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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	

 
Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες
 ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Η               συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας είναι μεγάλη 
και έτσι μπορεί να καταστεί η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 
Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διατυπωθεί ουσιαστικά η έννοια του 
Τουριστικού Προϊόντος καθώς και να δωθούν απαντήσεις στο ‘’Μέλλον των Τουριστικών 
Πρακτορείων στην Ελλάδα’’. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η εργασία χωρίστηκε σε έξι 
κεφάλαια, όπου ολοκληρώθηκε με την έρευνα σε τουριστικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνονται εισαγωγικά στοιχεία για τον τουρισμό, για την εξέλιξή του 
μέσα στα χρόνια καθώς και για την έννοια του τουριστικού προϊόντος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται όλες οι ιδιότητες των τουριστικών πρακτορείων στην 
πάροδο του χρόνου, για να διατυπωθεί η διαφοροποίησή τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύετε ο Ηλεκτρονικός Τουρισμός, η εξέλιξή του και φυσικά όλες οι 
νέες μορφές των πρακτορείων. Ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν αναδεικνύονται όλα 
τα πλεονεκτήματα, ναδιαχωριστεί η ουσία του θέματος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, έχοντας ερευνήσει και συζητήσει με τουριστικούς πράκτορες για την 
εξέλιξη των τουριστικών γραφείων, αναλύουμε τα δεδομένα όπου δώθηκαν μέσα από 
ερωτηματολόγιο.  

Έτσι λοιπόν, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύοντας τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων 
δίνονται τα συμπεράσματα αυτών στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας. 

Τα συμπεράσματά ποικίλα, με τα πλεονεκτήματα να συναγωνίζονται τα μειονεκτήματά 
τους. 

Τέλος δίνονται προτάσεις, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των τουριστικών γραφείων 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον. 
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ABSTRACT	

Tourism is for greek economy one of the most significant sources of growth and profit. 
Tourism's contribution to the gross national product of Greece is of great importance. Thus 
it could become the driving force far the developement of the local society. The aim of this 
thesis is to analysis of Touristic Product and of course to give answer and solution in the 
matter of the '' Future of travel agencies in Greece''. To fulfil this purpose the thesis contains 
six units for which was contucted thorough research.  

In the first chapter, there is given some information about tourism in general, its evolution 
through the years as well as the meaning of the tourist product.  

The second chapter, is about all the characteristics of travel agencies up to now to spot the 
differencies of now and then. 

In the third chapter, the writters analyze Electronic Tourism, its evolution and of course all 
the new forms of agencies. Furthermore, in this chapter all the benefits of e-tourism are 
listed to comprehend the true issue. 

In the fourth chapter, through research about the opinion of many travel agents the data get 
analyzed. 

In the fifth chapter, the writters state the findings of the analysis and in the chapter tha 
follows they come to their condusions. 

The condutions vary among benefits and drawbacks. Finally, there some solutions and 
suggetions for the better function of the travel agencies system. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1:	ΤΟ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ	ΤΟΥ	ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	

 

1.1. Εννοιολογικό περιεχόµενο 

Η απόδοση ενός συγκεκριµένου ορισµού για τον τουρισµό, καθίσταται αρκετά 

δύσκολη προσπάθεια, εξαιτίας της πολυµορφικότητας µέσα από την οποία εκφράζεται. 

Η λέξη «τουρισµός»  προέρχεται από την γαλλική λέξη «tour» και την αγγλική 

«touring» που σηµαίνουν «περιήγηση» (Λαλούµης & Ρούπας, 1998), οι οποίες µε τη 

σειρά τους προέρχονται από τη λατινική λέξη «tornus». 

Συνιστά ένα πολυποίκιλο και σύνθετο φαινόµενο, που έχει αποτελέσει αντικείµενο 

µελέτης πολλών επιστηµονικών πεδίων, όπως η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, οι 

οικονοµικές και πολιτικές επιστήµες, η νοµική, η γεωγραφία, η χωροταξία, η βιολογία 

και άλλες (Przeclawski, 1993). 

Κατά τους Hunziker και Krapf (1942), του Πανεπιστηµίου της Βέρνης, που 

διατύπωσαν πρώτοι έναν ορισµό, «ο τουρισµός πρέπει να οριστεί σαν το σύνολο των 

φαινοµένων και σχέσεων που προκύπτουν από την πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού σε 

έναν προορισµό και τη διαµονή σε αυτόν µη µόνιµων κατοίκων του» (Ηγουµενάκης & 

Κραβαρίτης, 2004). 

Ο Καλφιώτης (1978) καταγράφει τον ορισµό του Jacques Gouer κατά τον οποίο ο 

τουρισµός «είναι ο τρόπος του να ταξιδεύεις, ο οποίος συνδυάζει σε διάφορες αναλογίες, 

κατά άτοµα, την περιέργεια του πνεύµατος, µαζί µε τον πόθο να προσαρµοστεί κάποιος 

στα ήθη και έθιµα».  

Κατά την Διονυσοπούλου (2006), έχουν διατυπωθεί κι άλλοι ορισµοί όπως: 

o Κατανάλωση, ειδική κι επιπρόσθετη (Joshke, 1954). 

o Μετατόπιση αγοραστικής δύναµης µε έµφαση στις οικονοµικές επιπτώσεις του 

τουρισµού (Walterspiel, 1974). 

o Συστηµική προσέγγιση (Kaspar, 1975). 

o Σύστηµα στο οποίο το άτοµο εθελούσια µεταβαίνει και διαµένει προσωρινά σε 

διαφορετικό τόπο από αυτόν της µόνιµης εγκατάστασης (Leiper, 1979). 
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Κατά τους Burkat & Medlik (1981), ο τουρισµός είναι το φαινόµενο που καταγράφεται 

όταν υλοποιούνται είτε προσωρινές επισκέψεις είτε διανυκτερύσεις, εκτός του τόπου 

µόνιµης κατοικίας ενός ατόµου, εκτός από τη διεκπεραίωση αµοιβόµενων εργασιών 

στον τόπο επίσκεψης.  

Σύµφωνα µε άλλη πηγή, ο τουρισµός αναφέρεται ως «ένα φαινόµενο που έχει ως βάση 

του την ζήτηση των τουριστών και αναφέρεται στις ενέργειες των επισκεπτών και στον 

ρόλο τους όσον αφορά την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών» (Στατήρη, 2011). Δηλαδή, 

ο τουρισµός, ουσιαστικά συγκροτείται από ένα δυναµικό σύστηµα δύο παραγόντων, 

αυτών της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς (Gunn & Var, 2002). Η προσφορά 

διακρίνεται σε πρωτογενή (φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι) και δευτερογενή (υποδοµές) 

(Βαρβαρέσος Σ. , 2000). 

Κατά τον Κούτουλα (2001), είναι «µία ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συνίσταται 

στο ταξίδι – δηλαδή τη µετάβαση και την προσωρινή παραµονή- σε έναν ή περισσότερους 

τόπους διαφορετικούς από τον τόπο της µόνιµης εγκατάστασης (τους προορισµούς) 

καθώς και στις επιµέρους δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ένα άτοµο κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού µε σκοπό την ικανοποίηση κάποιων αναγκών του».  

Σύµφωνα µε τους Ηγουµενάκη και Κραβαρίτη (2004), οι τέσσερις απόψεις που 

καταγράφονται για τον τουρισµό, αφορούν: 

• Τον τουρίστα, ο οποίος επιδιώκει την αποκόµιση εµπειριών και ψυχικής 

ικανοποίησης, ενώ η φύση του, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τους 

προορισµούς και τις δραστηριότητες που θα επιλέξει. 

• Την τουριστική επιχείρηση, που αποσκοπεί στο κέρδος µέσα από την 

απρόσκοπτη παροχή αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των τουριστών. 

• Τον τουριστικό προορισµό, που προσδίδει στον τουρισµό τη δυνατότητα 

ανάπτυξης µέσα από νέες θέσεις εργασίας και την επίτευξη κερδών και συνάµα, 

προσδίδει στον τουρισµό και περιβαλλοντική διάσταση. Η φύση του 

προορισµού προσδιορίζει και τη µορφή ανάπτυξης, πχ στη Γαλλία και την 

Ιταλία, οι αγορές και τα υπερπολυτελή εστιατόρια συνιστούν πόλο έλξης, κάτι 

που δεν συµβαίνει στη Ρωσία (Lickorish & Jenkins, 2004). 

• Τη διοίκηση του τουριστικού προορισµού, που αντιµετωπίζει τον τουρισµό ως 

παράγοντα ανάπτυξης (τοπικής ή εθνικής εµβέλειας) χωρίς να παραγκωνίζει 

τυχόν αρνητικές επιδράσεις αυτού. 
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Σχήµα 1: Οι τέσσερις διαφορετικές απόψεις του τουρισµού 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Ηγουµενάκη & Κραβαρίτη (2004) 

 

Έτσι, ο τουρισµός µπορεί να οριστεί γενικά ως ένα σύνολο τόσο φαινοµένων όσο και 

σχέσεων, που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των παραπάνω συνόλων 

(τουριστών, τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών προορισµών και των διοικήσεων 

αυτών) στις διαδικασίες της προσέλκυσης, υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών και 

εκδροµέων. 

Σχηµατικά, θα µπορούσε να αποδοθεί ως ακολούθως. 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρίστας

Τουριστική 
επιχείρηση

Τουριστικός 
προορισµός

Διοίκηση 
τουριστικού 
προορισµού



6 
 

Σχήµα 2: Τουριστικό προϊόν: από τη παραγωγή στη διάθεση 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Αναδηµοσίευση από (Σπιλάνης, 2015) 

 

 

Ωστόσο, ο τουρισµός «αποτελεί ένα σύνθετο δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

παραγωγικών µονάδων, που προσφέρει µία τουριστική εµπειρία σε µεµονωµένα άτοµα ή 

οµάδες ατόµων, που φεύγουν προσωρινά από τον τόπο στον οποίο κατοικούν µόνιµα και 

ταξιδεύουν για να επισκεφτούν κάποιον τουριστικό προορισµό, για να ικανοποιήσουν τις 

τουριστικές τους ανάγκες ή επιθυµίες…» (Ηγουµενάκης & Κραβαρίτης, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3: Το τουριστικό σύνθετο 
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ΠΗΓΗ: Αναδηµοσίευση από Ηγουµενάκη & Κραβαρίτη (2004) 

 

Και συνεχίζει ο Ηγουµενάκης (2004) «ότι ο τουρισµός είναι ολόκληρος ο κόσµος της 

τουριστικής βιοµηχανίας, δηλαδή των θελγήτρων, των καταλυµάτων, των µεταφορικών 

µέσων και γενικότερα των υλικών ή άϋλων προϊόντων που ικλανοποιούν τις τουριστικές 

ανάγκες ή επιθυµίες των ανθρώπων, και ακόµα ότι αποτελεί το αθροιστικό σύνολο των 

τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια µίας χώρας ή µιας 

διοικητικής της υποδιαίρεσης». 

Κατά τον Doswell (Doswell, 2002), υπάρχουν δέκα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον 

τουρισµό: ο αυθοσµητισµός, οι αναµνήσεις, η τουριστική κληρονοµιά, η σύνδεση, η 

φθορά/απώλεια, η φέρουσα δυνατότητα, η αλλαγή, ο χωρικός ανταγωνισµός, οι πάγιες 

λειτουργικές δαπάνες και η εποχικότητα της ζήτησης. 

Οι δε ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος, αποτυπώνονται συνοπτικά στο 

ακόλουθο σχήµα. 
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Σχήµα 4: Οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Τσοσουνίδου (2014) 

 

 

 

1.2. Τα είδη του τουρισµού 

Τα είδη του τουρισµού διακρίνονται µε βάση πολλαπλά κριτήρια όπως η χρονική 

διάρκεια των δραστηριοτήτων, ο χρόνος παραµονής κλπ. Έτσι διαµορφώνονται τα 

ακόλουθα είδη: 

• Ο εγχώριος (domestic) τουρισµός, που αφορά σε άτοµα-κατοίκους µίας χώρας 

και ταξιδεύουν µόνο εντός αυτής. 

• Ο εξερχόµενος (outbound) τουρισµός, που αφορά τους µόνιµους κατοίκους 

µίας χώρας οι οποίοι ταξιδεύουν σε µία άλλη χώρα.  

• Ο εισερχόµενος (inbound) τουρισµός, δηλαδή ο τουρισµός των αλλοδαπών που 

ταξιδεύουν σε µία δεδοµένη χώρα. 

Άϋλη φύση

Ετερογένεια

Εποχικότητα
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Αδιαιρετότητα

Αλληλεξάρτηση
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χαρακτήρας
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• Ο διεθνής (international) τουρισµός  που αναφέρεται στο σύνολο του 

εισερχόµενου και του εξερχόµενου τουρισµού. 

• Ο εθνικός (national) τουρισµός που αφορά το σύνολο του εγχώριου και του 

εξερχόµενου τουρισµού. 

• Ο µαζικός (mass) τουρισµός που διοργανώνεται συνήθως από τουριστικά 

πρακτορεία, καθώς χαρακτηρίζεται από την οµαδικότητα της µετακίνησης για 

λόγους αναψυχής και διασκέδασης συνήθως.  

• Ο εναλλακτικός τουρισµός που εκµεταλλεύεται µε θετικό τρόπο τους τοπικούς 

πόρους και εκφράζεται µε διάφορες µορφές όπως ο αγροτουρισµός, ο 

οικοτουρισµός, ο ιατρικός και ο αθλητικός τουρισµός, ο συνεδριακός κι ο 

θρησκευτικός τουρισµός κλπ (Γιαννοπούλου, 2004).   

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τους Smith & Eadington (1992), ο εναλλακτικός 

τουρισµός ορίζεται ως «µορφές τουρισµού οι οποίες συνάδουν µε τις φυσικές, 

κοινωνικές και τοπικές αξίες και επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες όσο και τους 

φιλοξενούµενους να απολαµβάνουν θετικές και αξιόλογες αλληλεπιδράσεις και κοινές 

εµπειρίες». Επιπρόσθετα, η χρήση του όρου πολλές φορές αντιστοιχείται σε έννοιες 

όπως «αειφόρος τουρισµός», «ήπιος τουρισµός», «οικοτουρισµός» ή «υπεύθυνος  

τουρισµός» (Beaver, 2005).  

 

 

1.3. Η τουριστική ανάπτυξη 

Η σηµασία του τουρισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική, σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς 

επιφέρει ανάπτυξη που συνίσταται στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην 

υλοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη των υποδοµών (τουριστικών και µη) και  στη 

µεγάλη συµµετοχή της τουριστικής παραγωγής στο Α.Ε.Π. των κρατών (Turner & 

Freiermuth, 2017). Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισµός, συνιστά µία οικονοµική 

δραστηριότητα που αυξάνεται κατά -ένα µέσο ρυθµό- περίπου 3,5% ετησίως (Chan, 

2011). 

 



10 
 

Οι παράµετροι διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών της τουριστικής ανάπτυξης είναι: 

1. Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης που διαµορφώνουν είτε έναν 

κυρίαρχο τύπο ζήτησης είτε διαφορετικούς τύπους. 

2. Οι τουριστικοί πόροι µίας περιοχής ή µίας χώρας, που απαιτούν συνεχή 

προβολή. 

3. Τα υπάρχοντα τουριστικά πρότυπα και η επιρροή αυτών στην τουριστική 

προσφορά. 

4. Οι φορείς και οι διάφορες οµάδες  που εµπλέκονται στη διαδικασία της 

τουριστικής ανάπτυξης. 

5. Ο αριθµός των τουριστικών επιχειρήσεων. 

6. Η εφαρµοζόµενη τουριστική πολιτική σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

 

Σχήµα 5: Παράµετροι διαµόρφωσης χαρακτηριστικών της τουριστικής ανάπτυξης 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Κοκκώση & Τσάρτα (2001) 
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Οι διάφοροι φορείς, οργανισµοί και κοινωνικό-επαγγελµατικές οµάδες που 

συγκροτήθηκαν µε την πάροδο των ετών λόγω της τουριστικής ανάπτυξης των χωρών 

επηρεάζουν µε καταλυτικό τρόπο την τουριστική ανάπτυξη. Η επιρροή τους πηγάζει 

από την ίδια τη λειτουργία τους και το θεσµικό τους ρόλο καθότι είναι αυτοί που 

επωµίζονται, σε µεγάλο βαθµό, την επιβολή της τουριστικής πολιτικής, την έρευνα, 

τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης. 

Στις περιοχές όπου αναπτύσσεται ο τουρισµός, ο σχεδιασµός της παροχής του 

τουριστικού προϊόντος, είναι απαραίτητος για την ορθολογική οργάνωση της 

ανάπτυξης του τουρισµού, µε απώτερο σκοπό, την επιδίωξη των µέγιστων οφελών από 

την ανάπτυξη του και την εξασφάλιση της µελλοντικής του βιωσιµότητας (Slee, Farr, 

& Snowdon, 1997). Η επιβαλλόµενη ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών 

για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας  θα 

πρέπει να εξασφαλίζει οικονοµική αποδοτικότητά της,  περιβαλλοντική προστασία, 

ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και  διαφύλαξη των στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς (Cooper, 1995). 

Έτσι, ο σχεδιασµός µίας ολοκληρωµένης και βιώσιµης ανάπτυξη του τουρισµού θα 

πρέπει να αποκλίνει από τις παραδοσιακές µονοτοµεακές λογικές και να 

χαρακτηρίζεται από µία διατοµεακή προσέγγιση, που απαιτεί: 

• τη συµµετοχή όλων των τοµέων της οικονοµίας,  

• την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τη δηµιουργία των 

κατάλληλων υποδοµών, 

• την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού της χωρικής ενότητας (εθνικά, 

περιφερειακά, τοπικά,  

• τη συνεργασία και το συντονισµό µεταξύ των εµπλεκοµένων κεντρικών και 

τοπικών φορέων (Βαρβαρέσος & Σωτηριάδης, 2002). 
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1.4. Η οικονοµική διάσταση του τουρισµού 

Ο τουρισµός συγκροτεί ένα συνδυασµό παραγωγικών κλάδων που αλληλεξαρτώνται 

και συνεισφέρουν όλοι, είτε άµεσα είτε έµµεσα, στην παραγωγή και διάθεση του 

τουριστικού προϊόντος (Μπριασούλη, 2000). Η ανάπτυξη του επηρεάζει τις οικονοµίες 

των χωρών, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, εξαιτίας αυτής της 

πολυσύνθεσης (Ζαχαράτος & Τσάρτας, Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής 

Ανάπτυξης, 1999). Σε περίπτωση µη ισόρροπης ανάπτυξης µε άλλους κλάδους, θα 

εκφραστούν συγκρούσεις συµφερόντων και θα  καταγραφούν σταδιακά προβλήµατα 

που προφανώς θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας (Cooper, 

Fletcher, Gilbert, & Wanhill, 1993). Συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις εκείνες που θα εξασφαλίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισµού. 

Αδιαµφισβήτητο στοιχείο του τουρισµού, ως οικονοµικό φαινόµενο, είναι η 

αναδιανοµή του εισοδήµατος που πραγµατοποιείται, µέσω των µετακινήσεων των 

πληθυσµών, κυρίως από εύρωστες οικονοµικά περιοχές προς περιοχές που δεν έχουν 

εκβιοµηχανιστεί αρκετά ή δεν διαθέτουν κάποιον άλλον παράγοντα προστιθέµενης 

αξίας (Βαρβαρέσος Σ. , 2000). Έτσι, η τουριστική ανάπτυξη συµβάλει στην εισροή 

συναλλάγµατος, την αύξηση των θέσεων εργασίας και την ανάκαµψη τοπικών και 

περιφερειακών οικονοµιών (Βελισσαρίου, 2000). Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι χώρες 

που αποτελούν τουριστικό προορισµό και πόλο έλξης τουριστών, επενδύουν µεγάλο 

µέρος του Α.Ε.Π. τους ετησίως, στην ανάπτυξη των περιοχών που χαρακτηρίζονται 

από τουριστικό ενδιαφέρον (Ζαχαράτος & Τσάρτας, Πολιτική και Κοινωνιολογία της 

Τουριστικής Ανάπτυξης, 1999). 

Προσεγγίζοντας τα τουριστικά µεγέθη διαχρονικά, παρατηρεί κανείς ότι, ο αριθµός 

των αφίξεων παγκοσµίως και συνεπώς και το µέγεθος των αντίστοιχων εισπράξεων 

παγκοσµίως, αυξήθηκαν σηµαντικότατα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τα προαναφερόµενα. Ειδικότερα, µετά το 1970, συνιστά έναν από τους 

πλέον δυναµικούς και ταχύτατα αναπτυσσόµενους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας. 

 

 

Γράφηµα 1: Διεθνείς αφίξεις και εισπράξεις 1950-1995 
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ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Κοκκώση & Τσάρτα (2001) 

 

 

Αυτή η υπερµεγέθυνση οφείλεται σε κοινωνικούς παράγοντες και τις τεχνολογικές 

εξελίξεις στον τοµέα των µεταφορών (Laws, 1991), καθώς η εισαγωγή και η χρήση 

των ατµοµηχανών στα τραίνα και στα πλοία κατά τον 190 αιώνα, αύξησαν σηµαντικά 

τον αριθµό των τουριστικών µετακινήσεων (Κούτουλας Δ. , 2009). Σε αυτή την 

αύξηση,  συνέβαλλαν σηµαντικά οι tour operators και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι 

οποίοι, αφενός διευκόλυναν σηµαντικά στην προετοιµασία και την οργάνωση των 

ταξιδιών και αφετέρου, µείωσαν αρκετά σηµαντικά το κόστος µε την προσφορά 

ολοκληρωµένων τουριστικών πακέτων (Τσάρτας, 1996). 

Κατά το χρονικό διάστηµα 2005-2012, σύµφωνα µε τον Σ.Ε.Τ.Ε., οι τουριστικές 

εισπράξεις συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση. 

 

Γράφηµα 2: Διεθνείς τουριστικές εισπράξεις 2005 – 2012 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Σ.Ε.Τ.Ε. 

  

 

Το 2014 αποδείχτηκε µια ακόµη πολύ καλή χρονιά για το διεθνή τουρισµό, καθώς οι 

διεθνείς αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 4,7% έναντι του 2013 και έφτασαν τα 

1,138 εκατ. Ο παγκόσµιος τουρισµός απέδειξε και πάλι την δυναµική του, καθώς 

κατέγραψε για 5η συνεχόµενη χρονιά ρυθµό αύξησης πάνω από το µακροχρόνιο µέσο 

όρο από το 2009, οπότε και ξέσπασε η κρίση. Μάλιστα, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν 

κατά 211 εκατ. σε σχέση µε το 2008, που ήταν η χρονιά πριν από την κρίση (Ι.Τ.Ε.Π., 

2015). 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3: Διεθνείς αφίξεις τουριστών ανά περιοχή (σε εκατ.) 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Ι.Τ.Ε.Π. (2015) 

 

Οι χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας είχαν και το 2014 τις καλύτερες επιδόσεις ως προς 

την αύξηση των τουριστικών τους εισπράξεων σε σχέση µε το 2013, όµως µε αισθητά 

χαµηλότερους ρυθµούς (4,2%). Ο ρυθµός αύξησης των τουριστικών εισπράξεων για 

τις υπόλοιπες περιοχές κυµάνθηκε γύρω από τον παγκόσµιο µέσο όρο (3,0%-3,6%). 

Παρόλο που το µερίδιο της Ευρώπης στις διεθνείς αφίξεις υπερβαίνει το 50%, το 

µερίδιό της στις τουριστικές εισπράξεις περιορίζεται στο 41%. Αντίθετα, το µερίδιο 

στις τουριστικές εισπράξεις της δεύτερης σε επισκεψιµότητα περιοχής που είναι η 

Ασία-Ειρηνικός ανέρχεται σε 30% όταν το µερίδιό της στις αφίξεις είναι 23% . 

 

 

Γράφηµα 4: Τουριστικές εισπράξεις ανά περιοχή (σε δισ. $) 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Ι.Τ.Ε.Π. (2015) 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι, µολονότι οι αναδυόµενες αγορές εξερχόµενου 

τουρισµού αποτέλεσαν την ατµοµηχανή της ανάπτυξης του παγκόσµιου τουρισµού το 

2013, ο ρυθµός αύξησης της τουριστικής τους ζήτησης το 2014 επιβραδύνθηκε. 

Ενδεικτικό πάντως της µεγάλης σηµασίας που έχει ο τουρισµός στην παγκόσµια 

οικονοµία, αποτελεί το γεγονός ότι το παγκόσµιο τουριστικό προϊόν συµβάλλει στη 

διαµόρφωση του 11,7% περίπου του παγκόσµιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(Α.Ε.Π.), ενώ στον ευρύτερο τοµέα του τουρισµού απασχολείται περίπου το 8,2% του 

συνόλου των εργαζοµένων (WTTC, 1999).  

 

 

 

Σε ό,τι αφορά τα βασικά µεγέθη του ελληνικού τουρισµού: 
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• το 2010, η συνολική επίδραση του τουρισµού ήταν 24,4 δισ. € ή 15,1% του 

Α.Ε.Π., µε 446.000 θέσεις άµεσης και έµµεση απασχόλησης και 1,4 δισ. €  

έσοδα από την έµµεση φορολογία (5% των συνολικών εσόδων από την έµµεση 

φορολογία) (ΙΟΒΕ, 2012). 

• το 2014 η συµµετοχή του στο Α.Ε.Π. ανήλθε στο 20,5%, απασχολώντας 

περίπου 680.000 εργαζόµενους. (ICAP, 2014) 

Η ελληνική τουριστική αγορά χαρακτηρίζεται ώριµη, ενώ δέχεται ισχυρό και 

εντεινόµενο ανταγωνισµό από τους γειτονικούς προορισµούς, µε αποτέλεσµα να 

καταγράφεται µείωση των περιθωρίων κέρδους, ενώ το ελληνικού τουριστικό προϊόν 

των νησιών, συµβάλει σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού 

(Karatzoglou & Spilanis, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2:	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ	

 

2.1. Τα τουριστικά πρακτορεία 

Τα τουριστικά πρακτορεία, συνιστούν αναπόσπαστο κοµµάτι της επικαλούµενης 

«τουριστικής βιοµηχανίας», της οποίας το περιεχόµενο, επίσης είναι κάπως δύσκολο 

να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. 

Τα τουριστικά πρακτορεία –σύµφωνα και µε το Ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199)- συνιστούν 

νόµιµα οργανωµένες επιχειρήσεις, οι οποίες, µε τα µέσα που διαθέτουν και τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν, αναλαµβάνουν την µεταφορά, τη διακίνηση ή τη διαµονή 

οµάδων ή µεµονωµένων ταξιδιωτών, εντός ή εκτός µίας χώρας (Ευθυµιάτου-

Πουλάκου, 2006). Η ικανοποίηση των αναγκών των ταξιδιωτών είναι ο κύριος σκοπός 

λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα, προσφέρουν και ασφαλιστική κάλυψη.   

Οι κύριες δραστηριότητες των τουριστικών πρακτορείων, στηρίζονται σε τρεις άξονες: 

• Τη διοργάνωση εκδροµών και περιηγήσεων 

• Τη διαµεσολάβηση µεταξύ τουριστών και τρίτων (παρόχων τουριστικού 

προϊόντος) για την κάλυψη των αναγκών των πρώτων και  

• την παροχή όλων των εξυπηρετήσεων που σχετίζονται µε τον τουρισµό (Σάββα, 

2011). 

Εργασίες όπως κατάρτιση εκδροµών ή προγραµµάτων διακοπών, διαµεσολάβηση για 

ανεύρεση καταλύµατος, διοργάνωση συνεδρίων, µεταφορά αποσκευών και παροχή 

πάσης φύσεως υπηρεσιών που σχετίζονται µε το τουριστικό προϊόν, αποτελούν την 

καθηµερινότητα των τουριστικών πρακτορείων (Σωτηριάδης, 2001) 

Σχηµατικά, θα µπορούσαν να αποδοθούν συγκεντρωτικά όλες οι δραστηριότητες ενός 

τουριστικού πρακτορείου, όπως ακολούθως. 

 

 

Σχήµα 6: Οι κύριες δραστηριότητες των τουριστικών πρακτορείων 



19 
 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από  Παπαγεωργίου (2007) 

 

Ο πρώτος τουριστικός πράκτορας που καταγράφηκε επίσηµα στην ευρωπαϊκή 

τουριστική ιστορία, το 1841, είναι ο Thomas Cook, ενώ το 1915, ιδρύθηκε στην 

Αµερική το πρώτο τουριστικό πρακτορείο, υπό την ευθύνη της µέχρι τότε µεταφορικής 

American Express, υλοποιώντας µάλιστα την πρώτη κρουαζιέρα το 1922 

(Παπαγεωργίου, 2007). 
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2.2. Οι διακρίσεις των τουριστικών πρακτορείων 

Στη βιβλιογραφία, ο ενδιαφερόµενος θα ανακαλύψει ότι υπάρχουν πολλές 

προσεγγίσεις και κριτήρια διάκρισης των τουριστικών πρακτορείων. 

Κατά τον Χυτήρη (1995), τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τη διάκριση των 

τουριστικών πρακτορείων, είναι: 

• Το µέγεθος του γραφείου και του κύκλου εργασιών του (πολυεθνικά, εθνικά, 

περιφερειακά).  

• Ο τύπος και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει (γενικού και ειδικού 

τουρισµού, διακοπών, επαγγελµατικών ταξιδιών κλπ) και 

• αν το γραφείο είναι αναγνωρισµένο από τους αρµόδιους φορείς ή όχι.  

 

Σύµφωνα µε τον Fuller (1997), µε βάση το κριτήριο χρήσης –κριτήριο που 

χρησιµοποιείται κι από το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο (Γεωργακόπουλος & 

Σωτηρόπουλος, 2000)- διακρίνονται σε: 

• εσωτερικού τουρισµού, που απευθύνονται σε εγχώριο τουρισµό καθώς 

εντοπίζονται σε περιοχές που δεν έχουν ανεπτυγµένο των εξωτερικό τουρισµό 

και σε 

• πρακτορεία γενικού τουρισµού, που βρίσκονται συνήθως σε µέρη τα οποία 

δέχονται µεγάλο αριθµό ξένων και εγχώριων τουριστών και η δραστηριότητα 

τους είναι διευρυµένη. Αυτά διακρίνονται µε τη σειρά τους σε: 

o Γραφεία εισερχόµενου τουρισµού (Incoming Travel Agencies), που 

ασχολούνται µε τις µετακινήσεις των τουριστών από το εξωτερικό όπου 

και διαµένουν, προς έναν τουριστικό προορισµό, όπου και εδρεύει το 

γραφείο. 

o Γραφεία εξερχόµενου τουρισµού (Outgoing Travel Agencies), τα οποία 

πραγµατοποιούν δικά τους προγράµµατα µετακινήσεων στο εξωτερικό, 

ενώ διοργανώνουν και εκδροµές (Ζαχαράτος, 2003). 

o Γραφεία εισερχόµενου και εξερχόµενου τουρισµού (Incoming & 

Outgoing Travel Agencies). 
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Ανάλογα µε την εξειδίκευση τους (Ζαχαράτος, 2003), τα πρακτορεία διακρίνονται σε:  

• Διοργανωτές ταξιδιών (Tour Operators) 

• Πρακτορεία ταξιδιών – λιανοπωλητές (Retailers) 

• Πρακτορεία ταξιδιών – ανταποκριτές. 

 

 

Σύµφωνα µε τον τύπο των υπηρεσιών που προσφέρουν, διακρίνονται σε: 

• Γραφεία εµπορικών/ Επιχειρηµατικών ταξιδιών,  

• Γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων  

• Γραφεία ειδικού - εναλλακτικού τουρισµού που απευθύνονται σε 

συγκεκριµένες οµάδες ή κατηγορίες πελατών. 

• Διαδικτυακά τουριστικά γραφεία (Internet) (Ανδριώτης, 2007). 

 

 

Τέλος, σύµφωνα µε τη δυνατότητα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων, τα τουριστικά 

γραφεία διακρίνονται σε: 

• τουριστικά γραφεία ΙΑΤΑ, δηλαδή γραφεία που είναι µέλη και στην Διεθνή  

Ένωση Αεροµεταφορών (International Air Transport Associations - IATA) και 

ονοµάζονται IATA Travel Agencies. Αυτά πληρούν συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις και κριτήρια, τους δίνεται συγκεκριµένος κώδικας αριθµός 

(IATA Agent Code), ο οποίος εκτυπώνεται σε όλα τα έντυπα του γραφείου και 

τέλος, τους χορηγείται το ειδικό σήµα εγκεκριµένου πράκτορα ΙΑΤΑ, βάση 

συγκεκριµένης διαδικασίας (Αλεξανδροπούλου & Αναγνωστοπούλου, 2008), 

και σε 

• τουριστικά γραφεία non-ΙΑΤΑ. 
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2.3. Τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο των τουριστικών πρακτορείων διεθνώς 

Τα διεθνή και τα ελληνικά τουριστικά γραφεία βρίσκονται σε κρίσιµη συγκυρία, 

καθώς: 

• Η χρήση του διαδικτύου εντείνεται όλο και περισσότερο. 

• Οι αεροµεταφορές απελευθερώθηκαν, το κόστος αεροµετακίνησης µειώθηκε 

σηµαντικά µε αποτέλεσµα, να αυξάνεται ο αριθµός επιβατών που σταδιακά τις 

επιλέγει ως µέσο µετακίνησης και να καταγράφεται έτσι µείωση της ζήτησης 

συναφών υπηρεσιών, που παραδοσιακά προσέφεραν τα τουριστικά γραφεία. 

• Η δυναµική δραστηριοποίηση των tour operator στην απευθείας λιανική - 

ηλεκτρονική πώληση πακέτων διακοπών στους τουρίστες µειώνει περισσότερο 

το µερίδιο αγοράς των πρακτορείων. 

 

Τα οφέλη που ανακύπτουν για τα τουριστικά πρακτορεία µε τη χρήση του διαδικτύου 

είναι πολλαπλά: 

• Μείωση λειτουργικών εξόδων και αυτοµατοποίηση διαδικασιών. 

• Μείωση εξάρτησης από µεσάζοντες. 

• Μείωση κόστους διαφήµισης. 

• Ευελιξία τιµολογιακής πολιτικής. 

• Δυνατότητες συνεργασίας µε άλλες επιχειρήσεις διεθνώς. 

• Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και προϊόντων κ.α. (Μουτζούρη, 2012) 

 

Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ετών, επηρέασαν αρνητικά τον κλάδο 

των τουριστικών πρακτορείων, γεγονός το οποίο ενισχύεται και από τις νέες 

στρατηγικές αποφάσεις των µεγάλων tour operator, που στηρίζονται στην ευρεία 

χρήση του διαδικτύου και τη µείωση του κόστους των αεροπορικών εταιριών. 

Οι αλλαγές που συντελούνται επηρεάζουν καθοριστικά και την καταναλωτική 

συµπεριφορά των τουριστών. Για παράδειγµα, στη Γερµανία, οι κρατήσεις για 
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διακοπές χαρακτηρίζονται πλέον από µία καθυστέρηση, οι Γερµανοί τουρίστες δίνουν 

έµφαση στην τιµή και αναζητούν οικονοµικές προσφορές, µε αποτέλεσµα οι tour 

operator να αντιδράσουν δηµιουργώντας νέες µάρκες να δηµιουργήσουν νέες µάρκες 

για φθηνά ταξίδια, οι οποίες καλύπτουν τη ζήτηση για ειδικές προσφορές και ταξίδια 

της τελευταίας στιγµής και τα τουριστικά πρακτορεία να χάσουν µέρος του κέρδους 

τους (Σταυρινούδης, 2006). Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά πρακτορεία 

αυξάνουν διαρκώς την πελατεία τους, αφαιρώντας έτσι έσοδα από τους tour operator.  

Προκειµένου να αντιδράσουν σε αυτήν την κατάσταση, οι tour operator, ξεκίνησαν  να 

αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου για απευθείας πώληση των πακέτων τους 

στους καταναλωτές, γεγονός που τους επέτρεψε να εξοικονοµήσουν την προµήθεια 

που χορηγούν στα τουριστικά πρακτορεία. Κάνοντας χρήση ειδικού λογισµικού, τύπου 

«dynamic packaging», µετατρέπουν πλέον τις ιστοσελίδες τους σε εικονικά τουριστικά 

πρακτορεία, δίνοντας έτσι στον πελάτη να διαµορφώνει το πακέτο του όπως αυτός 

επιθυµεί (ICAP, 2004). Ταυτόχρονα, οι µεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές επιχειρήσεις, 

προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, µε σκοπό την αύξηση των µεριδίων τους. 

Έτσι, οι tour operator, αύξησαν τη συµµετοχή τους στα οργανωµένα ταξίδια, 

επεκτάθηκαν σε πολλές χώρες και απέκτησαν αρκετά τουριστικά πρακτορεία 

(Κούτουλας & Σταυρινούδης, 2006). Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργήθηκαν έντονα 

ολιγοπωλιακές συνθήκες στην ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά, ενώ µικρές χώρες, όπως 

η Ελλάδα, ανέπτυξαν σχέσεις εξάρτησης µε τους tour operator και τις πτήσεις charter 

(Bastakis, Buhalis, & Butler, 2004). 

Η αύξηση των ποσοστών, αφενός του πληθυσµού που πραγµατοποιεί διακοπές κι 

αφετέρου εκείνων που πραγµατοποιούν περισσότερες από µία φορές διακοπές στη 

διάρκεια του έτους, συνιστούν µία θετική εξέλιξη για τον κλάδο των τουριστικών 

πρακτορείων. Επιπρόσθετα, καταγράφεται αύξηση του αριθµού των ανεξάρτητων 

ταξιδιωτών, γεγονός που επιβαρύνει τα  ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενώ αυτά 

συµµετέχουν σαφώς σηµαντικά στην περίπτωση των πακέτων ταξιδιών, τοµέας που 

χαρακτηρίζεται από µείωση τα τελευταία χρόνια (Σταυρινούδης, 2006). 

Ο βαθµός εµπλοκής των τουριστικών πρακτορείων στο κανάλι διανοµής 

συγκεκριµένων τουριστικών προϊόντων διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε το 

είδος των διακοπών, όπως φαίνεται και στο γράφηµα που ακολουθεί, όπου 

αποτυπώνεται το ποσοστό πραγµατοποίησης κράτησης µέσω τουριστικού 
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πρακτορείου, ανάλογα µε το είδος των διακοπών στο Ην. Βασίλειο κατά το έτος 2004. 

Συγκρίνοντας ωστόσο µε τα δεδοµένα του πίνακα που ακολουθεί, γίνεται αντιληπτό 

ότι, υπάρχει αποµάκρυνση από το φυσικό χώρο των τουριστικών πρακτορείων, για 

ορισµένα είδη διακοπών. 

   

Γράφηµα 5: Ποσοστό πραγµατοποίησης κράτησης µέσω τουριστικού πρακτορείου, 

ανάλογα µε το είδος των διακοπών Η. Βασίλειο (2004) 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

 

 

Πίνακας 1: Ποσοστό επιτόπιας επίσκεψης σε τουριστικό πρακτορείο,  ανάλογα µε το 

είδος των διακοπών Η. Βασίλειο (2004) 
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Διακοπές για ήλιο - θάλασσα 18,27 
Διακοπές σε πόλη – σύντοµες διακοπές 7,12 
Διακοπές στο βουνό / λίµνη 6,71 
Διακοπές σε περισσότερες χώρες 14,94 
Κρουαζιέρες 11,73 
Διακοπές για γκολφ 4,44 
Διακοπές για σαφάρι 13,02 
Διακοπές για σκι 19,96 
Διακοπές για θαλάσσια σπορ 3,79 

 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

 

 

 2.4. Φυσιογνωµία και χαρακτηριστικά του κλάδου των τουριστικών 

πρακτορείων  

 

2.4.1. Η ευρωπαϊκή αγορά 

Στην Ευρώπη, όπως γίνεται αντιληπτό κι από τον πίνακα που παρατίθεται αµέσως µετά, 

κατά το έτος 2002, η κατάσταση που διαµορφωνόταν, δήλωνε ότι οι χώρες που 

συνιστούν «αποστολείς» τουριστών µέχρι και σήµερα, όπως η Γερµανία, 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη συγκέντρωση τουριστικών πρακτορείων, σε αντίθεση µε 

τις βασικές χώρες υποδοχής τουριστών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών πρακτορείων (2002) 

 

Χώρα Αρ. τουριστικών 
πρακτορείων 

Αριθµός 
εργαζοµένων 

Κύκλος εργασιών 
(εκατ. €) 
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Δανία  539 3.700 2.100 
Φινλανδία  714 3.580 1.660 

Γαλλία  5.200 30.000  11.0002 

Γερµανία  18.500 79.900 23.800 

Ιρλανδία  410 4.200 2.520 

Ιταλία 9.200 50.000 16.000 

Ολλανδία 992 15.800 8.300 

Πορτογαλία  1.447 - - 

Ισπανία 4.100 44.890 9.808 

Σουηδία 900 6.800 3.3682 

Βρετανία  7.111 - - 

Κύπρος 450 4.050 2.350 

Ουγγαρία 1.040 5.166 2.917 

Ρουµανία 1.800 13.650 - 

Σλοβακία 428 1.824 223 

Νορβηγία 500 2.000 2.200 

Ελβετία  2.200 12.000 11.200 
 

ΠΗΓΗ: Αναδηµοσίευση στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

 

2.4.2. Η ελληνική αγορά 

Στην Ελλάδα, το 2001, εξετάζοντας τα τουριστικά πρακτορεία ως προς τη νοµική τους 

µορφή, είναι εµφανές ότι ο κλάδος, χαρακτηρίζεται από µικρές επιχειρήσεις, όπως όλη 

η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, ποσοστό 53,63% της 

ελληνικής αγοράς συγκροτείται από προσωπικές επιχειρήσεις, µε δεύτερη την οµάδα 

των εταιριών περιορισµένης ευθύνης. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι οµόρρυθµες 

εταιρείες και ακολουθούν οι ανώνυµες µε ποσοστό 10,56%, όπως φανερώνουν και τα 

αριθµητικά δεδοµένα του ακόλουθου πίνακα.  

Πίνακας 3: Αριθµός τουριστικών πρακτορείων ανά νοµική µορφή (2001) 

Νοµική µορφή Αρ. Τουρ.  
Πρακτορείων 

Ποσοστό (%) 

Προσωπικές Επιχειρήσεις 1.721 53,63% 
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Ε.Π.Ε.  570 17,76% 

Ο.Ε.  432 13,46% 

Α. Ε.  339 10,56% 

Ε.Ε.  106 3,30% 

Άλλες  41 1,28% 

ΣΥΝΟΛΟ  3.209 100,00% 
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

 

Με κριτήριο τη γεωγραφική κατανοµή των τουριστικών-ταξιδιωτικών πρακτορείων 

της χώρας, παρατηρείται έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση στην κατανοµή των 

τουριστικών πρακτορείων µεταξύ των Περιφερειών της χώρας, εξαιτίας του βαθµού 

συγκέντρωσης της τουριστικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της ελληνικής 

επικράτειας και την άνιση διασπορά της τουριστικής ζήτησης. Στην πρώτη θέση, όπως 

είναι φυσικό βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής και στην τελευταία θέση οι Σποράδες, 

όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4: Γεωγραφική κατανοµή τουριστικών πρακτορείων (2003, 2005) 

Περιφέρεια Αρ. Τουριστικών Πρακτορείων 
 2003 2005 

Αττική  1.405 1.450 
Μακεδονία-Θράκη 767 773 
Κρήτη 343 353 
Νησιά Ιονίου 309 308 
Πελ/νησος – Σαρωνικός 231 236 
Κεντρική Ελλάδα 212 210 
Δωδεκάνησα 210 217 
Κυκλάδες 194 201 
Ήπειρος 88 91 
Βόρειο Αιγαίο 83 87 
Σποράδες 36 37 
ΣΥΝΟΛΟ 3.878 3.963 

 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) και Παπαγεωργίου (2007) 

Όπως είναι εµφανές και στα γραφήµατα που ακολουθούν, πέραν δύο γεωγραφικών 
περιφερειών (Κεντρικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων), οι υπόλοιπες καταγράφουν 

κατά την περίοδο 2003-2005 αύξηση. 

Γράφηµα 6: Αριθµητική µεταβολή τουριστικών πρακτορείων κατά τα έτη 2003-2005 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) και Παπαγεωργίου (2007) 

 

Γράφηµα 7: Ποσοστιαία µεταβολή τουριστικών πρακτορείων ( 2003-2005) 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) και Παπαγεωργίου (2007) 

Η συνολική αξία των προσφερόµενων υπηρεσιών από τα τουριστικά πρακτορεία της 

χώρας, καταγράφει αύξηση κατά την περίοδο 1997 – 2001 και µείωση την τριετία 2002 

– 2003, ως αποτέλεσµα της πορείας του εισερχόµενου τουρισµού που επηρεάζει  τις 

διακυµάνσεις του. 
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Γράφηµα 8: Συνολικό µέγεθος αγοράς τουριστικών πρακτορείων (1994–2003) 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

 

Γράφηµα 9: Μέγεθος αγοράς εισερχόµενου οργανωµένου τουρισµού (1994–2003) 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

Από το προηγούµενο γράφηµα είναι εµφανές ότι η κατά περιόδους αυξοµείωση της 
αξίας και του µεγέθους της αγοράς εισερχόµενου οργανωµένου τουρισµού, µε 

αποτέλεσµα την θετικών ρυθµών ανάπτυξης πενταετία (1997 – 2001) να διαδεχτεί η 
περίοδος 2002 – 2003, οπότε και η αγορά παρουσίασε ύφεση. Στην περίπτωση της 

αγοράς του εσωτερικού οργανωµένου τουρισµού τα συµπεράσµατα είναι 
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διαφορετικά, καθώς η αγορά αυτή είναι εκ των πραγµάτων περιορισµένη εξαιτίας της 
τάσης των Ελλήνων να οργανώνουν τις διακοπές τους εντός της χώρας χωρίς τη 

µεσολάβηση – βοήθεια κάποιου τουριστικού πρακτορείου. Αυτό που έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον είναι η θετική διακύµανση του ρυθµού µεταβολής ο οποίος σε καµία 

περίπτωση, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, δεν έλαβε αρνητικό πρόσηµο, δείχνοντας 
το δυναµισµό της εσωτερικής αγοράς οργανωµένου τουρισµού τα τελευταία χρόνια 

(Σταυρινούδης, 2006). 

 

Πίνακας 5: Μέγεθος αγοράς εσωτερικού οργανωµένου τουρισµού (1994 – 2003) 

 

Έτος Μέγεθος αγοράς 
(σε χιλ. €) 

Ποσοστιαία 
µεταβολή 

Ποσοστιαία 
συµµετοχή στη 
συνολική αγορά 

1994 132.100 - 16,8% 
1995 135.000 2,2% 17,7% 
1996 137.900 2,2% 18,8% 
1997 140.900 2,2% 18,5% 
1998 143.800 2,1% 18,2% 
1999 146.700 2,0% 18,2% 
2000 149.700 2,0% 18,0% 
2001 153.400 2,5% 18,0% 
2002 158.300 3,2% 18,6% 
2003 163.900 3,5% 19,3% 

 

ΠΗΓΗ: Αναδηµοσίευση στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

 
Ως προς τον εξερχόµενο οργανωµένο τουρισµό, το µέγεθος της αγοράς παρουσιάζει 

διαχρονική αύξηση µε θετικούς ρυθµούς µεταβολής καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση της ποσοστιαίας συµµετοχής 

του οργανωµένου εξερχόµενου τουρισµού στο συνολικό µέγεθος της αγοράς.  

 
 

 

Πίνακας 6: Μέγεθος αγοράς εξερχόµενου οργανωµένου τουρισµού (1994–2003) 

Έτος Μέγεθος αγοράς 
(σε χιλ. €) 

Ποσοστιαία 
µεταβολή 

Ποσοστιαία 
συµµετοχή στη 
συνολική αγορά 
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1994 120.300 - 15,3% 

1995 126.200 4,9% 16,5% 

1996 135.000 7,0% 18,4% 

1997 140.900 4,4% 18,5% 

1998 146.700 4,1% 18,5% 

1999 149.700 2,0% 18,6% 

2000 155.500 3,9% 18,7% 

2001 157.000 1,0% 18,3% 

2002 157.900 0,6% 18,5% 

2003 160.800 1,8% 18,9% 
ΠΗΓΗ: Αναδηµοσίευση στοιχείων από Σταυρινούδη (2006) 

Για τη συµπλήρωση της «εικόνας» του κλάδου των τουριστικών πρακτορείων της 

χώρας κρίνεται σκόπιµο να εξεταστούν τα χρησιµοποιούµενα για τη διαφήµιση και 

προβολή των ελληνικών τουριστικών πρακτορείων µέσα. Τα στοιχεία προέρχονται από 

έρευνα που πραγµατοποίησε το 2003 το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Σ’ αυτά εµφανίζεται 

µεγάλη ποικιλία διαφηµιστικών επιλογών µε σηµαντικότερο το διαδίκτυο 

(χρησιµοποιείται από το 60,2% των τουριστικών πρακτορείων), ακολουθούν οι 

εφηµερίδες (56,3%), τα ενηµερωτικά φυλλάδια (45,3%) και τα διάφορα περιοδικά 

(41,4%). Στον κατάλογο των διαφηµιστικών µέσων πρέπει να περιληφθούν τα 

τουριστικά περιοδικά που χρησιµοποιούνται ως µέσο προβολής – διαφήµισης από το 

39,8% των ελληνικών τουριστικών πρακτορείων και τέλος το ραδιόφωνο (27,3%) και 

η τηλεόραση (17,2%).    

Σε σχέση µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, από την ίδια έρευνα προκύπτει 

σηµαντική έλλειψη ενδιαφέροντος για την απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης 

ποιότητας (I.S.O.) καθώς το ποσοστό των τουριστικών πρακτορείων που συµµετείχαν 

στην έρευνα και διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ανερχόταν µόλις στο 

8,3%. Η µεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών πρακτορείων χρησιµοποιεί 

εµπειρικούς τρόπους ελέγχου της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

2.5. Ευκαιρίες και απειλές για τα ελληνικά τουριστικά πρακτορεία  

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο παγκόσµιο τουριστικό περιβάλλον, 

δηµιουργούν για τα τουριστικά πρακτορεία νέες συνθήκες, καθώς ο ρόλος τους έχει 

διαφοροποιηθεί σηµαντικά, και πιο συγκεκριµένα έχει περιοριστεί. 



32 
 

Οι γεωπολιτικές αλλαγές που υλοποιούνται συνιστούν αποσταθεροποιητικό 

παράγοντα της ζήτησης που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Για παράδειγµα η διεύρυνση 

της Ε.Ε. αποτελεί µία απειλή, καθώς το τουριστικό προϊόν των νέων χωρών µελών, 

είναι πολύ διαφοροποιηµένο από το ελληνικό και καθώς αναµένεται να 

εκµεταλλευτούν τα γεωγραφικά, φυσικά και πολιτισµικά τους πλεονεκτήµατα και να 

αναδειχθούν σε σηµαντικούς, περιφερειακούς κυρίως, τουριστικούς προορισµούς που 

θα προσελκύσουν τουρίστες από τις γειτονικές τους χώρες και τις κύριες πηγές 

αποστολής τουριστών προς την Ελλάδα (π.χ. Η. Βασίλειο, Γερµανία). Ωστόσο η 

Ελλάδα, µπορεί να δηµιουργήσει ευκαιρίες, κατευθύνοντας τον εξερχόµενο 

οργανωµένο τουρισµό προς τις νέες χώρες – µέλη της Ε.Έ..  

Μία θετική παράµετρο στην παρούσα τουριστική συγκυρία, αποτελεί η διαρκής 

αύξηση της ζήτησης για διακοπές που παρατηρείται διεθνώς και συνοδεύεται και από 

ποιοτική διαφοροποίηση. Έτσι, οι τουρίστες – ταξιδιώτες ζητούν διαρκώς προϊόντα και 

υπηρεσίες που είναι περισσότερο διαφοροποιηµένα, περισσότερο εµπλουτισµένα και 

πιο κοντά στις ατοµικές ανάγκες και απαιτήσεις τους. Στην περίπτωση αυτή, τα 

τουριστικά πρακτορεία, µπορούν να «απαντήσουν» µε ειδικές και εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού, πακέτα διακοπών που απευθύνονται σε τουρίστες τρίτης ηλικίας 

και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ταξιδιώτες - τουρίστες. Για το λόγο αυτό, τα 

τουριστικά πρακτορεία πρέπει να στραφούν σε νέες συνεργασίες µε επιχειρήσεις που 

παράγουν τουριστικά προϊόντα που προσφέρουν διακοπές εµπειρίας και απευθύνονται 

σε περισσότερο συνειδητοποιηµένα και ποιοτικά αναβαθµισµένα τµήµατα της 

τουριστικής ζήτησης (Σταυρινούδης, 2006).   

Η εξέλιξη των τουριστικών πρακτορείων θα εξαρτηθεί άµεσα από το βαθµό 

εξειδίκευσής τους σε συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς. Η δυνατότητα παροχής νέων, 

διαφοροποιηµένων και εξειδικευµένων  τουριστικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις 

σύγχρονες τουριστικές ανάγκες και απαιτήσεις, θα µετατρέψει τις τουριστικές 

επιχειρήσεις από λιανοπωλητές σε ουσιαστικούς παρόχους τουριστικού προϊόντος. 

Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν να αντισταθούν και στην ολοένα και αυξανόµενη 

δύναµη των tour operators, οι οποίοι τείνουν να δηµιουργήσουν συνθήκες 

ολιγοπωλιακές, µέσα από διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών και να ασκούν 

πιέσεις στις τοπικές αγορές. Μάλιστα αυτοί, σε πολλές περιπτώσεις,  επιδιώκοντας να 
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ελέγξουν πλήρως την αγορά, αναπτύσσουν κάθετες µορφές οργάνωσης και παραγωγής 

αποκτώντας ή ιδρύοντας, µεταξύ άλλων, και τουριστικά πρακτορεία. 

Το εργαλείο στο οποίο στηρίζονται σηµαντικά οι tour operators είναι το διαδίκτυο και 

η ηλεκτρονική πώληση πακέτων διακοπών στους τουρίστες µέσα από τις ιστοσελίδες 

τους. Με τον τρόπο αυτό τα παραδοσιακά αυτόνοµα τουριστικά πρακτορεία 

εγκαταλείπονται µπροστά στη δηµιουργία των εικονικών. Με τη χρήση του διαδικτύου 

ακόµα, οι tour operators «επεξεργάζονται» την «τάση ανεξαρτησίας» του σύγχρονου 

ταξιδιώτη και κάνοντας χρήση του “dynamic packaging”, µπορούν να του προσφέρουν 

νέα ευέλικτα τουριστικά προϊόντα, άµεσα προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητές του. 

Η αυξανόµενη διείσδυση του διαδικτύου στην καθηµερινή ζωή και η ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, συνιστά σηµαντικό πρόβληµα βιωσιµότητας των ελληνικών 

τουριστικών πρακτορείων και όχι µόνο. Στην Ελλάδα, το διαδίκτυο δεν έχει αναπτυχθεί 

όµοια µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.. Ωστόσο, σύντοµα αναµένεται κι εδώ η ραγδαία 

εξάπλωσή του. Και σε συνδυασµό µε τη µεγάλη επιρροή που ασκεί η γνώµη συγγενών 

και φίλων στην επιλογή του τόπου και του είδους των διακοπών αναµένεται να 

οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση την, ούτως ή άλλως περιορισµένη, χρήση των 

τουριστικών πρακτορείων για τις διακοπές που πραγµατοποιούνται από Έλληνες στο 

εσωτερικό της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, η απάντηση των τουριστικών 

πρακτορείων είναι η ανάπτυξη συνεργασιών µε επιχειρήσεις του εξωτερικού και 

γενικότερα η ανάπτυξη εξωστρέφειας, καλλιεργώντας έτσι τον εξερχόµενο 

οργανωµένο τουρισµό. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου τουριστικού ρεύµατος είναι η τάση  για 

αύξηση της συχνότητας και µείωση της διάρκειας των διακοπών, που αφενός 

περιορίζει τις επιλογές σε «κοντινούς» τουριστικούς προορισµούς κι αφετέρου 

αποµακρύνει του τουρίστες από το τουριστικό πακέτο και τα τουριστικά πρακτορεία.  

Τέλος, η µεγάλη γεωγραφική διασπορά των τουριστικών πρακτορείων της χώρας και 

το µικρό τους µέγεθος, τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα σε πιέσεις προερχόµενες από 

τις µεγάλες διεθνείς τουριστικές επιχειρήσεις και µειώνει τις δυνατότητες αξιοποίησης 

των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.  
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Η συνοπτική παρουσίαση όλων των παραπάνω απειλών κι ευκαιριών, αποτυπώνονται 

στην ανάλυση S.W.O.T. που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 7: S.W.O.T. ανάλυση ελληνικών τουριστικών πρακτορείων 

 

Δυνάµεις Αδυναµίες 

• Παλαιότητα στο χώρο και µεγάλη 

εµπειρία 

• Εξειδικευµένο και καταρτισµένο 

προσωπικό 

 

• Περιορισµένη χρήση των Τ.Π.Ε. 

και του διαδικτύου 

• Περιορισµένα κεφάλαια για 

ανάπτυξη ιστοσελίδων κλπ 

• Μικρές, ατοµικές κατά βάση 

επιχειρήσεις 

Ευκαιρίες Απειλές 

• Δυνατότητες διεύρυνσης 

τουριστικού πακέτου 

• Ανάπτυξη νέων συνεργασιών κι 

ενίσχυση της εξωστρέφειας 

• Στροφή των τουριστών στην 

ποιότητα 

• Αλλαγές γεωπολιτικού χάρτη 

• Ενίσχυση των tour operators 

• Διεθνοποίηση της δράση των tour 

operators µέσω του διαδικτύου 

• Παροχή ολοκληρωµένων πακέτων 

διακοπών από τους tour operators 

• Αύξηση της συχνότητας και µείωση 

της διάρκειας των διακοπών 

• Γεωγραφική διασπορά των 

τουριστικών πρακτορείων 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3:	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ		

ΚΑΙ	ΝΕΕΣ	ΜΟΡΦΕΣ	ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ	
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3.1. Περί διαδικτύου 

Η ψηφιακή τεχνολογία έρχεται σήµερα να ελαττώσει ή και να εξαλείψει τη δυσµενή 

επίδραση πολλών από τους προαναφερόµενους παράγοντες, ενισχύοντας εµµέσως την 

τουριστική ζήτηση, καθώς έχει επιφέρει πολλαπλές αλλαγές σε πολλούς τοµείς της 

ανθρώπινης καθηµερινότητας. Ο βαθµός επιρροής σε κάθε χρήστη, συναρτάται άµεσα 

από την ηλικία του, το βαθµό διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στη χώρα που ζει, το 

χρόνο που αφιερώνει ο ίδιος για πλοήγηση στο διαδίκτυο και την ευκολία µε την οποία 

υιοθετεί τις νέες τάσεις, λόγω χαρακτήρα (Ρερρές & Καφέζα, 2009). 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που στρεβλώνουν την καµπύλη ζήτησης τουριστικών 

υπηρεσιών, όπως είναι: 

• Οι δηµογραφικοί, 

• Οι φυσικοί,  

• Οι θεσµικοί (πχ η ασφάλεια των δικτύων και των µέσων µεταφοράς) και άλλοι, 

όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις κλπ. 

Το διαδίκτυο συνιστά πλέον ένα ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, κυρίως στο χώρο του τουρισµού (Middleton, 2001), όπου οι δύο 

βασικές του χρήσεις είναι: 

• Ως µέσο προβολής επιχειρήσεων και πληροφόρησης των υποψήφιων ταξιδιωτών 

και 

• Ως κανάλι διάθεσης και εργαλείο πώλησης για τις επιχειρήσεις και online αγορών 

για τους τουρίστες (Τσοσουνίδου, 2014). 

Από την αρχή της δεκαετίας του '90, το διαδίκτυο έγινε ο πρωταρχικός διάµεσος της 

διανοµής πληροφοριών, επαναπροσδιορίζοντας τις συνήθειες και τα προφίλ των 

καταναλωτών. Σε ότι αφορά στα κανάλια διανοµής του τουρισµού, δίνει τη δυνατότητα 

στους πελάτες να πραγµατοποιήσουν κρατήσεις άµεσα, κάτι που στο παρελθόν, 

συνιστούσε ένα πολύ σπάνιο φαινόµενο (Buhalis & Deimezi, 2004). Έτσι, η άµεση 

πρόσβαση στους παρόχους τουριστικού προϊόντος (ξενοδοχεία, αεροπορικές γραµµές) 

και όχι µόνο στους µεσάζοντες (ταξιδιωτικά πρακτορεία), προσδίδει δύναµη στους 

καταναλωτές, µετατρέποντάς τους στο «κεντρικό κοµµάτι» του τουριστικού 

συστήµατος (Gheorghe & Stoenescu, 2015).  
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3.2. Ο ηλεκτρονικός τουρισµός 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στον τουριστικό τοµέα, είναι αναγκαία, 

καθώς: 

• Υπάρχει µεγάλη γεωγραφική απόσταση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

• Το παρεχόµενο τουριστικό προϊόν αποτελεί ένα κράµα πολλών υπηρεσιών και 

υλικών προϊόντων, που απαιτούν άρρηκτη συνεργασία. 

• Η διάρκεια του τουριστικού προϊόντος είναι περιορισµένη. 

• Απαιτείται έγκαιρη κι έγκυρη πληροφόρηση (Δηµάκου, 2006). 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην τουριστική 

βιοµηχανία, αναφέρεται ως ηλεκτρονικός τουρισµός και περιλαµβάνει την 

αγοραπωλησία τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, µέσω διαδικτύου. Η χρήση των 

ηλεκτρονικών µεθόδων και εφαρµογών για τη συλλογή, τον διαµοιρασµό και την 

προώθηση πληροφοριών και υπηρεσιών σε όλη την τουριστική αλυσίδα αξιών, µπορεί 

να παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Χουλιάρας & Κιούση, 2009). 

Με την αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, έχει επέλθει µια µεταβολή από τη 

µονόδροµη ροή πληροφοριών προς την ελεύθερη ροή πληροφοριών µε δυναµικές 

ιστοσελίδες, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών δικτύων (Tourism Economics, 

2013). 

Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την χρήση των Τ.Π.Ε. και την ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού τουρισµού, αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές 

των υπηρεσιών (τουρίστες) καθώς και τους τουριστικούς προορισµούς. Στον 

παρακάτω πίνακα, γίνεται µία προσπάθεια συγκεντρωτικής απεικόνισής τους. 
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Πίνακας 8: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ανάπτυξης ηλεκτρονικού τουρισµού 

Πλεονεκτήµατα ανά οµάδα συµφερόντων 

Τουριστικές 
επιχειρήσεις Τουρίστες Τουριστικοί προορισµοί 

• Δηµιουργία νέων 
αγορών 

• Αποφυγή χρήσης 
µεσάζοντα  

• Ενίσχυση των 
µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων 

• Συνεχής βελτίωση 
παρεχόµενων 
υπηρεσιών 

• Απλοποίηση 
διαδικασιών 

• Βελτίωση εικόνας της 
επιχείρησης 

• Εύκολη κι άµεση 
πρόσβαση 

• Παροχή πολλαπλών 
επιλογών  

• Δυνατότητα λήψης 
εξειδικευµένων 
υπηρεσιών 

• Ευκολία στη χρήση 
• Δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης µε 
άλλους πελάτες 

 

• Μείωση εξάρτησης 
από ταξιδιωτικούς 
πράκτορες 

• Προώθηση νέων 
προορισµών 

• Μείωση κόστους 
προβολής και 
διαφήµισης 

• Βελτίωση 
παρεχόµενων 
υπηρεσιών 

Μειονεκτήµατα ανά οµάδα συµφερόντων 

Τουριστικές επιχειρήσεις Τουρίστες 
 

• Κόστος πάγιας επένδυσης 
• Υψηλό κόστος συντήρησης και 
λειτουργίας 

• Προβλήµατα διαλειτουργικότητας 

• Έλλειψη ασφάλειας και αξιοπιστίας 
• Έλλειψη εµπιστοσύνης 
• Απώλεια προσωπικής επαφής 

ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Χουλιάρα & Κιούση (2009) 

 

«Η εξάλειψη των µεσολαβητών και η εισαγωγή νέων µορφών διαµεσολάβησης είναι 

αλλαγές που έχει επιφέρει η χρήση της τεχνολογίας στον τουριστικό κλάδο. Για πολύ 

καιρό η διανοµή στον τοµέα των ταξιδιών και των ξενοδοχείων είχε µια σταθερότητα 

λόγω των υψηλών εµποδίων για να εισέλθει κάποιος νέος ανταγωνιστής, τα οποία 

υπήρχαν εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διανοµής των προϊόντων. Καθώς τα έξοδα 

αναζήτησης για πληροφορία µειώνονται για τους αγοραστές και τους πωλητές, ο ρόλος 

της µετάδοσης (brokerage) της πληροφορίας που έχει ο ενδιάµεσος σταµατά και οι 

πωλητές κάνουν άµεσα δοσοληψίες µε τους αγοραστές, και ο µεσάζοντας δε χρειάζεται. 

Αν η εύρεση και µετάδοση της πληροφορίας του διαµεσολαβητή µπορεί µε οικονοµικό 

τρόπο να διεξαχθεί από τον πελάτη µε άµεση επαφή µε τον πωλητή, τότε ο ενδιάµεσος 

δεν έχει οικονοµική αξία.» (Ρερρές & Καφέζα, 2009). 
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Εξετάζοντας κανείς το τουριστικό προϊόν, αντιλαµβάνεται ότι είναι άυλο, καθώς σε 

µεγάλο βαθµό συνίσταται από υπηρεσίες. Η ιδιότητα αυτή αποτελεί έναν από τους 

παράγοντες που το κατατάσσουν ανάµεσα στα προϊόντα που έχουν υποστεί σηµαντικές 

αλλαγές στην αγορά τους, εξαιτίας του διαδικτύου (Sheldon, Wober, & Fesenmaier, 

2001). Έτσι, οι δυνητικοί πελάτες (τουρίστες), κατόρθωσαν µε τη χρήση του να 

ανατρέψουν µία παραδοσιακή αγορά. Έτσι, το διαδίκτυο, τους έδωσε τη δυνατότητα 

να έχουν άµεση πρόσβαση στους παρόχους των υπηρεσιών, να συγκρίνουν τιµές, αλλά 

και να διαµορφώνουν προγράµµατα διακοπών (Χουλιάρας & Κιούση, 2009). 

Οι νέες µορφές αναζήτησης και µετάδοσης της πληροφορίας µε χρήση του διαδικτύου 

είχαν σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων οι 

οποίοι και αποτέλεσαν έναν από τους λόγους επιτυχίας του κλάδου του τουρισµού στο 

διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, πολλές ξενοδοχειακές µονάδες, προσπαθούν να 

προσελκύσουν τους υποψήφιους πελάτες στους ιστοτόπους που διαθέτουν, καθώς εκεί 

µειώνεται στο ελάχιστον η προµήθεια και µπορούν να εγγυηθούν τη χαµηλότερη τιµή. 

(Rohlfs & Kimes, 2007).  

 

3.2.1. Τ.Π.Ε. και τουρισµός στην Ελλάδα 

Στην ελληνική αγορά, µολονότι τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων δεν 

αξιοποιούνται πλήρως από τους χρήστες, η ανάπτυξή τους ιδιαίτερα την δεκαετία του 

‘90 ήταν ταχύτατη. Όµως, όπως καταγράφει ο Ζαχαράτος (2003), µετά από έρευνα του 

Deutshes Wirtschafts Wissenschaftliches Institut fur Fremdenverkehr, αποδείχθηκε ότι 

ο ρόλος των τουριστικών πρακτορείων, τείνει, υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών 

να µειώνεται συνεχώς. 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κατά τα έτη 2007 και 2008 από το Παρατηρητήριο 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, εξήχθησαν σηµαντικά 

συµπεράσµατα. 

 

 

Στην έρευνα συµµετείχαν: 
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• ξενοδοχεία, καταλύµατα, ταξιδιωτικά πρακτορεία, φορείς µεταφορών, 

πολιτισµού και λοιποί φορείς 

• άνδρες και γυναίκες που είχαν κάνει χρήση του διαδικτύου 

• εκπρόσωποι δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που εµπλέκονται σε δράσεις, 

πολιτικές και πρωτοβουλίες αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στον τουρισµό. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας: 

1. Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική λόγω του ανταγωνιστικού τουριστικού 

προϊόντος, αλλά υπολείπεται σηµαντικά σε υποδοµές Τ.Π.Ε.. 

2. Η απόσταση µεταξύ ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων δωµατίων όσον αφορά 

στην πρόσβαση στο διαδίκτυο εµφανίζεται εξαιρετικά µεγάλη, καθώς στα 

πρώτα γίνεται υψηλότερη χρήση. 

3. Στην πλειονότητά τους οι δικτυακοί τόποι λειτουργούν περισσότερο για 

διαφηµιστικούς σκοπούς. 

4. Το Διαδίκτυο δεν αξιοποιείται ως µέσο επικοινωνίας. 

5. Καταγράφηκε άνοδος στη ζήτηση πληροφόρησης σε ιστοσελίδες δήµων και 

µεταφορικών µέσων, ενώ σηµαντική άνοδος καταγράφηκε στην αναζήτηση 

διαθεσιµότητας καταλύµατος και την κράτηση εισιτηρίων (Κάκαρης & 

Φωτίου, 2008). 

Σύµφωνα µε άλλη έρευνα, τα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ευρώπη, έχουν υψηλό 

ποσοστό µετατροπής από διαδικτυακές δραστηριότητες, µε το 45% να πραγµατοποιούν 

πωλήσεις µέσω του διαδικτύου, παράγοντας το 32% του κύκλου εργασιών του τοµέα 

στην Ε.Ε.. Στην Ελλάδα, οι πιθανότητες των επιχειρήσεων να πραγµατοποιήσουν 

διαδικτυακές πωλήσεις  βρίσκονται κατά 50% κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ, ενώ ο 

διαδικτυακός κύκλος εργασιών (πωλήσεις) βρίσκεται κατά 70% κάτω από το µέσο όρο 

της ΕΕ (Tourism Economics, 2013). 

 

 

3.3. Βασικές τουριστικές εφαρµογές 

Λόγω της µεγάλης ετερογένειας της τουριστικής βιοµηχανίας, υπάρχουν πολλές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
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διαφορετικά είδη τουριστικών παραγόντων και φορέων παρέχοντας ποικίλα και 

διαφορετικά οφέλη ανάλογα µε το πλαίσιο εφαρµογής και χρησιµοποίησής τους.  

3.3.1. Μηχανογραφηµένα Συστήµατα Κρατήσεων (Computer Reservation Systems 

– CRS) 

Πρόκειται για βάσεις δεδοµένων που δίνουν τη δυνατότητα στις τουριστικές 

επιχειρήσεις να επεξεργάζονται οµάδες πληροφοριών και να τις διαθέτουν στα κανάλια 

των συνεργατών τους. Πρωτεργάτες της ανάπτυξής τους ήταν οι αεροπορικές εταιρείες 

και ακολούθησαν οι µεγάλοι ξενοδοχειακοί όµιλοι και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 

(Μουτζούρη, 2012).  

Αρχικά, για τις αεροπορικές κρατήσεις απαιτείτο η αυτοπρόσωπη παρουσία του 

ταξιδιώτη στο τουριστικό γραφείο. Κατόπιν (1960), αναπτύχθηκε το πρώτο 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κράτησης εισιτήριων το SABRE (Semi Automatic 

Business Research Environment) από τις Αµερικάνικες Αερογραµµές, που αποτελούσε 

και το πρώτο αποκαλούµενο Computer Reservation System (CRS) (Μακρής, 2012). Οι 

εταιρείες που προµηθεύαν CRS λειτουργούσαν σαν µεσάζοντες µεταξύ αγοραστή και 

πωλητή, εκτελώντας την επεξεργασία των εντολών και προσφέροντας αποθήκευση και 

δίκτυα τηλεπικοινωνίας στους πωλητές και αγοραστές, έναντι κάποιας συνδροµής για 

κάθε κλείσιµο εισιτηρίων (Κατσώνη, 2006). 

Πλέον το SABRE, θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα συστήµατα της αγοράς, καθώς 

έχει πρόσβαση στους καταλόγους διάθεσης 370 αεροπορικών εταιριών και 59 εταιριών 

ενοικίασης αυτοκινήτων, συνεργάζεται µε τις ναυτιλιακές εταιρίες ΔΑΝΕ και ERMES, 

ενώ φιλοξενεί στις βάσεις δεδοµένων του 31.000 ξενοδοχεία, στα οποία µπορούν να 

γίνουν κρατήσεις (Θεοχάρης, n.d.) 

 

3.3.2. Παγκόσµια Συστήµατα Διανοµής (Global Distribution Systems -GDS) 

Ένα σύστηµα GDS ουσιαστικά συνιστά τον µεσάζοντα ανάµεσα σε ένα τουριστικό 

πρακτορείο και τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες 

κλπ). 

Συνιστούν την εξέλιξη των CRS και είναι ουσιαστικά ένα σύνολο ενδοαυτόνοµων 

οργανισµών που εµπλέκονται στην παραγωγή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 
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και την παροχή τους σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, κατά τη δεκαετία 

του 1990, τα CRS εξελίχθηκαν σε GDS, περιλαµβάνοντας όπως οχηµαταγωγά, 

αυτοκίνητα, ξενοδοχεία, θέατρα, τρένα κ.ά., ενώ µία δεκαετία αργότερα, 

ανεξαρτητοποιήθηκαν από τις αεροπορικές εταιρείες και άρχισαν οι διαδικτυακές 

πωλήσεις (Μακρής, 2012). Ουσιαστικά, πρόκειται για τουριστικούς οργανισµούς, που 

διανέµουν τις κρατήσεις και τα πληροφοριακά συστήµατα σε ταξιδιωτικούς 

πράκτορες, µε τη χρήση µεγάλου τεχνολογικού εξοπλισµού (Κόντινου, 2008). Αυτά, 

από παθητικά συστήµατα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων έγιναν ολοκληρωµένα 

συστήµατα παροχής υπηρεσιών, εξελίχθηκαν σε αυτόνοµα δυναµικά κανάλια διανοµής 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  

Η πληροφόρηση που παρέχουν αυτά τα συστήµατα, εκτελείται ταυτόχρονα µε έναν  

τεχνικό και λειτουργικό ρόλο, καθώς επιτρέπουν στον υπάλληλο να προσδιορίσει τις 

επιθυµίες του πελάτη – καταναλωτή αλλά και όσα δεν τον ικανοποιούν (Bennett , 

1993). Σηµειώνεται ότι, οι πληροφορίες που αναζητούν συνήθως οι δυνητικοί πελάτες 

σχετίζονται µε τον προορισµό, τη δαπάνη, τους συνταξιδιώτες, τις δραστηριότητες στις 

οποίες θα συµµετάσχουν, τις ηµεροµηνίες µετακίνησης και διαµονής, τα αξιοθέατα που 

µπορούν να επισκεφθούν στους τουριστικούς προορισµούς, τον τρόπο και τους 

χρόνους της µεταφοράς, τη συνολική διάρκεια του ταξιδιού, τις στάσεις που θα 

πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (Burgess, Cox, & Buultjens, 2008). 

Η παρεχόµενη πληροφορία µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε κύρια που αφορά στα 

αεροπορικά ταξίδια και συµπληρωµατική, δηλαδή διάφορες παροχές που έχουν να 

κάνουν µε το τουριστικό προϊόν γενικότερα. Συνοπτικά, η πληροφόρηση αυτή, 

αποτυπώνεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

Σχήµα 7: Πληροφόρηση των GDS 
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ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Κόντινου (2008) 

Στο σχήµα που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι αερογραµµές αποτέλεσαν τα ιδρυτικά 

µέλη των τεσσάρων εταιρειών. 

Σχήµα 8: Οι ιδρυτικές εταιρείες των βασικών GDS 

 
 

ΠΗΓΗ: Αναδηµοσίευση από Venema (2017) 

Κύρια πληροφόρηση
• Πληροφορίες σχετικές µε τις πτήσεις (διαθεσιµότητες, χρονοδιαγράµµατα, 
ναύλοι,κανονισµοί)

• Πληροφορίες για τον πελάτη (δηµιουργία φακέλου, δροµολόγια, ειδικές 
απαιτήσεις)

• Εκτύπωση εγγράφων (εισιτηρίων, καρτών πρόσβασης και δροµολογίων)

Συµπληρωµατική πληροφόρηση
• Δικαίωµα κρατήσεων σε ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 
σιδηροδρόµους, εκδηλώσεις κλπ.

• Πληροφορίες σχετικά µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
• Μετεωρολογικά δελτία
• Σύνδεση µε οργανισµούς, που παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε  οικονοµικά 
δεδοµένα, πολιτικές συνθήκες,  απαγορεύσεις, συνοριακούς ελέγχους,  
ισχύουσες διατάξεις για  βίζες και διαβατήρια κλπ

• Πρόσβαση σε διάφορες ιστοσελίδες ή και βάσεις δεδοµένων που περιέχουν 
εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες

• Δυνατότητα αποστολής φαξ και µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.



43 
 

Σηµειώνεται ότι, εξαιτίας της δυνατότητας πολλαπλών εναλλακτικών που δηµιουργούν 

τα συστήµατα αυτά για τους πελάτες-καταναλωτές, ευνοούνται οι τουριστικές 

επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο σύστηµα κρατήσεων, καθώς, αφενός έχουν 

µεγαλύτερη ανταπόκριση σε µια δυνητική πελατεία κι αφετέρου υπάρχει µια 

εξισορρόπηση των τιµών σε σχέση µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες (Horner & 

Swarbrooke, 1996) 

Πλέον στην αγορά, τα πιο διαδεδοµένα GDS είναι τα Amadeus και Galileo και 

i@Tourism 2.0 και αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στα πρακτορεία τα οποία 

ειδικεύονται στο ticketing, τα ατοµικά ταξίδια και τα κατά παραγγελία πακέτα, καθώς 

µε τη χρήση τους, αξιοποιείται ορθολογικά ο χρόνος των πρακτορείων και 

επιτυγχάνεται ορθότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Οι εταιρείες αυτές κατόρθωσαν να 

«γεφυρώσουν» το χάσµα µεταξύ ταξιδιωτικού πρακτορείου και τελικού καταναλωτή, 

καθώς εξαιτίας της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου και της ταχύτατης 

εξάπλωσης της χρήσης του διαδικτύου, έχουν επικαιροποιήσει τα συστήµατα τους κι 

έχουν καταφέρει να γίνουν πολύ φιλικά προς τους χρήστες (Αγγελοπούλου & 

Βακτριτζόγλου, 2015).  

Το Amadeus παρέχει πληροφορίες για περισσότερες από 400 αεροπορικές εταιρίες, 

63.000 ξενοδοχεία, δεκάδες εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων και σιδηροδροµικούς 

οργανισµούς, ενώ το χρησιµοποιούν περισσότερα από τα 2/3 όλων των ταξιδιωτικών 

πρακτορείων στην Ευρώπη. Ο συνολικός αριθµός των σηµείων πώλησης υπολογίζεται 

στις 290.000, σε περισσότερες από 210 αγορές παγκοσµίως (Μήτσιου, 2011). 

Το Galileo δηµιουργήθηκε το 1977 στην Αγγλία. «Πρόκειται για ένα προηγµένο 

σύστηµα κρατήσεων στο οποίο είναι συνδεδεµένες περισσότερες από 511 αεροπορικές 

εταιρίες, 39 εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, 46.046 ξενοδοχειακές µονάδες, 368 tour 

operators καθώς και όλες οι κύριες γραµµές κρουαζιέρων σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης 

το συγκεκριµένο σύστηµα κρατήσεων, παρέχει σε περισσότερους από 41.200 

ταξιδιωτικούς πράκτορες την δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν 

αεροπορικά αλλά και άλλα είδους εισιτήρια, τη δυνατότητα πραγµατοποίησης πολλαπλών 

κρατήσεων καθώς και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων σε 116 χώρες» (Μήτσιου, 

2011). 
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Τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός συστήµατος από ένα τουριστικό πρακτορείο είναι: 

• η ποσότητα,  

• η ποιότητα,  

• η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των παρεχόµενων πληροφοριών,  

• η κάλυψη µεγάλου αριθµού διαθέσιµων αεροπορικών εταιριών καθώς και  

• το κόστος και οι διαδικασίες τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών 

(Θεοχάρης, n.d.). 

Πολλά τουριστικά πρακτορεία στο πλαίσιο της συνεργασίας τους µε ποικίλες 

τουριστικές επιχειρήσεις, χρησιµοποιούν περισσότερα από ένα συστήµατα κρατήσεων. 

Σκοπός της παράλληλης χρήσης των συστηµάτων είναι αφενός η αύξηση της ποικιλίας 

και της ποσότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και αφετέρου, η αποκόµιση 

σηµαντικών οφελών από τις περιοδικές ειδικές προσφορές (µειώσεις χρεώσεων) 

(Μorrison, 1996). 

Η διαδικασία κράτησης σε ένα GDS, είναι η ακόλουθη: 

• Εντολή για κράτηση µιας θέσης για συγκεκριµένη πτήση από τον χρήστη. 

• Λεπτοµερής αναζήτηση σε βάση δεδοµένων για πιθανή διαθεσιµότητα θέσεων. 

• Εµφάνιση πληροφοριών και παρουσίαση καταλόγων µε διαφορετικές πτήσεις 

στην οθόνη του Η/Υ. 

• Επιλογή της καταλληλότερης και πιο συµφέρουσας πτήσης. 

• Πραγµατοποίηση της κράτησης. 

• Ολοκλήρωση της κράτησης κατόπιν επιβεβαίωσης από την αεροπορική 

εταιρία. 

• Έκδοση του εισιτηρίου (πίστωση πρακτορείου).  

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του εισιτηρίου.  
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3.3.3. e-ticketing 

Το e-ticketing, συνιστά µία εφαρµογή κράτησης εισιτηρίων, που εξυπηρετεί σηµαντικά 

ταξιδιώτες και επιχειρηµατίες που υλοποιούν συχνά ταξίδια και δεν έχουν την χρονική 

πολυτέλεια να επισκεφθούν κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο. 

Το e-ticket,  είναι ένα εισιτήριο σε ηλεκτρονική µορφή το οποίο µπορεί να εκδοθεί από 

οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κανάλι, µέσω µιας ιστοσελίδας, ενός PDA, ενός 3G 

τηλεφώνου κτλ. Το αποδεικτικό για την αγορά του εισιτηρίου αποθηκεύεται στη βάση 

δεδοµένων της εταιρείας και η επικύρωση της κράτησης αποστέλλεται στον πελάτη 

µέσω e-mail, στο οποίο περιλαµβάνεται ο αριθµός επιβεβαίωσης της αγοράς. Με την 

απόδειξη αυτή και το διαβατήριο ή την ταυτότητα του επιβάτη, γίνεται το Check-in 

στον αερολιµένα και χορηγείται στον επιβάτη κάρτα επιβίβασης, η οποία απαιτείται 

από τις αρχές του αεροδροµίου για την επιβίβαση του στο αεροσκάφος (Κατσώνη, 

2011). 

Αρχικά, εφαρµόστηκε για την αγορά µίας θέσης σε µία αεροπορική εταιρεία αλλά 

πλέον οι εφαρµογές του, αρχίζουν να χρησιµοποιούνται και σε άλλους τοµείς του 

τουρισµού όπως κέντρα αναψυχής, θέατρα, ναυτιλιακές εταιρείες, οδικές και 

σιδηροδροµικές µεταφορές.  

Γενικά, οι εφαρµογές e-ticketing επιτρέπουν τη µείωση του λειτουργικού κόστους των 

τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. εκτυπωτικά έξοδα, έξοδα αποστολής), ενώ 

παράλληλα, βελτιώνεται η ποιότητα υπηρεσιών και ο χρόνος που δαπανά ο πελάτης, 

καθώς αυτός πραγµατοποιεί την αγορά του στον επιθυµητό χρόνο (Χουλιάρας & 

Κιούση, 2009). 
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3.3.4. Συστήµατα online κρατήσεων (online reservation systems) 

Τα συστήµατα online κρατήσεων παρέχουν το πλήρες τεχνολογικό υπόβαθρο που 

απαιτείται ώστε ένας ταξιδιωτικός οργανισµός ή ένα ξενοδοχείο, να αξιοποιήσει 

πλήρως την υπάρχουσα υποδοµή του και να προχωρήσει σε πωλήσεις µιας ευρείας 

γκάµας υπηρεσιών. Απευθύνονται κυρίως σε 

1) ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύµατα που θέλουν να χρησιµοποιούν την 

ιστοσελίδα τους για online πωλήσεις, 

2) ξενοδοχειακούς οµίλους που επιθυµούν να έχουν την κεντρική διαχείριση 

κρατήσεων για όλες τις ξενοδοχειακές τους µονάδες, 

3) τουριστικά γραφεία που παρέχουν καταλύµατα, ενοικίαση αυτοκινήτων, 

εκδροµές ή τουριστικά πακέτα και 

4) τουριστικά portals που θέλουν να συνδέσουν προϊόντα από διαφορετικούς 

προµηθευτές και να τα διαθέσουν στους επισκέπτες τους (Χουλιάρας & 

Κιούση, 2009). 

 

 

 

3.3.5. Εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας 

Επιπρόσθετα, στη σύγχρονη αγορά, έχουν αναπτυχθεί και ποικίλες εφαρµογές κινητής 

τηλεφωνίας σχετικές µε τον τουρισµό, που αφορούν σε µάρκετινγκ, ηλεκτρονικές 

πωλήσεις και εισιτήρια και κινητούς ξεναγούς σε πολιτισµικούς χώρους. Αποτέλεσµα 

αυτής της εξέλιξης, είναι να µετατρέπεται το κινητό τηλέφωνο του ταξιδιώτη, σε µέσο 

προσφοράς γεωγραφικά προσαρµοσµένων υπηρεσιών (Αγγελοπούλου & 

Βακτριτζόγλου, 2015). 

 

Οι βασικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα, παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 9: Βασικές δυνατότητες µέσω εφαρµογών κινητής τηλεφωνίας 

 

SMS Ειδοποιήσεις για διαθεσιµότητα πτήσεων, δωµατίων 
κλπ 

M-ticketing Έκδοση εισιτηρίων 

Ξεναγοί Υπηρεσίες ταξιδιωτικών ξεναγών 

Push services Παροχή υπηρεσιών σε χρήστες πριν τις ζητήσουν 
όπως ενηµερωτικά µηνύµατα για roaming 

Mobile payment Πληρωµή µέσω κινητών συσκευών 

Mobile authentication Εξακρίβωση στοιχείων µε πιστωτικές κάρτες και 
λοιπές τραπεζικές συναλλαγές 

Μobile originated services Υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης αποκτά πρόσβαση 
µε αποστολή µηνύµατος προς 5ψήφιο κωδικό 

 

ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Παπαϊωάννου (2016) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4:	Μεθοδολογία	έρευνας	

4.1 Οι έννοιες ως κατασκευές 

 

Ο Kaplan (1964) διέκρινε τρία ήδη πραγµάτων που µετρώνται στις έρευνες: Τα 

άµεσα παρατηρήσιµα, που βασίζονται στην απλή και άµεση παρατήρηση, τα έµµεσα 

παρατηρήσιµα που απαιτούν περισσότερο λεπτές έµµεσες ή σύνθετες παρατηρήσεις 

και τέλος τις κατασκευές ή θεωρητικές δηµιουργίες, που βασίζονται σε παρατηρήσεις, 

αλλά είναι δυνατό να παρατηρηθούν είτε άµεσα είτε έµµεσα. Οι θεωρητικές 

κατασκευές συντίθενται από έννοιες, στις οποίες λαµβάνουµε υπόψη ( ή 

δηµιουργούµε) κατά της διαδικασία ανάπτυξης µιας θεωρίας. 

Ο ίδιος ο Kaplan (1964:49) ορίζει την έννοια ως µια «οικογένεια αντιλήψεων», 

υπονοώντας ότι µια έννοια είναι κάτι που δηµιουργείται µέσα από την αντίληψη του 

καθενός για τα πράγµατα. Πρόκειται λοιπόν για κατασκευές που προέρχονται από την 

αµοιβαία συµφωνία νοητικών εικόνων και αντιλήψεων. Οι αντιλήψεις µας συνοψίζουν 

σύνολα παρατηρήσεων και εµπειριών που φαινοµενικά συνδέονται. Οι παρατηρήσεις 

και οι εµπειρίες είναι πραγµατικές, ακόµη και αν έχουν υποκειµενικό χαρακτήρα, 

ωστόσο οι αντιλήψεις και οι έννοιες που προκύπτουν από αυτές είναι µόνο νοητικές 

κατασκευές. Συνήθως ωστόσο, πιστεύουµε (εσφαλµένα) ότι οι κατασκευασµένοι όροι 

διαθέτουν εγγενές νόηµα ονοµάζοντας πραγµατικές οντότητες του κόσµου, τούτο όµως 

δεν συµβαίνει µέχρις ότου ανακαλύψουµε το πραγµατικό τους περιεχόµενο και την 

αυθεντική µέθοδο µέτρησής τους. Σε αυτή τη διατριβή, οι όροι προσαρµοσµένοι 

κανόνες, κοινωνικότητα, επικοινωνιακές δοµές, ηγεσία, είναι έννοιες που 

χρησιµοποιήθηκαν για να γίνουν η γέφυρα σύνδεσης και απόδειξης των υποθέσεων, 

ως εκ τούτου, η επιστηµονική εγκυρότητα της µεθόδου µέτρησης τους είναι 

καθοριστικής σηµασίας. Η διαδικασία αυτή της δηµιουργίας συγκεκριµένης 

«υπόστασης» των εννοιών, ονοµάζεται «εννοιολόγηση» . 

4.2 Εννοιολόγηση 

 

Σύµφωνα µε τον Babbie (2010), η διαδικασία µέσω της οποίας προσδιορίζουµε 

τι εννοούµε όταν χρησιµοποιούµε συγκεκριµένους όρους στην έρευνα, ονοµάζεται 
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εννοιολόγηση. Στην επικείµενη έρευνα, ο όρος για παράδειγµα της κοινωνικότητας, 

έλαβε συγκεκριµένο νόηµα επιτυγχάνοντας ένα λειτουργικό consensus κάνοντας 

αντιληπτό το περιεχόµενο της έννοιας στα πρόσωπα που έλαβαν µέρος στην πρωτογενή 

έρευνα. Ουσιαστικά λοιπόν, παρήχθει ένα συγκεκριµένο (συµβατικό) νόηµα για τους 

σκοπούς της έρευνας. Αυτή η διαδικασία προσδιορισµού του νοήµατος µε ακρίβεια, 

περιλαµβάνει τους ενδείκτες, (Item) που χρησιµοποιήθηκαν για να µετρηθούν οι 

έννοιες και να αποκτήσουν µια περισσότερο «απτή» υπόσταση, διασαφηνίζοντας 

παράλληλα τις συµπεριφορές των ανθρώπων στους οποίους εστιάζουµε και µελετούµε. 

Από την άλλη πλευρά, η εστίαση στο τι σηµαίνουν οι λέξεις και οι συµπεριφορές 

(πράξεις) για τους υπό µελέτη ανθρώπους, περιπλέκει σχεδόν πάντοτε τις έννοιες που 

ενδιαφέρουν τον ερευνητή και αυτό διότι η κάθε έννοια µεταφράζεται ή διυλίζεται 

µέσα από την προσωπική θεώρηση και σύστηµα αξιών του καθενός ανθρώπου- 

εργαζοµένου. Αυτό σηµαίνει ότι οι καταχωρήσεις στο νοητικό αρχείο του καθενός 

µπορεί να εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα αποχρώσεων της ίδιας αντιληπτής έννοιας. 

Για το λόγο αυτό οφείλουµε να δηµιουργήσουµε οµαδοποιήσεις ή «διαστάσεις» 

προσδιορίζοντας συνολικά και µε έναν κοινά αντιληπτό και αποδεκτό τρόπο τις 

έννοιες. Για παράδειγµα, στην έννοια της κοινωνικότητας, συµπεριλήφθηκαν οι 

υποέννοιες- διαστάσεις της εµπιστοσύνης (φυσικής και εργασιακή) της κατά πρόσωπο 

επικοινωνίας, της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, της προθυµίας για συνεργασία και 

παροχή βοήθειας. Στην ουσία δηµιουργώντας διαστάσεις και εναλλαξιµότητα στους 

δείκτες, επιτυγχάνεται καλύτερος προσδιορισµός των εννοιών, κοινή προσέγγιση και 

ως εκ τούτου, διασφάλιση εγκυρότητας και πληρότητας στη µέτρηση, ενώ περιορίζεται 

σηµαντικά ο κίνδυνος της αµφισηµίας και λανθασµένης κατανόησης από την πλευρά 

του πληθυσµού της έρευνας.  

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ερευνητικής µεθοδολογίας, έγινε επίσης αντιληπτό, 

ότι η βελτίωση προσδιορισµού των εννοιών είναι µια επίπονη και δυναµική διαδικασία 

και πολύ συχνά απαιτήθηκε να τροποποιηθούν τόσο οι ενδείκτες, όσο και οι διαστάσεις 

που χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου να έρθουν σε απόλυτη συµφωνία µε το πληθυσµό 

της έρευνας. Η επιτυχία της προσαρµογής και η εγκυρότητα, αποδείχθηκε ωστόσο 

µέσα από τα εργαλεία εγκυρότητας τα οποία ξεπέρασαν κατά πολύ (όπως θα αναφθεί 

σε επόµενη παράγραφο)τα βιβλιογραφικά όρια (thresholds). Στα πλαίσια της ποιοτικής 

έρευνας, ο προσδιορισµός των εννοιών (εννοιολόγηση) έγινε χρησιµοποιώντας σε ένα 

γκρουπ ειδικών, τη µέθοδο Delphi, όπου σε µια διαδικασία συγκεκριµένων γύρων 
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αξιολόγησης, επελέγησαν οι κατάλληλοι ενδείκτες (στην ουσία ερωτήσεις) που 

συνέθεσαν το ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. 

 

  

4.3.Λειτουργικοποίηση- Αξιοπιστία 

 

Επιτυγχάνοντας την εννοιολόγηση, δηλαδή την επεξεργασία και εξειδίκευση 

αφηρηµένων εννοιών, το επόµενο στάδιο δράσης είναι αυτές οι έννοιες να τεθούν στην 

διάθεση του ερευνητή ως µετρήσιµα µεγέθη, ουσιαστικά να λειτουργικοποιηθούν, 

οδηγώντας σε εµπειρικές παρατηρήσεις 

Κατά τη λειτουγικοποίηση µιας έννοιας, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο εύρος της 

διακύµανσης των εννοιών συνδυάζοντας ιδιότητες και εντάσσοντάς τες στην υπό 

συζήτηση έννοια. Είναι σαφές, ότι για να µετρήσουµε το πλήρες εύρος της 

διακύµανσης, πρέπει η λειτουργικοποίηση των στάσεων (που αφορούν την 

συγκεκριµένη έννοια) να περιλαµβάνει όλο το εύρος των υπο- εννοιών, µε την 

υποσηµείωση όµως ότι θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς και τους στόχους της έρευνας.  

Για τη λειτουργικοποίηση, των µεταβλητών, πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη τόσο ο 

βαθµός της ακρίβειας όσο και της πιστότητας, θέτοντας σαφή όρια ανάµεσα  στο πόσο 

λεπτές και ευδιάκριτες θα είναι οι διακρίσεις µεταξύ των πιθανών τιµών  που θα 

συνθέτουν τη µεταβλητή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αξιοπιστία και 

αντιµετωπίζεται υποκειµενικότητα του ενός παρατηρητή / ερευνητή, ο οποίος 

αντιλαµβάνεται και επεξεργάζεται τις απαντήσεις και συµπεριφορές του 

παρατηρουµένου πληθυσµού.  Στην παρούσα έρευνα, η υποκειµενικότητα 

αντιµετωπίστηκε µε την µέθοδο «ελέγχου – επανελέγχου», αναπροσαρµόζοντας 

δυναµικά τα ερευνητικά εργαλεία και διενεργώντας συνολικά 3 πιλοτικές δοκιµές. Στις 

δοκιµές αυτές οι αλλαγές που έγιναν αφορούσαν  

• Στη λεκτική διατύπωση εννοιών και χρήση πιο απλής και καθηµερινής 

γλώσσας, αποφεύγοντας σύνθετη επιστηµονική ορολογία 
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• Στον περιορισµό των ερωτηµάτων που σχετίζεται µε τις λανθάνουσες 

µεταβλητές, αφήνοντας εκτός ερωτηµατολογίου ερωτήσεις που αφορούσαν 

στην µεταφορά και λήψη καταγεγραµµένης γνώσης 

• Στο σαφή διαχωρισµό των εννοιών της λήψης και µεταφοράς εµπειρικής 

γνώσης.  

Η αξιοπιστία επίσης της έρευνας διασφαλίστηκε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

διχοτόµησης µε σκοπό αφενός να εκφραστούν πλήρως οι υπό –έννοιες που 

χρησιµοποιήθηκαν, αλλά και αφετέρου να υπάρξει η πληρέστερη δυνατή 

κατηγοριοποίηση. Τέλος η αξιοπιστία διασφαλίστηκε µε τη χρησιµοποίηση 

καθιερωµένων µέτρων  που λήφθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία στο θεµατικό 

αντικείµενο. 

4.4 Μεθοδολογία εργαλεία επιστηµονικής εγκυρότητας των αποτελεσµάτων 

 

4.4.1 Τριγωνισµός  

 

Επιδιώκεται υποστήριξη και επικύρωση µε διπλό και τριπλό έλεγχο ή αυτό που 

ονοµάζεται ‘τριγωνισµός’ (triangulation): χρησιµοποιούνται δηλαδή πολλαπλά 

αντικείµενα ενδιαφέροντος, παρατηρητές και µεθοδολογικά εργαλεία (π.χ. διεξοδική 

διαδικασία συνέντευξης) για να επιβεβαιώσουν τα εδραιωµένα γεγονότα. Είναι σαφές 

και προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση,  ότι ο εργασιακός χώρος µιας 

επιχείρησης φιλοξενίας είναι κοινωνικά δοµηµένος και µάλιστα µε τρόπο 

πολυδιάστατο, εποµένως τα µηνύµατα και οι αλληλεπιδράσεις του προς τον ή τους 

παρατηρητές αλλάζουν διαρκώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα καµιά ερευνητική µέθοδος, 

από µόνη της να µην είναι ικανή να συλλάβει όλα τα συνεχώς µεταβαλλόµενα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του υπό εξέταση κοινωνικού γίγνεσθαι. Κάθε ερευνητική 

µέθοδος εκφράζει και µια διαφορετική ερµηνεία του παρατηρητή και προτείνει 

διαφορετικές οδούς δράσης τις οποίες µπορεί να ακολουθήσει ο ερευνητής κατά τη 

διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Επιπλέον, η σηµασία της µεθόδου αλλάζει 

διαρκώς και κάθε ερευνητής δίνει διαφορετική εξήγηση για την ερευνητική µέθοδο που 

χρησιµοποιεί. Εποµένως, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η ερευνητική 

διαδικασία θα πρέπει να στηρίζεται σε συνδυασµό µεθόδων, ώστε να είναι όσο το 
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δυνατόν πιο αξιόπιστες οι ερµηνείες για τον κόσµο που µας περιβάλλει. (Denzin, 1989,) 

Η χρήση πολλών µεθόδων στην κοινωνική έρευνα, έχει πολλαπλά πλεονεκτήµατα. Η 

εφαρµογή µιας και µόνο µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα τη διερεύνηση περιορισµένων 

πτυχών της πολύπλοκης ανθρώπινης συµπεριφοράς. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

ερευνητικές µέθοδοι λειτουργούν ως φίλτρα µέσα από τα οποία έχουµε επιλεκτική 

µόνο αίσθηση του περιβάλλοντος. Δεν είναι ποτέ ουδέτερες και έχουν πάντα ένα 

θεωρητικό πλαίσιο µέσα από το οποίο ερµηνεύουν τον κόσµο της εµπειρίας. (Cohen & 

Manion, 2004) Εποµένως, η απόλυτη εµπιστοσύνη σε µια και µόνο µέθοδο έρευνας 

µπορεί να προκαταλάβει ή και να διαστρεβλώσει την εικόνα που έχει ο ερευνητής για 

το τµήµα της πραγµατικότητας που ερευνά. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

βέβαιος ότι τα δεδοµένα που συγκεντρώνει δεν είναι προϊόν της µεθόδου συλλογής 

τους. Η βεβαιότητα όµως αυτή επιτυγχάνεται όταν διαφορετικοί µέθοδοι συλλογής 

δεδοµένων µας δίνουν τα ίδια αποτελέσµατα. Μάλιστα, όσο περισσότερο οι µέθοδοι 

αυτές  διαφέρουν τόσο περισσότερο ενισχύεται και η εµπιστοσύνη του ερευνητή. 

Επιπλέον, µε τη χρήση πολλών µεθόδων, ξεπερνιέται και το πρόβληµα των 

περιορισµένων δυνατοτήτων που έχει, από τη φύση της, κάθε µέθοδος. (Cohen & 

Manion, 1989,) Η χρήση πολλών µεθόδων για τη διερεύνηση ενός προβλήµατος 

συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και αποδίδεται µε τον όρο «τριγωνισµός» 

(triangulation). Υπάρχουν διάφοροι τύποι τριγωνισµού (Denzin, 1989, p. 512: Cohen 

& Manion, 2004,) και οι περισσότεροι από αυτούς συγκρίνουν δεδοµένα που 

προέρχονται από κάποια ποιοτική µέθοδο, µε δεδοµένα που συγκεντρώνονται από 

κάποια άλλη ποσοτική µέθοδο Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη και ο 

συνδυασµός ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι 

αυτόµατα δηµιουργείται µια ενιαία και καλά οργανωµένη εικόνα του προβλήµατος. 

Στην πραγµατικότητα µπορεί να υπάρχουν και αντιθέσεις µεταξύ των δεδοµένων και 

τα διάφορα ευρήµατα να ληφθούν υπόψη µε διαφορετικούς βαθµούς αξιοπιστίας το 

καθένα. Σε µια προσπάθεια συγκερασµού και συνδυασµού των δύο παραδειγµάτων 

έρευνας που, όπως προαναφέραµε κρίνεται επιβεβληµένη, χρησιµοποιήσαµε, στα 

πλαίσια της ποσοτικής µεθόδου την τεχνική του ερωτηµατολογίου και στα πλαίσια της 

ποιοτικής µεθόδου την τεχνική της συνέντευξης. Οι δύο αυτές τεχνικές όπως 

αναφέρθηκε, έχουν πολλά µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα η καθεµιά, αλλά ο 

συνδυασµός τους θεωρείται ότι είναι αρκετά αποδοτικός.  
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4.4.2 Παρατήρηση 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η παρατήρηση είναι µια ακόµη τεχνική η οποία  

χρησιµοποιείται ευρέως κατά τη συλλογή δεδοµένων στις ποιοτικές έρευνες, µε σκοπό 

να εµπλουτιστούν οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται κατά την ποιοτική 

προσέγγιση. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα της τεχνικής παρατήρησης είναι πώς 

επιτρέπει την απ᾿ ευθείας καταγραφή της συµπεριφοράς των χρηστών, σε αντίθεση µε 

άλλες τεχνικές (π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, κ.α.) κατά τις οποίες η 

συµπεριφορά περιγράφεται κατόπιν συνεπαγωγών και σύµφωνα µε τα δεδοµένα που 

συλλέχθηκαν. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της έρευνας πεδίου είναι η παρουσία ενός 

ερευνητή  που παρατηρεί και σκέφτεται την ώρα της δράσης, συνεπώς, τόσο στην 

περίπτωση της άµεσης παρατήρησης όσο  σε αυτήν των συνεντεύξεων, είναι ζωτικής 

σηµασίας να περιλαµβάνονται και να καταγράφονται τόσο οι εµπειρικές 

παρατηρήσεις, όσο και οι ερµηνείες του ερευνητή για αυτές.  Ο τύπος παρατήρησης ο 

οποίος επιλέχθηκε συχνά αναφέρεται ως µη-δοµηµένη παρατήρηση. Όπως δηλώνει και 

το όνοµα, δεν χρησιµοποιείται κάποιος οδηγός (ή πρωτόκολλο) ενεργειών για την 

παρατήρηση. Ο σκοπός είναι να καταγραφεί όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερα η 

αλληλεπίδραση του χρήστη µε τη φορητή συσκευή, προκειµένου να µπορεί να 

µελετηθεί, να ερµηνευτούν οι διάφοροι τρόποι αλληλεπίδρασης καθώς και να 

εντοπιστούν σφάλµατα ευχρηστίας των διεπαφών χρήσης. Στην προκειµένη 

περίπτωση, η παρατήρηση έγινε σε δύο στάδια: 

• στη συµπεριφορά των υπαλλήλων που εργάζονταν σε επιχειρήσεις φιλοξενίας  

• στη συµπεριφορά και τις απαντήσεις των γενικών διευθυντών και των 

διευθυντών των τµηµάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων  

 και στις δύο περιπτώσεις, κρατήθηκαν σηµειώσεις σε τρία στάδια. Στο αρχικό 

κατεγράφησαν οι συµπεριφορές µε κωδικοποιηµένα, στο δεύτερο, µετά το πέρας της 

ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας οι σηµειώσεις επιµελήθηκαν περισσότερο, ενώ κατά 

το τρίτο στάδιο υπήρξε πλήρης αποκωδικοποίηση τους 

4.4.3 Μέθοδος Delphi 

 

Η µέθοδος Delphi αφορά σε µια δοµηµένη ερευνητική διαδικασία κατά την 

οποία µια σειρά από ερωτηµατολόγια συντάσσονται και διανέµονται σε µια οµάδα 
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εµπειρογνωµόνων, µε σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για το θέµα που διερευνάται. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συναίνεση µεταξύ των 

µελών της οµάδας.  Η Delphi, ως ερευνητική διαδικασία, έχει παρουσιαστεί από 

διάφορους επιστήµονες ως έρευνα,  προσέγγιση,  µέθοδος, διαδικασία, τεχνική  ή, 

απλά, Delphi. Σε αντίθεση µε τις αµιγώς ποσοτικές ή ποιοτικές έρευνες, η µέθοδος 

Delphi στηρίζεται σε ποσοτικές αναλύσεις που προκύπτουν συνήθως µέσα από 

ποιοτικές προσεγγίσεις των φαινοµένων που διερευνώνται. Η µέθοδος χρησιµοποιείται 

ευρέως στις επιχειρήσεις, στη βιοµηχανία και στην εκπαίδευση. Στον υγειονοµικό 

κλάδο, έχει χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για την επίλυση ιατρικών, νοσηλευτικών και 

διοικητικών προβληµάτων. Καθώς έχουν δηµιουργηθεί πολλές ερευνητικές 

παραλλαγές της, πολλοί ερευνητές επιλέγουν να αναφέρονται στον όρο ≪προσέγγιση 

Delphi≫ έναντι του ≪µέθοδος/τεχνική Delphi≫ για την περιγραφή της συγκεκριµένης 

ερευνητικής µεθοδολογίας. Η ευελιξία που διαθέτει µπορεί να προκαλέσει σύγχυση 

στους άπειρους ερευνητές, ενώ το γεγονός ότι χρησιµοποιούνται διάφορες παραλλαγές 

της ενέχει τον κίνδυνο να εκληφθεί ως έλλειψη µεθοδολογικής αυστηρότητας. 

4.4.3.1 Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της Delphi 
 

Η Delphi περιλαµβάνει µια σειρά από γύρους  συλλογής δεδοµένων στους οποίους 

διανέµονται ερωτηµατολόγια σε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων. Τα ερωτηµατολόγια 

συνδέονται µεταξύ τους µε ελεγχόµενη ανατροφοδότηση, στοχεύοντας να καταλήξουν 

στη διατύπωση προτάσεων µέσα από την αξιόπιστη συναίνεση των συµµετεχόντων. 

Για να εντοπιστεί ένα ευρύ φάσµα απόψεων στην κλασική µορφή της µεθοδολογίας, ο 

πρώτος γύρος συλλογής δεδοµένων έχει ποιοτική προσέγγιση. Τα δεδοµένα του 

πρώτου γύρου αναλύονται, οµαδοποιούνται και σχεδιάζεται ένα δεύτερο 

ερωτηµατολόγιο, βασισµένο στα αποτελέσµατα αυτής της οµαδοποίησης. Το δεύτερο 

ερωτηµατολόγιο αποστέλλεται στους ίδιους εµπειρογνώµονες, οι οποίοι καλούνται να 

καταθέσουν τις απόψεις τους είτε µε τη µορφή συµφωνίας-διαφωνίας µε την κλίµακα 

τύπου Likert, είτε κατατάσσοντας κατά σειρά σηµαντικότητας τις διατυπώσεις. Οι 

εµπειρογνώµονες έχουν συχνά τη δυνατότητα να προσθέσουν σχόλια ή να 

επεξεργαστούν τα δεδοµένα. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια επιστρέφονται στην 

ερευνητική οµάδα για περαιτέρω ανάλυση. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου 

επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συναίνεση. 
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Η Delphi είναι µια ευέλικτη ερευνητική µεθοδολογία και για το λόγο αυτόν έχουν 

διαµορφωθεί διάφορες παραλλαγές της. Οι Gupta και Clarke (1996) αναφέρουν 

µάλιστα ότι «οι επαγγελµατίες επιθυµούν πολλές φορές και µάλιστα διακαώς να 

τροποποιήσουν την Delphi». Συµπεραίνουν ακόµη ότι, ενώ κάποιες τροποποιήσεις 

είναι χρήσιµες, κάποιες άλλες υπονοµεύουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Η πιο 

διαδεδοµένη κατηγοριοποίηση της Delphi είναι η εξής:  

• Κλασική Delphi: Τα δεδοµένα συλλέγονται από τους εµπειρογνώµονες µέσα 

από επαναλαµβανόµενους γύρους έως ότου οι απαντήσεις αποκτήσουν 

σταθερότητα και δεν µπορούν να τροποποιηθούν περαιτέρω. Συχνά, σε αυτό το 

σηµείο προκύπτει συναίνεση. 

• Delphi πολιτικής τακτικής: Ο στόχος της είναι η παραγωγή εναλλακτικών, 

ακόµη και αντιφατικών πολιτικών πάνω σε ένα θέµα, χρησιµοποιώντας ένα 

δοµηµένο δηµόσιο διάλογο. 

• Delphi αποφάσεων: Χρησιµοποιείται για τη λήψη αποφάσεων. Η ανωνυµία σε 

αυτή είναι σχετική, αφού οι εµπειρογνώµονες γνωρίζουν τα ονόµατα των 

συµµετεχόντων και έτσι αυξάνεται η δέσµευσή τους να απαντήσουν οι ίδιοι τα 

ερωτηµατολόγια.  

•  Οµαδική Delphi: Σε µια ολοήµερη συνάντηση των εµπειρογνωµόνων 

λαµβάνονται οι απόψεις µέσα από ανατροφοδότηση και σχηµατισµό µικρών 

οµάδων. 

Άλλες παραλλαγές της Delphi που έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία είναι η 

τροποποιηµένη Delphi, η Delphi � πραγµατικού χρόνου, ενώ, τα χαρακτηριστικά της 

µεθόδου διαφοροποιούνται µερικώς, ανάλογα µε την παραλλαγή που θα 

χρησιµοποιήσουν οι ερευνητές. Στην κλασική της µορφή, τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τη µεθοδολογία είναι τα ακόλουθα:  

• Ανωνυµία: Διασφαλίζεται µέσα από τη χορήγηση ερωτηµατολογίων. 

Θεωρητικά, κάθε µέλος της οµάδας µπορεί να σκεφτεί και να δώσει τις 

απαντήσεις του, χωρίς να ανησυχεί για το ≪προφίλ≫ του µέσα στην οµάδα.  

• Επανάληψη: Προκύπτει µέσα από την επαναχορήγηση δοµηµένων 

ερωτηµατολογίων και έτσι ο συµµετέχων µπορεί να διατυπώσει εκ νέου τις 

απόψεις του.  
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•  Ελεγχόµενη ανατροφοδότηση: Λαµβάνει χώρα ανάµεσα στους γύρους 

ερωτήσεων, στο σηµείο κατά το οποίο κάθε µέλος της οµάδας 

ενηµερώνεται για τις απόψεις των υπολοίπων µελών. Μπορεί να λάβει τη 

µορφή απλής στατιστικής σύνοψης ή ακόµη και διατύπωσης 

επιχειρηµάτων. 

• Στατιστική ανάλυση: Διενεργείται στο τέλος της διαδικασίας. Η οµαδική 

κρίση εκφράζεται συνήθως ως µέσος όρος και η τυπική απόκλιση των 

απόψεων των µελών χρησιµοποιείται ως δείκτης συναίνεσης. Με τον τρόπο 

αυτόν παρέχονται περισσότερες πληροφορίες απ’ ό,τι µέσα από µια απλή 

οµόφωνη ή κατά πλειοψηφία συµφωνία απόψεων 

 

4.4.3.2 Η χρήση της Delphi 
 

Σε κάθε ερευνητική προσπάθεια, η επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας 

εξαρτάται από τη φύση του ερευνητικού προβλήµατος και από τη διαθεσιµότητα των 

πηγών. Οι Linstone και Turoff (1975)  υποδεικνύουν ότι η Delphi είναι χρηστική στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

− Το πρόβληµα δεν προσφέρεται για ακριβείς αναλυτικές τεχνικές, αλλά για 

υποκειµενικές κρίσεις σε συλλογική βάση 

− Τα άτοµα που συνεισφέρουν στην εξέταση ενός πολύπλευρου θέµατος διαθέτουν 

διαφορετική εµπειρία ή ειδίκευση 

− Είναι ανέφικτη η συνάντηση των µελών της οµάδας, π.χ. για να πραγµατοποιηθούν 

οµάδες εστιασµένης συζήτησης (focus groups) λόγω χρόνου και κόστους 

− Η αποτελεσµατικότητα της διαπροσωπικής επικοινωνίας µπορεί να αυξηθεί µε 

διαδικασίες επιπρόσθετης οµαδικής επικοινωνίας 

− Οι διαφωνίες είναι τόσο έντονες που θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανωνυµία 

− Η ετερογένεια των συµµετεχόντων είναι αναγκαία, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων (π.χ. για να µην κυριαρχήσει η άποψη των ατόµων 

µε ισχυρή προσωπικότητα).  
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Σύµφωνα µε τους Rowe και Wright (1999) το κύριο κριτήριο για την υιοθέτηση της 

µεθόδου Delphi είναι η αναγκαιότητα της υποκειµενικής εκτίµησης (όπως στην 

πρόβλεψη), που προκύπτει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδοµένα είναι 

ανεπαρκή ή ακατάλληλα (π.χ. έχουν παρουσιαστεί νέοι παράγοντες, οι οποίοι 

επηρεάζουν τα δεδοµένα που είναι γνωστά έως σήµερα). 

4.4.4 Ποσοτική έρευνα 

 

  Η διαδικασία διεξαγωγής µιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας ακολουθεί δύο 

διακριτά στάδια. Tο στάδιο σχεδιασµού και το στάδιο υλοποίησης, ενώ τέλος, 

ακολουθεί η επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων που προκύπτουν και γίνεται η 

σύνθεσή τους και διατύπωση των σχετικών συµπερασµάτων. Κατά το πρώτο στάδιο 

προσδιορίζονται τα ερωτήµατα, οι ανάλογες παραδοχές και σχηµατίζονται οι 

υποθέσεις εργασίας η ισχύς των οποίων τίθεται υπό διερεύνηση. Το κύριο ερευνητικό 

εργαλείο στις ποσοτικές έρευνες είναι το ερωτηµατολόγιο µέσω του οποίου ο 

ερευνητής προσπαθεί να αντικειµενικοποιησει συγκεκριµένες έννοιες και εποµένως 

να τις µετρήσει. Συνήθως, µετά την κατάρτιση του ερωτηµατολογίου, γίνεται 

δοκιµαστική έρευνα για να προσδιορισθεί η λειτουργικότητα του ερωτηµατολογίου 

και να διαµορφωθεί οριστικά η δοµή του. Εν συνεχεία ακολουθεί η επιλογή 

δείγµατος από το σύνολο του πληθυσµού, στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η επιτόπια 

έρευνα. Μετά την συλλογή των δεδοµένων λαµβάνει χώρα το στάδιο της 

επεξεργασίας τους. Η φάση της επεξεργασίας αποτελείται από τα εξής διακεκριµένα 

στάδια: έλεγχο, κωδικογράφηση, µηχανογραφική επεξεργασία 

Ο έλεγχος είναι µια συνεχής και δυναµική διαδικασία που γίνεται σε όλα τα στάδια 

της έρευνας και αφορά στην διατήρηση της εγκυρότητας και την αξιοπιστία της 

έρευνας. Κοµβικό σηµείο της έρευνας είναι αυτό της κωδικογράφησης, όπου ο 

ερευνητής µετατρέπει αφηρηµένες έννοιες σε µετρήσιµες. Είναι µια µηχανογραφική 

διαδικασία, από όπου ξεκινά η περιγραφική στατιστική επεξεργασία, οποία 

περιλαµβάνει της κατάρτιση των πινάκων συχνοτήτων, γίνονται οι παλινδροµήσεις 

που αφορούν στη συσχέτιση δύο µεταβλητών και τέλος δηµιουργούνται τα 

διαγράµµατα, όπου αποτυπώνονται µε γραφικό τρόπο τα στοιχεία της έρευνας  
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4.4.5. Ποιοτική έρευνα 

 

Όπως αναφέρθηκε, οι ερευνητικές µέθοδοι διακρίνονται σε ποσοτικές και 

ποιοτικές, όπου οι πρώτες (ποσοτικές) αναλύουν την ποσότητα εµφάνισης του 

φαινοµένου που εξετάζεται, ενώ  οι  ποιοτικές αναφέρονται στο είδος, στο 

συγκεκριµένο χαρακτήρα του φαινοµένου (Kvale, 1996). Τα ειδοποιά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές µεθόδους είναι ότι έχουν µια οµαλή ροή και ότι δεν είναι 

κατευθυνόµενες από τον ερευνητή, τουλάχιστον σε έναν µεγάλο βαθµό. Οι Lincoln και 

Guba(1985), υποστηρίζουν ότι οι ποιοτικές µέθοδοι είναι φυσικές διότι ο ερευνητής 

µπορεί να διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειµένων και να κατανοήσει τις 

κοινωνικές επιρροές που τα υποκείµενα έχουν δεχτεί. Χρησιµοποιώντας την 

παρατήρηση τις συνεντεύξεις και κρατώντας σηµειώσεις, περιγράφει και ερµηνεύει τα 

φαινόµενα (Eisner, 1991), κατά πως αυτός τα αντιλαµβάνεται. Ουσιαστικά, κατά τη 

διάρκεια της ποιοτικής έρευνας, ερευνητής τίθεται αντιµέτωπος µε τον ίδιο του τον 

εαυτό. Αναλαµβάνει να συνδυάσει µε ένα λογικό τρόπο δεδοµένα, στοιχεία και 

καταστάσεις ώστε να καταλήξει σε ένα συµπέρασµα από τα όσα παρατηρεί., 

προσδιορίζοντας ό ίδιος από στοιχεία που έχει αποκοµίσει από την βιβλιογραφική 

έρευνα του τι είναι σηµαντικό και τι όχι.. O Peshkin (1985) παροµοίασε τα 

υποκειµενικά στοιχεία του ερευνητή µε µια θετική «έκρηξη». Είναι ο ερευνητής που 

θα ζωντανέψει τα ουσιώδη στοιχεία της έρευνας και θα κρίνει τι να συµπεριληφθεί στα 

αποτελέσµατα και τι όχι. Με άλλο λόγια, οι ποιοτικές µέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον 

ερευνητή να αντλήσει, δεδοµένα, να εµβαθύνει στην έρευνα και τέλος να κρίνει, 

αναλύοντας και ιεραρχώντας τα στοιχεία που εξάγονται από την έρευνα. (Geertz, 

1973). Ο ερευνητής καλείται να ερµηνεύσει τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί και να 

αναδείξει τα τελικά συµπεράσµατα, χρησιµοποιώντας τις παρατηρήσεις του. Εκείνο 

λοιπόν που έχει βαρύτητα στις ποιοτικές µεθόδους είναι η κρίση του ερευνητή και 

όσων θα διαβάσουν την έρευνα (Eisner, 1991). Πάντοτε όµως τα αποτελέσµατα µιας 

έρευνας αποτελούν αφετηρία για µια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών µεθοδολογικών 

προσπαθειών, γιατί τα ζητήµατα προς µελέτη και ανάλυση δεν σταµατούν να 

υφίστανται και τα αποτελέσµατά τους θέτουν συνεχείς προβληµατισµούς στους 

ερευνητές. 

Οι συνεντεύξεις  
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Το κύριο εργαλείο για την άντληση ποιοτικών δεδοµένων είναι η συνέντευξη, µέσω 

της οποίας προκαλείται (καθοδηγούµενη από τον ερευνητή) η αλληλεπίδραση, η 

επικοινωνία µεταξύ προσώπων, (Cohen και Manion, 1992). Πρόκειται ουσιαστικά για 

την µέθοδο που έχει ως αντικείµενό της να σχηµατίσει ένα «νοητικό περιεχόµενο» 

(Mialaret, 1997), να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας και να αναγνωρίσει 

συµπεριφορές. Ο Tuckman (1972), όρισε τις συνεντεύξεις ως δυνατότητα «εισόδου» 

στο τι διαδραµατίζεται στο µυαλό του υποκειµένου. Οι συνεντεύξεις προβάλλουν τις 

γνώσεις που το υποκείµενο κατέχει (πληροφορίες και γνώσεις), τι του αρέσει και τι όχι 

(αξίες και προτιµήσεις) και κυρίως τι σκέπτεται (απόψεις και αντιλήψεις). Ένα στοιχείο 

που τη διαφοροποιεί από µια απλή συζήτηση, είναι ότι αποτελεί το βασικό εργαλείο 

της έρευνας, ένας έµµεσος τρόπος συλλογής πληροφοριών αναφορικά µε τις 

αντιλήψεις και τα «πιστεύω» των ανθρώπων που ερωτώνται. Ένα δεύτερο στοιχείο 

είναι ότι ο διάλογος λαµβάνει χώρα ανάµεσα σε ανθρώπους που κατ’ ουσίαν είναι ξένοι 

µεταξύ τους και ένα τρίτο στοιχείο είναι πως οι συνεντεύξεις κατευθύνονται από τον 

ερευνητή κατά ένα µεγάλο ποσοστό, στοιχείο που βέβαια εξαρτάται και από το είδος 

της συνέντευξης (Rubin και Rubin, 1995). Η επιλογή του ερευνητή να ακολουθήσει 

συνεντεύξεις κρύβει ένα πολύ θετικό στοιχείο και για εκείνον και για την πλευρά του 

υποκειµένου: ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές, που λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία 

να νιώσουν περισσότερο συνδεδεµένες µε τη συζήτηση, που διεξάγεται, 

ανατροφοδοτούµενη από τις απόψεις που εκφράζονται. Σ’ αυτό το σηµείο, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η συνέντευξη βασίζεται στην παρακάτω θέση: η γνώση επιτυγχάνεται 

σε µεγάλο βαθµό µέσω καλής ακρόασης, έως και «ευγενούς αφουγκράσµατος» των 

κόσµων των υποκειµένων, τα οποία ο ερευνητής οφείλει να έχει ενθαρρύνει να 

εκφραστούν. Για αυτό το λόγο ακόµα και τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης είναι 

καθοριστικά (Kvale, 1996). Καταλήγοντας υπογραµµίζεται ξανά, ότι, αναµφίβολα, 

πολλές ποιοτικές συνεντεύξεις συντίθενται από αρκετά αυστηρά σχεδιασµένα µέρη κι 

από µέρη όχι προσχεδιασµένα (Rubin και Rubin, 1995: 5) και πάντοτε υφίσταται 

αρµονική σύνδεση µεταξύ τους. Οι συνεντεύξεις γενικά έχουν όµως και µειονεκτήµατα 

τα οποία οφείλει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει ο ερευνητής. Ένα εκ των 

σηµαντικότερων µειονεκτηµάτων είναι ο κίνδυνος βεβιασµένων ερωτήσεων από 

µεριάς του ερευνητή µε πιθανό αποτέλεσµα τις ανακριβείς ή παραπλανητικές 

πληροφορίες. Ο ερευνητής πρέπει πάντοτε να λαµβάνει υπ’ όψη τις επιπτώσεις της 

συµπεριφοράς του, οι οποίες µπορεί να τον αποµακρύνουν περισσότερο ή λιγότερο από 

τις θέσεις των υποκειµένων (Antaki και Rapley, 1996). 
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 4.5. Εγκυρότητα 

Στην καθηµερινή της χρήση, η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθµό στο οποίο 

ένα εµπειρικό µέτρο αντικατοπτρίζει επαρκώς το πραγµατικό νόηµα της υπο εξέταση 

έννοιας, χρησιµοποιώντας κριτήρια που εξασφαλίζουν τη συµφωνία των µετρήσεων 

µε την ορθή αντίληψη των εννοιών. Το πρώτο κριτήριο είναι η φαινοµενική 

εγκυρότητα, όπου συγκεκριµένα εµπειρικά µέτρα, συνάδουν µε τις ατοµικές θεωρήσεις 

και νοητικές εικόνες  που αφορούν σε µια ορισµένη έννοια. Για παράδειγµα, η 

συχνότητα προσέλευση ενός ατόµου σε θρησκευτικές εκδηλώσεις είναι ένδειξη της 

θρησκευτικότητας του ατόµου που µοιάζει λογική, χωρίς να χρειάζονται πολλές 

εξηγήσεις. Έχει δηλαδή φαινοµενική εγκυρότητα. Καθοριστικό όµως ρόλο στην 

επίτευξη εγκυρότητας, έχει η εγκυρότητα των κριτηρίων (ή προγνωστική εγκυρότητα) 

που βασίζονται συνήθως σε κάποιο εξωτερικό κριτήριο. (παράδειγµα είναι πολύ 

θρήσκος, υποστηρίζει την ισότητα ανδρών γυναικών, υποστηρίζει ακροδεξιές 

πολιτικές παρατάξεις κλπ). Παράλληλα ή µάλλον σε συµπλήρωση της εγκυρότητας 

των κριτηρίων επέρχεται η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής,  ( ή δοµική 

εγκυρότητα) η οποία βασίζεται σε λογικές σχέσεις που έχουν οι µεταβλητές µεταξύ 

τους, προφέροντας ισχυρή επιβεβαίωση για το αν το χρησιµοποιούµενο κριτήριο 

µετράει πραγµατικά την ιδιότητα που θέλουµε να µετρηθεί. Τέλος, η εγκυρότητα 

περιεχοµένου, αναφέρεται στο βαθµό µε τον οποίο ένα µέτρο καλύπτει τις πιθανές 

σηµασίες που περιλαµβάνονται σε µια έννοια. Είναι σαφές ότι επιθυµούµε οι µετρήσεις 

µας να είναι έγκυρες και αξιόπιστες, συχνά όµως προκύπτει µια διάσταση ανάµεσα στα 

κριτήρια αξιοπιστίας και τα κριτήρια της εγκυρότητας που συχνά αφαιρεί το νοηµατικό 

πλούτο των εννοιών. Για παράδειγµα η θρησκευτικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο 

από συχνές επισκέψεις στην εκκλησιαστικές δραστηριότητες ή η ικανοποίηση των 

υπαλλήλων από την εργασία τους είναι κάτι περισσότερο από το ύψος της 

αποζηµίωσης, ή η µεταφορά της γνώσης, από τη συχνότητα επικοινωνίας, το πρόβληµα 

δε εντείνεται, όσο η έννοια που προσπαθούµε να περιγράψουµε έχει µεγαλύτερο 

πλούτο. Αυτή η διάσταση εξηγεί ως ένα βαθµό την επιµονή δύο πολύ διαφορετικών 

προσεγγίσεων στην κοινωνική έρευνα. Την ποσοτική προσέγγιση που βασίζεται σε 

αυστηρές και τεχνικές δοµές και την ποσοτική προσέγγιση, που βασίζεται σε 

περισσότερο ιδιογραφικές µεθόδους. Ωστόσο, η πρώτη είναι περισσότερο αξιόπιστες 

ενώ η δεύτερη προσέγγιση περισσότερο έγκυρη.  
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Στη διατριβή αυτή, έγινε συγκερασµός των δύο αυτών µεθόδων, η οποία εξελίχθηκε σε 

τρία διακριτά βήµατα: Στο πρώτο βήµα διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα 

χρησιµοποιώντας ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, τα ερωτήµατα (ενδεικτες) του 

οποίου προέκυψαν από τη µέθοδο Δελφοί. Στη συνέχεια έλαβε χώρα η ποσοτική 

έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, το οποίο θα αναλυθεί στη συνέχεις, 

ενώ ο τριγωνισµός των µεθόδων συµπληρώθηκε µε την ηµι-δοµηµένη παρατήρηση του 

τρόπου που εργάζονται και επικοινωνούν οι υπάλληλοι µεταξύ τους στο χώρο του 

ξενοδοχείου. 

4.6 Κατασκευή δεικτών 

 

Η κατασκευή των δεικτών που εντάθηκαν τόσο στην ποσοτική όσο και στην 

ποιοτική έρευνα, εξελίχθηκε σε τέσσερα βήµατα: α) την επιλογή των βασικών 

στοιχείων, την εξέταση των εµπειρικών σχέσεων µεταξύ τους, της βαθµολόγηση των 

δεικτών και την τελική επικύρωσή τους. Στο πρώτο βήµα, της επιλογής των στοιχείων 

που συνθέτουν το νόηµα και αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή µέτρησή του, 

χρησιµοποιήθηκαν τα  παρακάτω κριτήρια: 

• Φαινοµενικής (λογικής) Εγκυρότητας, όπου συλλέχθηκαν τα κριτήρια που 

έχουν λογική συνοχή και εξηγούν σε σηµαντικό βαθµό την έννοια 

• Μονοδιαστατικότητας, εµποδίζοντας να υπάρξουν αµφισηµίες, παρανοήσεις 

και διχασµός των ερωτήσεων, λειτουργώντας σε βάρος της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας 

• Επαρκούς διακύµανσης  η οποία ελέχθηκε κυρίως στο δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο µέσα από τη χρήση κλιµάκων ικανοποίησης Likert. 

Στο δεύτερο βήµα της εξέτασης των εµπειρικών σχέσεων, η προσοχή δόθηκε στην 

χρήση ( ή κατασκευή) ερωτηµάτων που δηµιουργούν σχέσης αλληλουχίας µεταξύ των 

εννοιών, εξηγώντας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την έννοια, καθιστώντας της 

µετρήσιµη. Αυτή η σχέση αλληλουχίας εδράζεται είτε σε διµεταβλητή- όπου 

εξετάζεται η σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών, είτε σε πολυµεταβλητή σχέση των 

στοιχείων µεταξύ τους, η οποία προέρχεται από το σύνολο των µεταβλητών που 

χρησιµοποιήθηκαν. Στο τρίτο βήµα της κατασκευής των δεικτών έλαβε χώρα η 

βαθµολόγηση των δεικτών, που προήλθε από την αξιολόγηση και την αποδοχή των 
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ερευνητικών εργασιών που τις περιείχαν στο επιστηµονικό πεδίο της διαχείρισης 

γνώσης. Με άλλο λόγια, για τη βαθµολόγηση των δεικτών (ερωτήσεων) που 

αναπτύχθηκαν στο δοµηµένο ερωτηµατολόγιο βασικό κριτήριο βαθµολόγησης και 

αποδοχής ήταν το σύνολο των αναφορών που είχαν οι ερευνητές που ανέπτυξαν 

προηγούµενα ερευνητικά µοντέλα. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν συναφή 

µοντέλα, οι δείκτες επελέγησαν µε κριτήριο την πληρέστερη ερµηνεία των εννοιών, 

ενώ παράλληλα στην ποιοτική έρευνα οι δείκτες επελέγησαν χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο Delphi. Στο τελευταίο βήµα επικύρωσης των δεικτών, αυτή προήλθε µέσα από 

το δοκιµαστικό  έλεγχο τόσο του δοµηµένου, όσο και το ηµι-δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου. 

 

 

 

4.7 Σχεδιασµός Επιλογής και Μέγεθος Δείγµατος 

 

Η επιλογή του µεγέθους του δείγµατος, «ιδανικά, εξαρτάται από παράγοντες 

όπως η επιθυµητή αξιοπιστία, το µέγεθος του πληθυσµού, τον αριθµό των µεταβλητών 

κ.α.» (Tabachnick & Fidell, 1996,). Για να ελέγξουµε τις υποθέσεις µε την χρήση της 

SEM θα χρειαστούµε µεγάλο δείγµα, δεδοµένου ότι αυτή η µέθοδος βασίζεται σε 

συνδιακυµάνσεις, που στις περιπτώσεις µικρών δειγµάτων εµφανίζουν σηµαντικές 

αστάθειες και αποκλίσεις (Bentler, 1995). Επί πλέον, τόσο η εκτίµηση παραµέτρων, 

όσο και το χ², είναι έλεγχοι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά το µέγεθος του 

δείγµατος (Tabachnick & Fidell, 1996). Ο Boomsma (1983) προτείνει τις 300 µονάδες 

δείγµατος ως ένα οριακά ανεκτό επίπεδο µεγέθους για µοντέλα µεσαίας 

πολυπλοκότητας, ενώ Bentler και Chou (1995) προτείνουν για την επιλογή του 

µεγέθους δείγµατος, πλήθος που να καθορίζεται ανάµεσα στα όρια που δίνονται από 

την σχέση  έως 10:1. Με βάση τα παραπάνω, ένα µέγεθος δείγµατος 590 µονάδων είναι 

απολύτως ασφαλές για τον έλεγχο του προτεινοµένου µοντέλου.  

Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία και τις έρευνες σε πρακτικό επίπεδο για 

την εφαρµογή της SEM, επελέγη η µέθοδος της κατευθυνόµενης κατά στρώµατα 
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δειγµατοληψίας. Με βάση τις αρχές εφαρµογής της SEM, το δείγµα δεν θα χρειαζόταν 

να ξεπερνά τις 590 µονάδες, ανεξάρτητα µε το µέγεθος του πληθυσµού, ο οποίος 

άλλωστε, στην συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης θα ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί 

µε ακρίβεια. Ακόµη θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά κανόνα η εφαρµογή αυτή λαµβάνει 

χώρα σε περιπτώσεις όπου το µέγεθος του πληθυσµού είναι είτε άγνωστο, είτε πολύ 

µεγάλο για να προσεγγιστεί, είτε ακόµη και αδιάφορο.  

3.8 Κατάρτιση δοµηµένου ερωτηµατολογίου 

 

 Το δοµηµένο ερωτηµατολόγιο βασίστηκε εν µέρει πάνω σε κλίµακες και 

ερωτήσεις προηγούµενων ερωτηµατολογίων που είχαν χρησιµοποιηθεί κατά το 

παρελθόν από άλλους ερευνητές. Αυτή είναι µία συνήθης πρακτική που επιβάλλεται 

από τη διαδικασία εφαρµογής της SEM, καθώς για την ορθή εκµετάλλευση των 

δυνατοτήτων της θα πρέπει τόσο η αξιοπιστία όσο και η εγκυρότητα των κλιµάκων και 

των ερωτήσεων να έχουν αποδειχθεί µέσα από τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών.  

4.10 Δηµιουργία Κλιµάκων 

 

Οι κλίµακες µέτρησης των µεταβλητών δηµιουργήθηκαν στα πρότυπα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας και αφού µελετήθηκαν αντίστοιχα ερωτηµατολόγια άλλων 

ερευνών. Τόσο για τις εξωγενείς όσο και για τις ενδογενείς µεταβλητές δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε αφ’ ενός οι κλίµακες να ανταποκρίνονται στις ερευνητικές 

απαιτήσεις της διατριβής και αφ’ ετέρου να µη δηµιουργούν σύγχυση και 

προβληµατισµό στους ερωτώµενους. 

4.11 Δοκιµή Ερωτηµατολογίου 

 

 Πριν την χρήση του ερωτηµατολογίου για την έρευνα σε επίπεδο µεγέθους 

δείγµατος διεξήχθη δοκιµαστική έρευνα µικρής κλίµακας, µε  δείγµα µεταπτυχιακών 

φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου και 

φοιτητών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο Τµήµα Τουριστικών 

Επιχειρήσεων µε στόχο τον εντοπισµό λαθών και την διόρθωσή τους, µία πρακτική 

ευρέως υποστηριζόµενη από την διεθνή βιβλιογραφία (Malhotra, 1981). Το τελικό 
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ερωτηµατολόγιο, που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα της δοκιµαστικής έρευνας και των άλλων µεθόδων αξιολόγησης. 

Τα ζητήµατα που εντοπίστηκαν και τα οποία έπρεπε να επιλυθούν πριν την 

τελική χρήση του ερωτηµατολογίου στην έρευνα, αποτελούσαν συνάρτηση της 

αδυναµίας των ερωτηθέντων να διαχωρίσουν τις πολύπλοκες υπό µελέτη µεταβλητές. 

Οι προσπάθειες αναδιαµόρφωσης και βελτίωσης του µοντέλου κινήθηκαν προς την 

κατεύθυνση της απλούστευσης των πολύπλοκων εννοιών και στην απλούστευση της 

ίδιας του της δοµής. Το αναδιαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο αξιολογήθηκε εκ νέου για 

την αξιοπιστία του.      

 

4.12. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

Κάνοντας χρήση των συνοπτικών στοιχείων των βασικών µεταβλητών των 

επιχειρήσεων που ανήκουν στο Παράρτηµα Ι, Κανονισµός 295/2008, επιχειρήσεις 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, επαγγελµατικών, επιστηµονικών, τεχνικών 

δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών - µεταφορών αποθήκευσης- ενηµέρωσης και 

επικοινωνίας- καταλύµατος και εστίασης, κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης και κατά 

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (Nace rev. 2), προκύπτουν ορισµένα σηµαντικά 

στοιχεία. 

Πιο συγκεκριµένα, εξετάζοντας το κωδικό Ν79 που αφορά αποκλειστικά στις 

δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και 

υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, αρχικά παρατηρεί κάποιος ότι ο 

αριθµός των προαναφερόµενων επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστηµα 2008-2013, 

στην Ελλάδα, µειώνεται σταδιακά, όπως φαίνεται και στο γράφηµα που ακολουθεί. 

 

Γράφηµα 10: Αριθµός επιχειρήσεων (2008-2013) 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 

Η µέση αριθµητική µεταβολή είναι 130 επιχειρήσεις ετησίως, αριθµός που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό µείωσης 4,32%. 

 

Γράφηµα 11: Ετήσια αριθµητική µεταβολή επιχειρήσεων 

 
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 

 

 

Γράφηµα 12: Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή επιχειρήσεων 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 

Όπως είναι φυσικό, παράλληλα µε τον αριθµό των επιχειρήσεων που µειώνονται, 

συρρικνώνεται και ο αριθµός των απασχολούµενων στον τοµέα, κατά το διάστηµα 

εξέτασης, καταγράφοντας µία συνολική µείωση που αντιστοιχεί περίπου στο 1/5 των 

συνολικά απασχολούµενων. 

 

Γράφηµα 13: Σύνολο απασχολουµένων (2008-2013) 

 

 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 
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Οι µισθωτοί συγκροτούν την πλειονότητα των εργαζόµενων στον τοµέα των 

ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφών δραστηριοτήτων. Ο µέσος ρυθµός µείωσης για το σύνολο των 

εργαζοµένων είναι 4,66%, για το σύνολο των µισθωτών 3,31% και για το σύνολο των 

αυτοπασχολούµενων 8,79%. Το τελευταίο δεδοµένο αποδεικνύει περίτρανα πως 

συρρικνώνεται σηµαντικά ο κλάδος, καθώς αναφέρεται στους ιδιοκτήτες µικρών 

τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

Γράφηµα 14: Σύνολο απασχολούµενων και σύνολο µισθωτών και ηµεροµισθίων 

(2008-2013) 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 

 

 

 

Γράφηµα 15: Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή ανά οµάδα εργαζόµενων 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 

 

Όπως είναι φυσικό, ο κύκλος εργασιών των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, καταγράφει 

αντίστοιχα µείωση κατά την εξεταζόµενη περίοδο 

 

Γράφηµα 16: Κύκλος εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) (2008-2013) 

 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία δικαιολογούνται από το ακόλουθο παράδοξο. Σύµφωνα µε 

τα οριστικά στοιχεία της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αφίξεις 

αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκαν κατά 20,7%, οι διανυκτερεύσεις κατά 14,7% και οι 

τουριστικές εισπράξεις κατά 10,2% (περιλαµβάνονται και στοιχεία από τις 

κρουαζιέρες, πέρα από αυτά που περιλαµβάνονται στην Έρευνα Συνόρων). Παρά την 

αύξηση, όµως, του αριθµού των αφίξεων το 2014, παρατηρείται µια επιβράδυνση στο 

ρυθµό αύξησης των τουριστικών εισπράξεων και µια στασιµότητα στο ρυθµό αύξησης 

των διανυκτερεύσεων. 

 

 

Γράφηµα 17: Εξέλιξη του Ελληνικού Τουρισµού 2013 - 2014 

 
ΠΗΓΗ: Προσαρµογή από Ι.Τ.Ε.Π. (2015) 
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που πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά, το αποδεικνύουν (Govers, Jansen-Verbeke, & 

Go, 2000). 

Τον Οκτώβριο του 1998 ανακοινώθηκε ότι η εκρηκτική ανάπτυξη στην διαδικτυακή 

τουριστική βιοµηχανία προέτρεψε τις ερευνητικές εταιρείες σε αναθεώρηση των 

προβλέψεών τους, µε αποτέλεσµα η πρόβλεψη για 3,1 δισ. δολάρια για τουρισµό 

αναψυχής το 1998, να υπερβεί το 2003 τα 29 δισ. δολάρια, ποσού που αντιστοιχεί στο 

20% των συνολικών εισπράξεων της τουριστικής αγοράς (Shirer, 1999). 

Σύµφωνα µε άλλη πηγή (Κουφοκώτσιος, 2012), το ποσοστό αυτό αναµενόταν να 

αγγίξει το 26% το 2006, ενώ οι συνολικές ταξιδιωτικές κρατήσεις µέσω διαδικτύου 

αναµένονταν να ξεπεράσουν το ποσοστό του 35% µέσα στα επόµενα δύο χρόνια και 

µέχρι το 2009, οι ξενοδοχειακές κρατήσεις µέσω διαδικτύου να ξεπεράσουν το 50% 

του συνολικού αριθµού κρατήσεων. 

Περί τα τέλη του 2006, πραγµατοποιήθηκε µία έρευνα για ακαδηµαϊκούς σκοπούς 

(Χουρδάκη, 2006), σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της οποίας: 

• οι χρήστες του διαδικτύου θεωρούν ότι τα παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία 

τους παρέχουν καλύτερη ενηµέρωση για οργανωµένες εκδροµές, πράγµα που 

θα µµπορούσε πολύ εύκολα να ανατραπεί µε καλύτερη οργάνωση και 

προώθηση των εκδροµών τους από τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία.  

• οι χρήστες του διαδικτύου προτιµούν τη χρήση των ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών 

γραφείων για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών για το ταξίδι, 

γεγονός που υποδεικνύει στα τουριστικά γραφεί ότι µπορούν να προσελκύσουν 

επισκέπτες στις ιστοσελίδες τους, δίνοντας µεγάλη έµφαση στο τµήµα των 

διαθέσιµων πληροφοριών και στον τρόπο παρουσίασής τους. 

• στο στάδιο της αγοράς του ταξιδιού, καταγράφηκε προτίµηση στα 

παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία λόγω: 

o παροχής µεγαλύτερης σιγουριάς για την ολοκλήρωση της συναλλαγής,  

o δυνατότητας διαπραγµάτευσης της τιµής και  

o παροχής περισσότερων εναλλακτικών τρόπων πληρωµής. 

 

Το 2008, τα δηµοφιλέστερα αγαθά που διακινήθηκαν µέσω διαδικτύου ήταν βιβλία, 

είδη ένδυσης, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά και τα 
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προϊόντα πληροφορικής. Το ενδιαφέρον είναι πως εάν η κατάταξη γίνει µε βάση το 

ύψος της συνολικής χρηµατικής δαπάνης και όχι τον όγκο των συναλλαγών, τότε 

πρώτες στη λίστα των δηµοφιλέστερων αγαθών κατατάσσονται οι ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες, καθώς το 37% των συνολικών συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στο 

διαδίκτυο, σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε τη διακίνηση τουριστικών πληροφοριών και 

την εµπορία σχετικών υπηρεσιών (Ρερρές & Καφέζα, 2009). 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ουγγαρία, σε άτοµα ηλικίας 18-24 ετών, 

αποδείχθηκε ότι οι εφαρµογές του διαδικτύου έχουν αντίκτυπο στις ταξιδιωτικές 

αποφάσεις κι επιλογές.  

Συγκεκριµένα: 

• 30% του δείγµατος καταγράφηκε να λαµβάνει πληροφόρηση από έντυπα µέσα 

(εφηµερίδες, οδηγούς), ενώ 

• Ποσοστό 64% δήλωσε ότι κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα social media µετά 

την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού. 

• 80% δήλωσε επιρροή από φωτογραφίες που αναρτώνται στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Ráthonyi & Várallyai, 2011). 

 

4.14. Έρευνες στην ελληνική τουριστική αγορά 

Στην Ευρώπη, το διαδίκτυο αποτελεί σήµερα την «κύρια πηγή ταξιδιωτικών 

πληροφοριών, υπερβαίνοντας όλες τις άλλες µορφές παραδοσιακών µέσων ενηµέρωσης 

και µάρκετινγκ… Οι µισοί από τους ταξιδιώτες από την ΕΕ χρησιµοποιούν ιστοσελίδες 

και µέσα κοινωνικής δικτύωσης για ταξιδιωτικές πληροφορίες. Κάτω από το 10% αντλεί 

ταξιδιωτικές πληροφορίες τις εφηµερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση µαζί. Τα 

ταξιδιωτικά πρακτορεία και τα γραφεία τουρισµού παρέχουν ταξιδιωτικές πληροφορίες 

στο 20% περίπου των Ευρωπαίων τουριστών. 

Η µόνη πηγή που υπερβαίνει τη σηµασία του διαδικτυακού περιεχοµένου είναι οι 

συστάσεις φίλων και συγγενών» (Tourism Economics, 2013). 

Στην Ελλάδα, εκτιµάται ότι λειτουργούν περίπου 4.000 τουριστικά πρακτορεία, ο 

µεγαλύτερος αριθµός των οποίων είναι συγκεντρωµένος στο νοµό της Αττικής. 

Ωστόσο εκτιµάται από πηγές του κλάδου ότι αρκετά είναι και τα πρακτορεία τουρισµού 
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που δεν είναι εφοδιασµένα µε το ειδικό σήµα του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού 

και τα οποία είναι διάσπαρτα στις διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας, 

λειτουργώντας µόνον κατά τους θερινούς µήνες, συνήθως ως υπεργολάβοι 

µεγαλύτερων ταξιδιωτικών πρακτορείων. 

Η συνολική αξία της αγοράς υπηρεσιών από τουριστικά-ταξιδιωτικά πρακτορεία 

παρουσίασε διακυµάνσεις κατά την περίοδο 1994-2005, ωστόσο ο µέσος ετήσιος 

ρυθµός µεταβολής διαµορφώθηκε τελικά σε χαµηλά επίπεδα (0,8%). (ICAP, 2004) 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την maRc A.E. για λογαριασµό του Ε.Ο.Τ. κατά 

το χρονικό διάστηµα 13-22/01/2007 και τιτλοφορείται «Τουριστικές συνήθειες και 

κοινωνικός τουρισµός», συµµετείχαν ενήλικες από 1200 νοικοκυριά. 

Σε ερώτηση σχετικά µε τα µέσα που χρησιµοποίησαν για την επιλογή καταλύµατος στο 

οποίο και διέµειναν, οι συµµετέχοντες που πραγµατοποίησαν διακοπές κατά το έτος 

2006 και επέλεξαν κατάλυµα, απάντησαν κυρίως από συστάσεις συγγενών και φίλων 

(42,7%), ενώ, η επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου κατέλαβε την τέταρτη κατά 

φθίνουσα κατάταξη, θέση µε ποσοστό 11,9% 

 

Γράφηµα 18:Μέσα επιλογής καταλύµατος (2006) 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από maRc AE, (2007) 

Από εκείνους που χρησιµοποίησαν το ίντερνετ ως µέσο επιλογής καταλύµατος, η 

πλειονότητα ήταν γυναίκες (57,61%), ενώ η χρήση του διαδικτύου είναι εντονότερη 

στις νεότερες ηλικίες, όπου και η διείσδυση των Τ.Π.Ε. είναι µεγαλύτερη. 

 

 

Γράφηµα 19: Χρήση του internet ως µέσο επιλογής καταλύµατος, κατά φύλο (2006) 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από maRc AE, (2007) 

 

Γράφηµα 20: Το internet ως µέσο επιλογής καταλύµατος κατά ηλικία (2006) 

 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από maRc AE, (2007) 
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τουρισµό, στην οποία έλαβαν µέρος συνολικά 1.924 άτοµα από όλες τις Περιφέρειες 

της χώρας.  

Σε ερώτηση αναφορικά µε τα µέσα που χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες για την 

κράτηση δωµατίων όταν πραγµατοποιούν µία εκδροµή, τα τουριστικά πρακτορεία 

βρέθηκαν στην πρώτη θέση των επιλογών, µε ποσοστό 25,2%. Στη δεύτερη θέση 

βρίσκονται οι συστάσεις από φίλους και συγγενείς (20,9%) και στην τρίτη θέση η 

πληροφόρηση από ταξιδιωτικούς οδηγούς. Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης 

βρίσκεται στην τέταρτη θέση µε ποσοστό 16,7%. 

 

 

Γράφηµα 21: Μέσο κράτησης δωµατίων στο εσωτερικό ( Απρίλιος 2008 ) 

 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΚΑΠΑ RESEARCH (2008) 
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τουριστικά πρακτορεία και πρακτορεία βρέθηκαν στην πρώτη θέση των επιλογών, µε 

ποσοστό 35,7%. Δεύτερη επιλογή καταγράφηκε η σύσταση από συγγενείς και φίλους 

µε ποσοστό 19,6%, ενώ η πληροφόρηση από το διαδίκτυο, κατέλαβε την τέταρτη θέση 

µε ποσοστό 14,1%, µετά από τη διαφήµιση (17,1%). 

 

Γράφηµα 22: Μέσο οργάνωσης ταξιδιών στο εξωτερικό (Απρίλιος 2008) 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΚΑΠΑ RESEARCH (2008) 

 

Σε όµοια ερώτηση αναφορικά µε τα µέσα που χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες για 

την οργάνωση των καλοκαιρινών τους διακοπών, τα ελληνικά τουριστικά πρακτορεία 

και πρακτορεία κατέλαβαν την  πρώτη θέση των επιλογών, µε ποσοστό 27,9%. 

Δεύτερη επιλογή καταγράφηκε η σύσταση από συγγενείς και φίλους µε ποσοστό 

26,2%, ενώ ο τουριστικός οδηγός κατέλαβε την τρίτη θέση µε ποσοστό 17,8% και στην 

τέταρτη θέση βρέθηκε το διαδίκτυο µε ποσοστό 15,3. 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΚΑΠΑ RESEARCH (2008) 

 

Οι µηχανές αναζήτησης αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης όσων 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την άντληση πληροφοριών, καθώς αυτό υποστηρίζει 

ποσοστό 86,7% των χρηστών. Στη δεύτερη θέση είναι τα διαφηµιστικά banner µε 

ποσοστό 7,5% και στην τρίτη θέση οι ιστοσελίδες παρόχων τουριστικού προϊόντος µε 

ποσοστό 5,8%. 

 

Γράφηµα 24: Τρόπος αναζήτησης πληροφοριών στο internet 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΚΑΠΑ RESEARCH (2008) 
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αντιλαµβάνεται εύκολα την εύκολη διείσδυση του διαδικτύου στις επιλογές τους. Το 

«παράδοξο» που δηµιουργείται στην ελληνική αγορά, σε σχέση µε την υπόλοιπη 

ευρωπαϊκή, είναι πως οι συστάσεις από φίλους και συγγενείς και γενικά η αναζήτηση 

προγενέστερης τουριστικής εµπειρίας, σταδιακά µειώνονται. 

 

 

Γράφηµα 25: Μέσα οργάνωσης καλοκαιρινών διακοπών 2002-2008 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΚΑΠΑ RESEARCH (2008) 
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• Μόλις ποσοστό 24% δήλωσε ότι το ταξίδι οργανώθηκε από κάποιο τουριστικό 

πρακτορείο (Γράφηµα 20), ενώ η συντριπτική πλειονότητα δήλωσε πως 

οργάνωσε µόνο του το ταξίδι. 

 

 

Γράφηµα 26: Πηγή ενηµέρωσης για την Ελλάδα (2008) 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ALCO (2008) 

 

 

Γράφηµα 27: Οργάνωση ταξιδιού (2008) 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ALCO (2008) 

 

Άξιο µνείας είναι το γεγονός ότι πλέον, και οι ξενοδοχειακές µονάδες δέχονται πλέον 

µεγάλο αριθµό κρατήσεων µέσω διαδικτύου. Πιο συγκεκριµένα, σε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε ξενοδοχεία της Ελλάδας κατά το έτος 2014 και συµµετείχαν 

συνολικά 103 µονάδες, εξήχθησαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Όλοι οι συµµετέχοντες έκαναν χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων Online 

κρατήσεων 
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τις δέχεται µέσω πλατφόρµας (Booking κλπ), 38% µέσω πρακτορείων και µόλις 

13% µέσω του ιδιόκτητου Online συστήµατος 

• Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις σήµερα έχουν υποκαταστήσει τις κρατήσεις που 

γίνονται µέσω των τουριστικών γραφείων απάντησε ποσοστό 57%, µερικώς 

απάντησε ποσοστό 24% και αρνητικά απάντησε ποσοστό 19%. 

• Όσον αφορά το βαθµό ικανοποίησης των καταλυµάτων από τις κρατήσεις που 

δέχονται από τα τουριστικά γραφεία, το 52% των απαντήσεων ήταν θετικές και 

το υπόλοιπο 48% ήταν αρνητικές (Τοπχαρά, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	5:	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΡΕΥΝΑΣ	

5.1 Περιγραφική Στατιστική 

 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας είναι φιλική στα τουριστικά γραφεία 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ Απόλυτα 16 13,8 13,8 13,8 

Διαφωνώ 12 10,3 10,3 24,1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

48 41,4 41,4 65,5 

Συμφωνώ 24 20,7 20,7 86,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 16 13,8 13,8 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

 

Οι συνεργασία ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες είναι ευκολα εφικτή 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ 20 17,2 17,2 17,2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

36 31,0 31,0 48,3 

Συμφωνώ 36 31,0 31,0 79,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 24 20,7 20,7 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Η συνεργασία μεταξύ πρακτόρων είναι παραγωγική 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ 8 6,9 6,9 6,9 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

44 37,9 37,9 44,8 

Συμφωνώ 44 37,9 37,9 82,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 20 17,2 17,2 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

 

Αύξηση του Τζίρου από το 2010 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ Απόλυτα 16 13,8 13,8 13,8 

Διαφωνώ 48 41,4 41,4 55,2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

24 20,7 20,7 75,9 

Συμφωνώ 16 13,8 13,8 89,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 12 10,3 10,3 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Σημαντική αύξηση από το 2010 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ Απόλυτα 28 24,1 24,1 24,1 

Διαφωνώ 32 27,6 27,6 51,7 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

32 27,6 27,6 79,3 

Συμφωνώ 12 10,3 10,3 89,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 12 10,3 10,3 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

 

Αξιολόγηση Προσωπικού 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ Απόλυτα 8 6,9 6,9 6,9 

Διαφωνώ 16 13,8 13,8 20,7 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

16 13,8 13,8 34,5 

Συμφωνώ 48 41,4 41,4 75,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 28 24,1 24,1 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του 
γραφείου 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ 8 6,9 6,9 6,9 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

4 3,4 3,4 10,3 

Συμφωνώ 36 31,0 31,0 41,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 68 58,6 58,6 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

4 3,4 3,4 3,4 

Συμφωνώ 36 31,0 31,0 34,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 76 65,5 65,5 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Κάλυψη των αναγκών των πελατών μέχρι την επιστροφή τους 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ Απόλυτα 4 3,4 3,4 3,4 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

8 6,9 6,9 10,3 

Συμφωνώ 24 20,7 20,7 31,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 80 69,0 69,0 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ 8 6,9 6,9 6,9 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

36 31,0 31,0 37,9 

Συμφωνώ 28 24,1 24,1 62,1 

Συμφωνώ Απόλυτα 44 37,9 37,9 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Προσωπική Επαφή με τον πελάτη 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

4 3,4 3,4 3,4 

Συμφωνώ 36 31,0 31,0 34,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 76 65,5 65,5 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού Συμβούλου 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ Απόλυτα 4 3,4 3,4 3,4 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

16 13,8 13,8 17,2 

Συμφωνώ 36 31,0 31,0 48,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 60 51,7 51,7 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Θεματικά Ταξίδια 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Διαφωνώ 4 3,4 3,4 3,4 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

24 20,7 20,7 24,1 

Συμφωνώ 56 48,3 48,3 72,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 32 27,6 27,6 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

 

Φύλο 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Ανδρας 28 24,1 24,1 24,1 

Γυναίκα 88 75,9 75,9 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 20 17,2 17,2 17,2 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση 8 6,9 6,9 24,1 

Τριτοβάθμια ΤΕΙ 64 55,2 55,2 79,3 

Τριτοβάθμια Πανεπιστήμιο 16 13,8 13,8 93,1 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 8 6,9 6,9 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

 

Εργασιακή Εμπειρία 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Λιγότερο από έναν χρόνο 8 6,9 6,9 6,9 

1-5 χρόνια 16 13,8 13,8 20,7 

5-10 χρόνια 28 24,1 24,1 44,8 

Περισσότερο από 10 χρόνια 64 55,2 55,2 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  
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Σχέση Ιδιοκτησίας 

  
Συνχότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα Ιδιοκτήτης 12 10,3 10,3 10,3 

Εργαζόμενος 104 89,7 89,7 100,0 

Σύνολο 116 100,0 100,0  

 

 

5.2 Παραγοντική Ανάλυση 

Η παραγοντική ανάλυση μπορεί να προσδιορίσει τη δομή ενός συνόλου μεταβλητών 

καθώς και να παρέχει τη διαδικασία μείωσης των δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο έχει 

18 ερωτήματα στα οποία. θα εξετάσουμε εάν μπορούμε να ομαδοποιήσουμε κάποια 

από τα χαρακτηριστικά της. Ομαδοποιώντας τις μεταβλητές, θα μπορέσουμε να δούμε 

τη «συνολική εικόνα» του πώς καταλαβαίνουν το «μέλλον των τουριστικών γραφείων» 

οι ερωτηθέντες. 

 Το δείγμα μεγέθους είναι πολύ καλό. Στον πίνακα των συσχετίσεων παρατηρούμε ότι 

αρκετές συσχετίσεις είναι πάνω από 0.30 και μάλιστα στατιστικά σημαντικές. Εξάλλου, 

το sig του Bartlett test of sphericity είναι .000 και το Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) είναι 0.898, και χαρακτηρίζεται ως πολύ ικανοποιητικό (πάνω από 0,80 πολύ 

καλό, από 0,70 αρκετά καλό, από 0,60 μεσαίο, από 0,50 ασθενές και κάτω από 0,50 

μη ικανοποιητικό).  
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 KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

,898 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 911,434 

df 78 

Sig. ,000 

Total Variance Explained 

Compo
nent 

Initial 
Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 30,759 3,999 30,759 30,759 

2 47,821 2,218 17,062 47,821 

3 62,675 1,931 14,854 62,675 

4 73,530 1,411 10,855 73,530 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας 
είναι φιλική στα τουριστικά 
γραφεία 

,793 ,182 -,630 ,376 

Οι συνεργασία ανάμεσα 
στους τουριστικούς 
πράκτορες είναι ευκολα 
εφικτή 

,381 -,471 ,438 ,763 

Η συνεργασία μεταξύ 
πρακτόρων είναι παραγωγική 

,195 -,469 ,626 ,398 

Αύξηση του Τζίρου από το 
2010 

-,444 ,664 ,175 ,298 

Σημαντική αύξηση από το 
2010 

-,262 ,767 ,289 ,391 

Αξιολόγηση Προσωπικού ,247 ,156 ,625 -,564 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό 
είναι καθοριστικός 
παράγοντας για την καλή 
λειτουργία του γραφείου 

,770 ,314 ,296 -,185 
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 KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

,898 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 911,434 

df 78 

Sig. ,000 

Total Variance Explained 

Compo
nent 

Initial 
Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 30,759 3,999 30,759 30,759 

2 47,821 2,218 17,062 47,821 

3 62,675 1,931 14,854 62,675 

4 73,530 1,411 10,855 73,530 

Προσωποποιημένες 
Υπηρεσίες 

,841 ,265 ,173 -,035 

Κάλυψη των αναγκών των 
πελατών μέχρι την 
επιστροφή τους 

,886 -,112 -,054 ,098 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια ,644 ,356 -,285 ,329 

Προσωπική Επαφή με τον 
πελάτη 

,618 ,480 ,265 -,035 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού 
Συμβούλου 

,679 -,368 -,156 ,118 

Θεματικά Ταξίδια ,535 ,126 -,387 -,412 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

Από  την παραγοντική ανάλυση διαπιστώνουμε ότι ο μεταβλητές που χρησιμοποιούνται 

εξηγούν το 73% των παραγόντων, ενώ εξάγονται τέσσερις διακριτοί παράγοντες οι οποίοι 

είναι σημαντικοί για το μέλλον των τουριστικών γραφείων  

• Ο παράγοντας της τεχνολογίας 

• Ο παράγοντας της συνεργασίας των γραφείων μεταξύ τους 

• Ο παράγοντας του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
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• Ο παράγοντας της προσωπικής επαφής με την πελάτη 
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Πίνακες διπλής εισόδου 

 

 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας είναι φιλική στα τουριστικά γραφεία * Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας 

είναι φιλική στα τουριστικά 

γραφεία 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 0 

Διαφωνώ 1 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 1 

Συμφωνώ 2 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 0 

 Total 5 2 
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H Εξέλιξη της Τεχνολογιας είναι φιλική στα τουριστικά γραφεία * Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας 

είναι φιλική στα τουριστικά 

γραφεία 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 1 

Διαφωνώ 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

8 1 

Συμφωνώ 4 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 1 

 Total 16 4 
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H Εξέλιξη της Τεχνολογιας είναι φιλική στα τουριστικά γραφεία * Επίπεδο 
Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας 

είναι φιλική στα τουριστικά 

γραφεία 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 4 

Διαφωνώ 0 3 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 12 

Συμφωνώ 0 6 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 4 

 Total 2 29 
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Οι συνεργασία ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες είναι ευκολα εφικτή * Επίπεδο 
Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Οι συνεργασία ανάμεσα 

στους τουριστικούς 

πράκτορες είναι ευκολα 

εφικτή 

Διαφωνώ 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 

Συμφωνώ 2 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 1 

 Total 5 2 

 

Οι συνεργασία ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες είναι ευκολα εφικτή * Επίπεδο 
Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Οι συνεργασία ανάμεσα 

στους τουριστικούς 

πράκτορες είναι ευκολα 

εφικτή 

Διαφωνώ 4 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

6 1 

Συμφωνώ 5 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 1 

 Total 16 4 
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Οι συνεργασία ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες είναι ευκολα εφικτή * 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Οι συνεργασία ανάμεσα 

στους τουριστικούς 

πράκτορες είναι ευκολα 

εφικτή 

Διαφωνώ 0 5 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

2 9 

Συμφωνώ 0 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 6 

 Total 2 29 
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Η συνεργασία μεταξύ πρακτόρων είναι παραγωγική * Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Η συνεργασία μεταξύ 

πρακτόρων είναι παραγωγική 

Διαφωνώ 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 

Συμφωνώ 2 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 1 

 Total 5 2 

 

Η συνεργασία μεταξύ πρακτόρων είναι παραγωγική * Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Η συνεργασία μεταξύ 

πρακτόρων είναι παραγωγική 

Διαφωνώ 2 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

8 1 

Συμφωνώ 6 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 1 

 Total 16 4 
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Η συνεργασία μεταξύ πρακτόρων είναι παραγωγική * Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Η συνεργασία μεταξύ 

πρακτόρων είναι παραγωγική 

Διαφωνώ 0 2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 11 

Συμφωνώ 0 11 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 5 

 Total 2 29 
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Αύξηση του Τζίρου από το 2010 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Αύξηση του Τζίρου από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 2 

Διαφωνώ 1 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 

Συμφωνώ 1 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 0 

 Total 5 2 

 

Αύξηση του Τζίρου από το 2010 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Αύξηση του Τζίρου από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 0 

Διαφωνώ 8 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

3 2 

Συμφωνώ 2 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 0 

 Total 16 4 
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Αύξηση του Τζίρου από το 2010 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Αύξηση του Τζίρου από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 4 

Διαφωνώ 2 12 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 6 

Συμφωνώ 0 4 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 3 

 Total 2 29 
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Σημαντική αύξηση από το 2010 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Σημαντική αύξηση από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 2 

Διαφωνώ 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 

Συμφωνώ 2 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 0 

 Total 5 2 

 

Σημαντική αύξηση από το 2010 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Σημαντική αύξηση από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 3 0 

Διαφωνώ 5 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

4 3 

Συμφωνώ 1 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 0 

 Total 16 4 
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Σημαντική αύξηση από το 2010 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Σημαντική αύξηση από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 7 

Διαφωνώ 2 8 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 8 

Συμφωνώ 0 3 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 3 

 Total 2 29 
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Αξιολόγηση Προσωπικού * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Αξιολόγηση Προσωπικού Διαφωνώ Απόλυτα 0 0 

Διαφωνώ 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 

Συμφωνώ 4 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 1 

 Total 5 2 

 

Αξιολόγηση Προσωπικού * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Αξιολόγηση Προσωπικού Διαφωνώ Απόλυτα 1 0 

Διαφωνώ 3 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

4 0 

Συμφωνώ 5 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 1 

 Total 16 4 
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Αξιολόγηση Προσωπικού * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Αξιολόγηση Προσωπικού Διαφωνώ Απόλυτα 1 2 

Διαφωνώ 0 4 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 4 

Συμφωνώ 0 12 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 7 

 Total 2 29 
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Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του 
γραφείου * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την καλή 

λειτουργία του γραφείου 

Διαφωνώ 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 

Συμφωνώ 1 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 4 2 

 Total 5 2 

 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του 
γραφείου * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την καλή 

λειτουργία του γραφείου 

Διαφωνώ 2 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 

Συμφωνώ 5 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 2 

 Total 16 4 
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Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία 
του γραφείου * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την καλή 

λειτουργία του γραφείου 

Διαφωνώ 0 2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 

Συμφωνώ 1 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 17 

 Total 2 29 

 

 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Προσωποποιημένες 

Υπηρεσίες 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 

Συμφωνώ 1 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 4 1 

 Total 5 2 

 



125 
 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Προσωποποιημένες 

Υπηρεσίες 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 

Συμφωνώ 5 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 3 

 Total 16 4 

 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Προσωποποιημένες 

Υπηρεσίες 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 

Συμφωνώ 1 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 19 

 Total 2 29 
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Κάλυψη των αναγκών των πελατών μέχρι την επιστροφή τους * Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Κάλυψη των αναγκών των 

πελατών μέχρι την 

επιστροφή τους 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 

Συμφωνώ 1 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 4 2 

 Total 5 2 

 

Κάλυψη των αναγκών των πελατών μέχρι την επιστροφή τους * Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Κάλυψη των αναγκών των 

πελατών μέχρι την 

επιστροφή τους 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

2 0 

Συμφωνώ 3 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 3 

 Total 16 4 
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Κάλυψη των αναγκών των πελατών μέχρι την επιστροφή τους * Επίπεδο 
Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Κάλυψη των αναγκών των 

πελατών μέχρι την 

επιστροφή τους 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 2 

Συμφωνώ 1 6 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 20 

 Total 2 29 
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Ταξιδιωτική Ασφάλεια * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια Διαφωνώ 0 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 1 6 

Συμφωνώ 2 1 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 0 7 

 Total 5 2 16 

 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης  

  Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια Διαφωνώ 1 0 2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 9 

Συμφωνώ 1 1 7 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 1 11 

 Total 4 2 29 
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Προσωπική Επαφή με τον πελάτη * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Προσωπική Επαφή με τον 

πελάτη 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 

Συμφωνώ 0 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 1 

 Total 5 2 

 

Προσωπική Επαφή με τον πελάτη * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Προσωπική Επαφή με τον 

πελάτη 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 

Συμφωνώ 7 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 3 

 Total 16 4 
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Προσωπική Επαφή με τον πελάτη * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Προσωπική Επαφή με τον 

πελάτη 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 

Συμφωνώ 0 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 19 

 Total 2 29 

 

 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού Συμβούλου * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού 

Συμβούλου 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 

Συμφωνώ 2 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 2 

 Total 5 2 
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Ρόλος του Ταξιδιώτικού Συμβούλου * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού 

Συμβούλου 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

2 0 

Συμφωνώ 4 3 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 1 

 Total 16 4 

 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού Συμβούλου * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  

  Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού 

Συμβούλου 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 4 

Συμφωνώ 0 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 15 

 Total 2 29 

 



132 
 

 

Θεματικά Ταξίδια * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση Τριτοβάθμια ΤΕΙ 

Θεματικά Ταξίδια Διαφωνώ 0 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 5 

Συμφωνώ 4 2 4 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 0 6 

 Total 5 2 16 

 

Θεματικά Ταξίδια * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

Count 

  Επίπεδο Εκπαίδευσης  

  Τριτοβάθμια 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Total 

Θεματικά Ταξίδια Διαφωνώ 0 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 6 

Συμφωνώ 3 1 14 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 0 8 

 Total 4 2 29 

 



133 
 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας είναι φιλική στα τουριστικά γραφεία * Εργασίακή Εμπειρία 
Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας 

είναι φιλική στα τουριστικά 

γραφεία 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 1 1 

Διαφωνώ 0 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

2 2 3 

Συμφωνώ 0 1 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 0 1 

 Total 2 4 7 

 



134 
 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας είναι φιλική στα τουριστικά γραφεία * Εργασίακή 
Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

H Εξέλιξη της Τεχνολογιας 

είναι φιλική στα τουριστικά 

γραφεία 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 4 

Διαφωνώ 3 3 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

5 12 

Συμφωνώ 3 6 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 4 

 Total 16 29 
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Οι συνεργασία ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες είναι ευκολα εφικτή * Εργασίακή Εμπειρία 
Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Οι συνεργασία ανάμεσα 

στους τουριστικούς 

πράκτορες είναι ευκολα 

εφικτή 

Διαφωνώ 0 3 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 5 

Συμφωνώ 2 0 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 1 0 

 Total 2 4 7 

 

Οι συνεργασία ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες είναι ευκολα εφικτή * 
Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Οι συνεργασία ανάμεσα 

στους τουριστικούς 

πράκτορες είναι ευκολα 

εφικτή 

Διαφωνώ 1 5 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

4 9 

Συμφωνώ 6 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 6 

 Total 16 29 
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Η συνεργασία μεταξύ πρακτόρων είναι παραγωγική * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Η συνεργασία μεταξύ 

πρακτόρων είναι παραγωγική 

Διαφωνώ 0 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

2 2 4 

Συμφωνώ 0 2 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 0 0 

 Total 2 4 7 
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Η συνεργασία μεταξύ πρακτόρων είναι παραγωγική * Εργασίακή Εμπειρία 
Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Η συνεργασία μεταξύ 

πρακτόρων είναι παραγωγική 

Διαφωνώ 1 2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

3 11 

Συμφωνώ 7 11 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 5 

 Total 16 29 

 

 



138 
 

Αύξηση του Τζίρου από το 2010 * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Αύξηση του Τζίρου από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 0 0 

Διαφωνώ 1 1 4 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 1 1 

Συμφωνώ 0 1 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 1 1 

 Total 2 4 7 
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Αύξηση του Τζίρου από το 2010 * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Αύξηση του Τζίρου από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 4 

Διαφωνώ 6 12 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

3 6 

Συμφωνώ 2 4 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 3 

 Total 16 29 
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Σημαντική αύξηση από το 2010 * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Σημαντική αύξηση από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1 0 

Διαφωνώ 0 0 4 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 2 1 

Συμφωνώ 0 0 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 1 1 

 Total 2 4 7 
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Σημαντική αύξηση από το 2010 * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Σημαντική αύξηση από το 

2010 

Διαφωνώ Απόλυτα 5 7 

Διαφωνώ 4 8 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

5 8 

Συμφωνώ 2 3 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 3 

 Total 16 29 
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Αξιολόγηση Προσωπικού * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Αξιολόγηση Προσωπικού Διαφωνώ Απόλυτα 1 0 1 

Διαφωνώ 0 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 2 

Συμφωνώ 0 4 0 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 0 3 

 Total 2 4 7 
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Αξιολόγηση Προσωπικού * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Αξιολόγηση Προσωπικού Διαφωνώ Απόλυτα 0 2 

Διαφωνώ 3 4 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 4 

Συμφωνώ 8 12 

Συμφωνώ Απόλυτα 4 7 

 Total 16 29 
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Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του γραφείου * 
Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την καλή 

λειτουργία του γραφείου 

Διαφωνώ 1 0 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 0 

Συμφωνώ 0 2 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 1 5 

 Total 2 4 7 

 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλή λειτουργία 
του γραφείου * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την καλή 

λειτουργία του γραφείου 

Διαφωνώ 1 2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 

Συμφωνώ 5 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 17 

 Total 16 29 
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Προσωποποιημένες Υπηρεσίες * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Προσωποποιημένες 

Υπηρεσίες 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 0 0 

Συμφωνώ 0 3 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 1 5 

 Total 2 4 7 

 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Προσωποποιημένες 

Υπηρεσίες 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 1 

Συμφωνώ 4 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 11 19 

 Total 16 29 
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Κάλυψη των αναγκών των πελατών μέχρι την επιστροφή τους * Εργασίακή Εμπειρία 
Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Κάλυψη των αναγκών των 

πελατών μέχρι την 

επιστροφή τους 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 1 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 0 

Συμφωνώ 0 0 3 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 2 4 

 Total 2 4 7 

 



147 
 

Κάλυψη των αναγκών των πελατών μέχρι την επιστροφή τους * Εργασίακή 
Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Κάλυψη των αναγκών των 

πελατών μέχρι την 

επιστροφή τους 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 2 

Συμφωνώ 3 6 

Συμφωνώ Απόλυτα 12 20 

 Total 16 29 
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Ταξιδιωτική Ασφάλεια * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια Διαφωνώ 0 1 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 2 2 

Συμφωνώ 1 0 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 1 3 

 Total 2 4 7 

 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια Διαφωνώ 1 2 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

5 9 

Συμφωνώ 4 7 

Συμφωνώ Απόλυτα 6 11 

 Total 16 29 
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Προσωπική Επαφή με τον πελάτη * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Προσωπική Επαφή με τον 

πελάτη 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 0 0 

Συμφωνώ 0 2 2 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 2 5 

 Total 2 4 7 

 

Προσωπική Επαφή με τον πελάτη * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Προσωπική Επαφή με τον 

πελάτη 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 1 

Συμφωνώ 5 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 11 19 

 Total 16 29 
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Ρόλος του Ταξιδιώτικού Συμβούλου * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού 

Συμβούλου 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 1 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

1 2 1 

Συμφωνώ 0 1 1 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 0 5 

 Total 2 4 7 

 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού Συμβούλου * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Ρόλος του Ταξιδιώτικού 

Συμβούλου 

Διαφωνώ Απόλυτα 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

0 4 

Συμφωνώ 7 9 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 15 

 Total 16 29 
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Θεματικά Ταξίδια * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή Εμπειρία 

  Λιγότερο από 

έναν χρόνο 1-5 χρόνια 5-10 χρόνια 

Θεματικά Ταξίδια Διαφωνώ 0 1 0 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

2 0 1 

Συμφωνώ 0 1 3 

Συμφωνώ Απόλυτα 0 2 3 

 Total 2 4 7 

 

Θεματικά Ταξίδια * Εργασίακή Εμπειρία Crosstabulation 

Count 

  Εργασίακή 

Εμπειρία  

  Περισσότερο 

από 10 χρόνια Total 

Θεματικά Ταξίδια Διαφωνώ 0 1 

Ουτε Διαφωνώ/ Ούτε 

Συμφωνώ 

3 6 

Συμφωνώ 10 14 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 8 

 Total 16 29 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	6:	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	-	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ		

Μετά την έντονη ενασχόληση μας με τον κλάδο των τουριστικών πρακτόρων, 
δουλεύοντας σε μεγάλα τουριστικά γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Ελασσόνα, και με την 
παρότρυνση του καθηγητή μας, κου  Αβδημιώτη, αποφασίσαμε να κάνουμε μία έρευνα, σε 
τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα με σκοπό την εξέλιξη και την καλύτερη δυνατή λειτουργία 
τους.  

Αρχικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τους συναδέλφους - 
εργαζόμενους σε διάφορες θέσεις - σε τουριστικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα για την 
πολύτιμη βοήθεια τους. 

Η πλειοψηφία αυτών ήταν γυναίκες, απόφοιτοι Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και με πολυετή εμπειρία στο χώρο. 

Επεξεργάζοντας, λοιπόν,  τις απαντήσεις τους από τα ερωτηματολόγια που τους δώσαμε, 
προς μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει ουσιαστικά συνεργασία 
μεταξύ των τουριστικών γραφείων, αυξάνοντας έτσι τον ανταγωνισμό και μειώνοντας τις 
πιθανότητες για μια παραγωγική συνεργασία, που θα αποφέρει σημαντική αύξηση στα 
κέρδη. Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε πως από το 2010 δεν υπάρχει αύξηση του τζίρου. 

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους ιδιοκτήτες των γραφείων, όσο 
αφορά το ανθρώπινο δυναμικό τους. Αναμφισβήτητα, είναι καθοριστικός παράγοντας για 
την καλή λειτουργία τους, αφού μέσω αυτών και με την συχνή τους επικοινωνία με τους 
πελάτες, οι υπηρεσίες τους γίνονται προσωποποιημένες με αποτέλεσμα η επιλογή του 
ίδιου γραφείου να αυξάνεται σημαντικά. Επίσης, η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται 
καθημερινά. Αναμενόμενο, καθώς η σωστή λειτουργία εξασφαλίζεται κατ' αυτό τον τρόπο, 
σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των γραφείων. Ωστόσο, η αίσθηση ελευθερίας δίνει την 
δυνατότητα στους υπαλλήλους να εξελιχθούν και να δώσουν το στίγμα τους στους πελάτες, 
βοηθώντας έτσι στην εξέλιξη των προσωποποιημένων υπηρεσιών.  

Στο σύνολο των ερωτήσεων οι απόψεις των εργαζομένων ήταν ξεκάθαρες, μια ερώτηση 
μόνο τους δίχασε. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μελανό κομμάτι για τα τουριστικά 
γραφεία. Σαφώς έχει βοηθήσει στην καθημερινότητα του τουριστικού πράκτορα, καθώς 
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μηδενίζει το χρόνο χρησιμοποιώντας το internet, διευκολύνει στην εξυπηρέτηση των 
πελατών του μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων συσκευών, κ.α. Παρ' όλα αυτά 
η δημιουργία site για ξενοδοχεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρίες κ.α. και η 
αυτόματη αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας έχει μείωση κατακόρυφα τα κέρδη των 
γραφείων.  

Όσο η τεχνολογία γίνεται αντίπαλος τους, οι πράκτορες επιμένουν στην εξασφάλιση 
ταξιδιωτικής ασφάλειας για τους πελάτες τους, στην κάλυψη των αναγκών τους μέχρι και 
την επιστροφή τους και στην δημιουργία, όλο και πιο συχνά, θεματικών ταξιδιών ως 
κίνητρο για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή πελατών τους. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως οι τουριστικοί πράκτορες έχουν πλέον τον ρόλο του συμβούλου, 
από την υλοποίηση εως και την διάρκεια του ταξιδιού! 
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