οι µεταβλητές που αφορούν τις διανυκτερεύσεις όπως 
απαριθµούνται στο σηµείο Β. 
 

Τµήµα 3: Ταξινοµήσεις που πρέπει να εφαρµοστούν για τα τµήµατα 1 και 2 
 
Α. Τύπος καταλύµατος 
 
Οι τρεις κατηγορίες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον τύπο καταλύµατος και οι οποίες 
αναφέρονται στις οµάδες NACE 55.1, 55.2 και 55.3 είναι: 
 
- ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα 
 
- καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής 
 
- χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα 

οχήµατα. 
 
Β. Τύπος τοποθεσίας α) 
 
Οι τρεις κατηγορίες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον τύπο της τοποθεσίας α), που 
αναφέρεται στο βαθµό αστικοποίησης του δήµου (ή της αντίστοιχης τοπικής διοικητικής 
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µονάδας) στον οποίο βρίσκονται τα τουριστικά καταλύµατα, είναι:  
 
- πυκνοκατοικηµένη περιοχή 
 
- περιοχή µέσης πληθυσµιακής πυκνότητας 
 
- αραιοκατοικηµένη περιοχή. 
 
Γ. Τύπος τοποθεσίας β) 
 
Οι δύο κατηγορίες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον τύπο της τοποθεσίας β), που 
αναφέρεται στη γειτνίαση µε τη θάλασσα του δήµου (ή της αντίστοιχης τοπικής διοικητικής 
µονάδας) στον οποίο βρίσκονται τα τουριστικά καταλύµατα, είναι: 
 
- παράκτια 
 
- µη παράκτια. 
 
∆. Τάξη µεγέθους 
 
Οι τρεις κατηγορίες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την τάξη µεγέθους, που αναφέρεται 
στον αριθµό των δωµατίων των τουριστικών καταλυµάτων, είναι: 
 
- µικρές εγκαταστάσεις: λιγότερα από 25 δωµάτια 
 
- µεσαίου µεγέθους εγκαταστάσεις: από 25 έως 99 δωµάτια 
 
- µεγάλες εγκαταστάσεις: 100 ή περισσότερα δωµάτια· θα αναφέρονται χωριστά 

προαιρετικώς: "µεταξύ 100 και 249 δωµατίων" και "250 και άνω δωµατίων". 
 
Ε. Χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες 
 
Οι κατηγορίες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη χώρα ή τη γεωγραφική περιφέρεια 
µόνιµης διαµονής των επισκεπτών που διανυκτερεύουν σε τουριστικά καταλύµατα, είναι:  
 
- Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)· να αναφέρονται χωριστά: τα κράτη µέλη της ΕΕ 
 
- Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· να αναφέρονται χωριστά: Ισλανδία, 

Νορβηγία, Ελβετία (συµπεριλαµβανοµένου του Λιχτενστάιν) 
 
- άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εκτός της ΕΕ και της ΕΖΕΣ· δεν περιλαµβάνονται η Ρωσία, η 

Τουρκία και η Ουκρανία) 
 
- Ρωσία 
 
- Τουρκία  
 
- Ουκρανία 
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- Αφρική· να αναφέρονται χωριστά: Νότιος Αφρική 
 
- Βόρεια Αµερική· να αναφέρονται χωριστά: Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Καναδά 
 
- Νότια και Κεντρική Αµερική· να αναφέρονται χωριστά: Βραζιλία 
 
- Ασία· να αναφέρονται χωριστά: Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, Ιαπωνία, ∆ηµοκρατία 

της Κορέας 
 
- Αυστραλία, Ωκεανία και λοιπά εδάφη· να αναφέρονται χωριστά: Αυστραλία. 
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Τµήµα 4: Εσωτερικός τουρισµός σε µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα 

 
Α. Μεταβλητές προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία 
 
[προαιρετικό] Αριθµός τουριστικών διανυκτερεύσεων σε µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα κατά 
τη διάρκεια του έτους αναφοράς. 
 
B. Κατανοµή 
 
[προαιρετικό] Η µεταβλητή που αναφέρεται στο σηµείο A κατανέµεται κατά χώρα µόνιµης 
διαµονής των επισκεπτών όσον αφορά τους επισκέπτες που είναι κάτοικοι της ΕΕ, ενώ οι 
επισκέπτες που είναι κάτοικοι τρίτων χωρών συγκεντρώνονται σε µια ενιαία 
συµπληρωµατική κατηγορία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 
Εθνικός τουρισµός 

 
Τµήµα 1: Συµµετοχή στον τουρισµό 

 
A. Μεταβλητές και κατανοµές προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία 
 
Μεταβλητές Κατανοµές κατά διάρκεια και κατά 

προορισµό των τουριστικών ταξιδιών για 
ιδιωτικούς/προσωπικούς σκοπούς 

Κοινωνικο-
δηµογραφικές 
κατανοµές  

1. Αριθµός µόνιµων 
κατοίκων, ηλικίας 
15 ετών και άνω, 
που συµµετέχουν 
στον τουρισµό για 
ιδιωτικούς/προσωπι
κούς σκοπούς κατά 
τη διάρκεια του 
έτους αναφοράς 

2. Αριθµός µόνιµων 
κατοίκων, ηλικίας 
15 ετών και άνω, 
που δεν 
συµµετέχουν στον 
τουρισµό για 
ιδιωτικούς/προσωπι
κούς σκοπούς κατά 
τη διάρκεια του 
έτους αναφοράς 

α) Όλα τα ταξίδια (αριθµός ατόµων που 
πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι µε 
τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση) 

β) Μόνο ταξίδια στην ηµεδαπή (αριθµός 
ατόµων που πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 
1 ταξίδι στην ηµεδαπή µε τουλάχιστον 1 
διανυκτέρευση, αλλά κανένα ταξίδι στην 
αλλοδαπή) 

γ) Μόνο ταξίδια στην αλλοδαπή (αριθµός 
ατόµων που πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 
1 ταξίδι στην αλλοδαπή µε τουλάχιστον 1 
διανυκτέρευση, αλλά κανένα ταξίδι στην 
ηµεδαπή) 

δ) Ταξίδια στην ηµεδαπή και ταξίδια στην 
αλλοδαπή (αριθµός ατόµων που 
πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην 
ηµεδαπή µε τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση 
και τουλάχιστον 1 ταξίδι στην αλλοδαπή µε 
τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση) 

ε) Μικρής διάρκειας ταξίδια (αριθµός 
ατόµων που πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 
1 ταξίδι µε 1 έως 3 διανυκτερεύσεις) 

στ)  Μεγάλης διάρκειας ταξίδια (αριθµός 
ατόµων που πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 
1 ταξίδι µε 4 ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις) 

ζ) Μεγάλης διάρκειας ταξίδια, µόνο ταξίδια 
στην ηµεδαπή (αριθµός ατόµων που 
πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην 
ηµεδαπή µε 4 ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις, αλλά κανένα ταξίδι στην 
αλλοδαπή µε 4 ή περισσότερες 

1. Φύλο 

2. Ηλικιακή οµάδα 

3. [προαιρετικό] 
Επίπεδο εκπαίδευσης 

4. [προαιρετικό] 
Κατάσταση 
απασχόλησης 

5. [προαιρετικό] 
Εισόδηµα νοικοκυριού 
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διανυκτερεύσεις) 

η) Μεγάλης διάρκειας ταξίδια, µόνο ταξίδια 
στην αλλοδαπή (αριθµός ατόµων που 
πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην 
αλλοδαπή µε 4 ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις, αλλά κανένα ταξίδι στην 
ηµεδαπή µε 4 ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις) 

θ) Μεγάλης διάρκειας ταξίδια, ταξίδια στην 
ηµεδαπή και στην αλλοδαπή (αριθµός 
ατόµων που πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 
1 ταξίδι στην ηµεδαπή µε 4 ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις και τουλάχιστον 1 ταξίδι 
στην αλλοδαπή µε 4 ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις) 

 
Οι κατανοµές κατά διάρκεια και κατά προορισµό των τουριστικών ταξιδιών για 
ιδιωτικούς/προσωπικούς σκοπούς συνδυάζονται µε κοινωνικο-δηµογραφικές κατανοµές. 
 
Β. Μεταβλητές και κατανοµές προς διαβίβαση για τα τριετή στοιχεία 
 
Μεταβλητές Κατανοµές κατά κύριους λόγου για 

τη µη συµµετοχή στον τουρισµό κατά 
το έτος αναφοράς (µε δυνατότητα 
πολλαπλής απάντησης) 

Κοινωνικο-
δηµογραφικές 
κατανοµές 

1. Αριθµός µόνιµων 
κατοίκων, ηλικίας 15 ετών 
και άνω, που δεν 
συµµετέχουν στον τουρισµό 
κατά τη διάρκεια του έτους 
αναφοράς (δεν 
πραγµατοποίησαν κανένα 
ταξίδι µε τουλάχιστον 1 
διανυκτέρευση για 
προσωπικούς λόγους κατά 
το έτος αναφοράς) 

a) Οικονοµικοί λόγοι (δεν υπήρχαν 
χρήµατα για ταξίδια, έλλειψη 
οικονοµικών µέσων για διακοπές) 

b) Έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω 
οικογενειακών υποχρεώσεων 

c) Έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω 
επαγγελµατικών υποχρεώσεων ή 
σπουδών 

d) Λόγοι υγείας ή περιορισµένης 
κινητικότητας 

e) Προτίµηση παραµονής στο σπίτι, 
κανένα κίνητρο για ταξίδι 

στ) Ασφάλεια πτήσεων 

ζ) Άλλοι λόγοι 

1. Φύλο 

2. Ηλικιακή οµάδα 

3. [προαιρετικό] 
Επίπεδο εκπαίδευσης 

4. [προαιρετικό] 
Κατάσταση 
απασχόλησης 

5. [προαιρετικό] 
Εισόδηµα νοικοκυριού 

 
Οι κατανοµές κατά κύριους λόγου για τη µη συµµετοχή στον τουρισµό κατά το έτος 
αναφοράς συνδυάζονται µε κοινωνικο-δηµογραφικές κατανοµές. 
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Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς µεταβλητές είναι το 2013. 
 
C. Ταξινοµήσεις που πρέπει να εφαρµοστούν για τις κοινωνικο-δηµογραφικές κατανοµές 
 
1) Φύλο: άρρεν άρρεν/θήλυ. 
 
2) Ηλικιακή οµάδα: κάτω των 15 [προαιρετικό], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ή 

άνω, µε υποσύνολα για τις οµάδες 25-44 και 45-64. 
 
3) Επίπεδο εκπαίδευσης: χαµηλό (ISCED 0, 1 ή 2), µεσαίο (ISCED 3 ή 4), υψηλό (ISCED 

5 ή 6). 
 
4) Κατάσταση απασχόλησης: εργαζόµενος (µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος), άνεργος, 

σπουδαστής (ή µαθητής), άλλοι που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναµικό. 
 
5) Εισόδηµα νοικοκυριού: κατά τεταρτηµόρια.  
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Τµήµα 2: Τουριστικά ταξίδια και επισκέπτες που πραγµατοποιούν τα ταξίδια 

 

A. Μεταβλητές προς διαβίβαση 
 
 Μεταβλητές Κατηγορίες προς διαβίβαση Περιοδικότ

ητα 

1. Μήνας αναχώρησης  Ετήσια 

2. ∆ιάρκεια ταξιδιού και αριθµός 
διανυκτερεύσεων 

 Ετήσια 

3. [Μόνο για ταξίδια στην 
αλλοδαπή] ∆ιάρκεια του 
ταξιδιού: αριθµός 
διανυκτερεύσεων στην ηµεδαπή 

 Τριετής 

4. Κύρια χώρα προορισµού σύµφωνα µε τον κατάλογο χωρών στο 
µεθοδολογικό εγχειρίδιο που 
καταρτίστηκε δυνάµει του άρθρου 8 
του παρόντος κανονισµού 

Ετήσια 

5. Κύριος σκοπός του ταξιδιού a) Ιδιωτικός/προσωπικός: ανάπαυση, 
αναψυχή και διακοπές 

b) Ιδιωτικός/προσωπικός: επίσκεψη 
σε συγγενείς και φίλους 

c) Ιδιωτικός/προσωπικός: άλλοι (π.χ. 
προσκύνηµα, θεραπεία κλπ.) 

d) Επαγγελµατικός/σχετικός µε την 
εργασία  

Ετήσια 

6. [Μόνο για ταξίδια για 
ιδιωτικούς/προσωπικούς 
σκοπούς] Είδος προορισµού, µε 
δυνατότητα πολλαπλών 
απαντήσεων 

a) Πόλη 

b) Παραθαλάσσια περιοχή 

c) Εξοχική περιοχή 
(συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών 
κοντά σε λίµνη, ποτάµι κλπ.) 

δ) Κρουαζιερόπλοιο 

e) Ορεινή περιοχή (βουνό, λόφος 
κλπ.) 

στ) άλλες 

Τριετής 

7. [Μόνο για ταξίδια για 
ιδιωτικούς/προσωπικούς 
σκοπούς] Συµµετοχή παιδιών 
στο ταξίδι  

a) Ναι 

b) Όχι 

Τριετής 
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8. Κύριο µέσο µεταφοράς a) Αεροπορικές µεταφορές (πτητικές 
υπηρεσίες, τακτικές ή ναυλωµένες ή 
άλλες αεροπορικές υπηρεσίες) 

b) Θαλάσσιες/πλωτές µεταφορές 
(επιβατικές γραµµές και επιβατηγά 
οχηµαταγωγά, κρουαζιερόπλοια, 
σκάφη αναψυχής, ενοικιαζόµενα 
σκάφη κλπ.) 

c) Σιδηροδροµικές µεταφορές 

d) Λεωφορεία, υπεραστικά λεωφορεία 
(τακτικά ή ναυλωµένα) 

e) Οδικές µεταφορές (ιδιωτικά ή 
ενοικιαζόµενα οχήµατα) 

f) (στ) Άλλο (π.χ. ποδήλατο)  

Ετήσια 

9. Κύριο είδος καταλύµατος a) Ενοικιαζόµενο κατάλυµα: 
ξενοδοχεία ή παρόµοια καταλύµατα 

b) Ενοικιαζόµενο κατάλυµα: 
εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, 
τροχόσπιτα ή ρυµουλκούµενα 
οχήµατα (µη προοριζόµενα για 
κατοικία) 

c) Ενοικιαζόµενο κατάλυµα: άλλα 
ενοικιαζόµενα καταλύµατα 
(θεραπευτικά κέντρα, ξενώνες νέων, 
µαρίνες κλπ.) 

d) (στ) Μη ενοικιαζόµενο κατάλυµα: 
ιδιόκτητη κατοικία διακοπών 

e) (στ) Μη ενοικιαζόµενο κατάλυµα: 
κατάλυµα που παρέχεται δωρεάν από 
συγγενείς ή φίλους 

f) (στ) Μη ενοικιαζόµενο κατάλυµα: 
άλλα µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα: 

Ετήσια 

10. Κράτηση του ταξιδιού: 
κράτηση του κύριου µέσου 
µεταφοράς µέσω ταξιδιωτικού 
πράκτορα ή ταξιδιωτικού 
γραφείου 

a) Πλήρως 

b) No 

c) ∆εν γνωρίζω 

Τριετής 

11. Κράτηση του ταξιδιού: 
κράτηση του κύριου είδους 
καταλύµατος µέσω 
ταξιδιωτικού πράκτορα ή 
ταξιδιωτικού γραφείου 

a) Πλήρως 

b) No 

c) ∆εν γνωρίζω 

Τριετής 
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12. [Μόνο για ταξίδια για τα οποία 
η κράτηση του κύριου µέσου 
µεταφοράς ή του κύριου είδους 
καταλύµατος δεν έγινε µέσω 
ταξιδιωτικού πράκτορα ή 
ταξιδιωτικού γραφείου] 
Κράτηση του ταξιδιού 
(ανεξάρτητη) 

a) Η κράτηση των υπηρεσιών έγινε 
απευθείας στον πάροχό τους 

b) ∆εν χρειάστηκε κράτηση 

Τριετής 

13. Κράτηση του ταξιδιού: 
οργανωµένο ταξίδι 

a) Πλήρως 

b) No 

Τριετής 

14. Κράτηση του ταξιδιού: 
κράτηση του κύριου µέσου 
µεταφοράς µέσω του 
διαδικτύου 

a) Πλήρως 

b) No 

c) ∆εν γνωρίζω 

Τριετής 

15. Κράτηση του ταξιδιού: 
κράτηση του κύριου είδους 
καταλύµατος µέσω του 
διαδικτύου 

a) Πλήρως 

b) No 

c) ∆εν γνωρίζω 

Τριετής 

16. ∆απάνες από κάθε τουρίστα 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
για τη µεταφορά 

 Ετήσια 

17. ∆απάνες από κάθε τουρίστα 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
για το κατάλυµα 

 Ετήσια 

17α. [προαιρετικό] ∆απάνες του 
κάθε τουρίστα κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού για 
φαγητό και ποτά σε καφετέριες 
και εστιατόρια 

 Ετήσια  

18. Άλλες δαπάνες κάθε τουρίστα 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
να δηλωθούν χωριστά (18β): 
διαρκή αγαθά και αγαθά 
µεγάλης αξίας 

 Ετήσια 

19. Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: 
φύλο, µε τη χρήση των 
ακόλουθων κατηγοριών: 

a) Άρρεν 

b) Θήλυ 

Ετήσια 

20. Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: 
ηλικία, σε ακέραιο αριθµό 
συµπληρωµένων ετών 

 Ετήσια 

21. Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: 
χώρα µόνιµης διαµονής 

 Ετήσια 
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22. [προαιρετικό] Χαρακτηριστικά 
του επισκέπτη: επίπεδο 
εκπαίδευσης 

a) Χαµηλό (ISCED 0, 1 ή 2) 

b) Μεσαίο (ISCED 3 ή 4) 

c) Υψηλό (ISCED 5 ή 6) 

Ετήσια 

23. [προαιρετικό] Χαρακτηριστικά 
του επισκέπτη: κατάσταση 
απασχόλησης: 

a) Εργαζόµενος (µισθωτός ή 
αυτοαπασχολούµενος) 

b) Άνεργος 

c) Σπουδαστής (ή µαθητής) 

d) Άλλοι που δεν ανήκουν στο 
εργατικό δυναµικό 

Ετήσια 

24. [προαιρετικό] Χαρακτηριστικά 
του επισκέπτη: εισόδηµα 
νοικοκυριού κατά τεταρτηµόρια 

 Ετήσια 

 
B. Περιορισµός του πεδίου παρατήρησης 
 
Το πεδίο παρατήρησης είναι όλα τα τουριστικά ταξίδια µε τουλάχιστον µία διανυκτέρευση 
εκτός του συνήθους περιβάλλοντος διαµονής από το µόνιµο πληθυσµό και τα οποία 
τερµατίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
 
Γ. Περιοδικότητα 
 
1) Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς µεταβλητές και κατηγορίες που αναφέρονται 

στα σηµεία A.3), A.6) και A.7) είναι το 2013. 
 
2) Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς µεταβλητές και κατηγορίες που αναφέρονται 

στα σηµεία A(10) έως A(15)είναι το 2014. 
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Τµήµα 2a: Μονοήµερες επισκέψεις 
 
Α. Μεταβλητές και κατανοµές προς διαβίβαση σε ετήσια βάση (εξερχόµενες 

µονοήµερες επισκέψεις) 
 
Μεταβλητές [προαιρετικό] 

Κατανοµές 

[προαιρετικό]  

Κοινωνικο-
δηµογραφικές 
κατανοµές 

1) Αριθµός εξερχόµενων 
µονοήµερων επισκέψεων για 
ιδιωτικούς λόγους 

2) Αριθµός εξερχόµενων 
µονοήµερων επισκέψεων για 
επαγγελµατικούς λόγους 

a) Κύρια χώρα 
προορισµού 

3) ∆απάνες για εξερχόµενες 
µονοήµερες επισκέψεις για 
ιδιωτικούς λόγους 

4) ∆απάνες για εξερχόµενες 
µονοήµερες επισκέψεις για 
επαγγελµατικούς λόγους 

a) Κύρια χώρα 
προορισµού 

b) ανά κατηγορία 
δαπάνης: µεταφορά, 
αγορές, 
εστιατόρια/καφετέριες, 
άλλο 

1. Φύλο 

2. Ηλικιακή οµάδα 

3. Επίπεδο 
εκπαίδευσης: 

4. Κατάσταση 
απασχόλησης: 

5. Εισόδηµα 
νοικοκυριού: 

 
Β.  Μεταβλητές και κατανοµές προς διαβίβαση ανά τριετία (εσωτερικές µονοήµερες 

επισκέψεις) 
 
Μεταβλητές [προαιρετικό] 

Κατανοµές 

[προαιρετικό]  

Κοινωνικο-
δηµογραφικές 
κατανοµές 

1) Αριθµός εσωτερικών 
µονοήµερων επισκέψεων για 
ιδιωτικούς λόγους 

2) Αριθµός εσωτερικών 
µονοήµερων επισκέψεων για 
επαγγελµατικούς λόγους 

 

3) ∆απάνες για εσωτερικές 
µονοήµερες επισκέψεις για 
ιδιωτικούς λόγους 

4) ∆απάνες για εσωτερικές 
µονοήµερες επισκέψεις για 

a) ανά κατηγορία 
δαπάνης: µεταφορά, 
αγορές, 
εστιατόρια/καφετέριες, 
άλλο 

1. Φύλο 

2. Ηλικιακή οµάδα 

3. Επίπεδο 
εκπαίδευσης: 

4. Κατάσταση 
απασχόλησης: 

5. Εισόδηµα 
νοικοκυριού: 
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επαγγελµατικούς λόγους 

 
Γ.  Ταξινοµήσεις που πρέπει να εφαρµοστούν για τις κοινωνικο-δηµογραφικές 

κατανοµές 
 
Οι ταξινοµήσεις που εφαρµόζονται για τις κοινωνικο-δηµογραφικές κατανοµές είναι αυτές 
που καταγράφονται στον τίτλο Γ του Τµήµατος 1 του παρόντος παραρτήµατος. 
 
∆.  Περιορισµός του πεδίου παρατήρησης 
 
Το πεδίο παρατήρησης είναι όλες οι µονοήµερες επισκέψεις εκτός του συνήθους 
περιβάλλοντος διαµονής από τον µόνιµο πληθυσµό άνω των 15 ετών. Ο πληθυσµός κάτω 
των 15 ετών µπορεί, προαιρετικώς, να διαβιβάζεται χωριστά. 
 
Ε.  Περιοδικότητα και µεταβατικές περίοδοι 
 
1) Τα χαρακτηριστικά των µονοήµερων επισκέψεων που αναφέρονται κάτω από το 

σηµείο Α1 διαβιβάζονται ετησίως, µε χωριστή αναφορά για τα τέσσερα τρίµηνα του 
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2014. 

 
2) Τα χαρακτηριστικά των µονοήµερων επισκέψεων που αναφέρονται κάτω από το 

σηµείο Β διαβιβάζονται ανά τριετία, µε χωριστή αναφορά για τα τέσσερα τρίµηνα 
του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2015. Για την πρώτη περίοδο αναφοράς µόνο, η διαβίβαση είναι 
προαιρετική. 

Or. en 

 
 


