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µέσω αντίστοιχων βιβλιογραφικών αναφορών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος η εργασία οδηγεί σε 
μια περιπλάνηση στη σφαίρα του τουρισμού.  

Τι είναι ο τουρισμός; Πώς έχει εξελιχθεί, μέσα στην ιστορία; Από ποιους παράγοντες 
επηρεάζεται και σε ποιους επιδρά; Ποια είδη και ποιές μορφές τουρισμού υπάρχουν; Τι σημαίνει 
τουριστικό προϊόν; Τι θα πει ζήτηση και προσφορά τουριστικού προϊόντος; 

Σ’ αυτά και σε ακόμα τόσα ερωτήματα, που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις του τουρισμού, 
από το 1811, που εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη tourism, έως και σήμερα- σε παγκόσμιο και 
σε εγχώριο επίπεδο, απαντά η παρούσα εργασία. 

Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των ορισμών και της ουσιαστικής σημασίας, 
της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Αναφέρονται επίσης, οι προϋποθέσεις για την 
επιτυχημένη εφαρμογή και λειτουργία της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. 

Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εργασίας, εκθέτονται διάφορα στοιχεία σχετικά με την 
Θεσσαλονίκη. Από την ιστορική πορεία της πόλης, τα αξιοθέατα και τις μεταφορές της έως τη 
σημερινή θέση που κατέχει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε και το 
πλαίσιο έρευνας και δειγματοληψίας στην πτυχιακή. 

Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής αυτής εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
πρωτογενούς έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και σκοπό είχε τη συλλογή 
ορθολογικών πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα στοιχεία που 
επηρεάζουν τους αλλοδαπούς επισκέπτες στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού, τις 
προσδοκίες τους από τον επιλεχθέν προορισμό καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν την 
ικανοποίηση τους. Επίσης, περιγράφεται η τουριστική συμπεριφορά των διεθνών τουριστών της 
Θεσσαλονίκης, σε μια περίοδο όπου η αειφόρος ανάπτυξη αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. 

Η μέθοδος συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε, στην έρευνα πεδίου 
που πραγματοποιήθηκε, είναι η Δημοσκόπηση, με προσωπική συνέντευξη και όργανο ένα 
δομημένο ερωτηματολόγιο, 32 ερωτήσεων.  

 
  



1 ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή ορθολογικών πληροφοριών και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με τα στοιχεία που επηρεάζουν τους αλλοδαπούς επισκέπτες στην 
επιλογή ενός τουριστικού προορισμού, τις προσδοκίες τους από τον συγκεκριμένο προορισμό 
καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση τους.  

Ειδικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψουμε με ποιόν τρόπο 
διαμορφώνεται η τουριστική συμπεριφορά των αλλοδαπών τουριστών της Θεσσαλονίκης, σε μια 
περίοδο όπου η αειφόρος ανάπτυξη αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, προσδιορίζοντας έτσι, 
ποια στοιχεία επιδρούν ισχυρότερα στην ικανοποίηση ή στη δυσαρέσκεια τους. 

 

Στην παρούσα εργασία αρχικά θα αναζητήσουμε πληροφορίες από ήδη υπάρχουσες πηγές 
(δευτερογενή στοιχεία) και στη συνέχεια από πρωτογενή στοιχεία (έρευνα πεδίου). 

Συμπερασματικά ο σχεδιασμός της έρευνας θα πραγματοποιηθεί ώστε να δίνει απαντήσεις 
στα εξής ερωτήματα: 

1. Γιατί οι τουρίστες επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη, ως τουριστικό προορισμό; 
2. Πόσο σημαντικός παράγοντας για την επιλογή τους είναι η αειφόρος ανάπτυξη της 

περιοχής; 
3. Τι προσδοκίες είχαν από αυτόν τον τουριστικό προορισμό, και ποιές από αυτές 

ικανοποιήθηκαν; 
4. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθόρισαν την ικανοποίηση τους; 
5. Ποια εικόνα διαμόρφωσαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης, από την επίσκεψη τους; 

Η έρευνα πεδίου θα διεξαχθεί με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου σταθμισμένου 
ερωτηματολογίου κατά την εαρινή περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, του έτους 2017. Το μέγεθος του 
δείγματος ορίζεται σε 50 αλλοδαπούς επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. 

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 

Πρωταρχικός και γενικός στόχος της έρευνας είναι η άντληση πρωτογενών  στοιχείων που 
αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο του τουρισμού, στην εξεύρεση των 
προσδοκιών και των παραγόντων που καθορίζουν τον βαθμό  ικανοποίησης των τουριστών κατά 
την επίσκεψη τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

1. Σε ποιό βαθμό η οικονομική κατάσταση επηρεάζει τον τουρισμό; 



2. Η οικονομική κρίση της Ελλάδος, έχει επηρεάσει την τουριστική βιομηχανία της 
Θεσσαλονίκης; 

3. Ποια τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης και ποια η φήμη της;  
4. Ποια είδη τουρισμού συναντάμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης; 
5. Ποιοι οι παράγοντες επιλογής τουριστικού προορισμού; 
6. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ικανοποίηση των τουριστών; 
7. Για ποιους λόγους αποφασίζουν οι τουρίστες να επισκεφτούν μια μεγάλη πόλη όπως η 

Θεσσαλονίκη; 
8. Τι προσδοκίες έχουν οι αλλοδαποί τουρίστες και κατά πόσο αυτές ικανοποιούνται στη 

Θεσσαλονίκη; 
9. Πως αξιολογούν οι αλλοδαποί τουρίστες της Θεσσαλονίκης τις εγκαταστάσεις της πόλης; 
10. Ποιά είναι η επαναληψημότητα επίσκεψης των τουριστών της Θεσσαλονίκης; 
11. Ποια αξιοθέατα/επισκέψιμοι χώροι, της ευρύτερης περιοχής της πόλης, είναι γνωστοί 

στο τουριστικό κοινό; 
12. Ποια μέσα προτιμούν να χρησιμοποιούν οι τουρίστες για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη; 
13. Θεωρούν τις τιμές των εισιτηρίων των ΜΜΜ, προς τη Θεσσαλονίκη, προσιτές; 
14. Ποιες είναι οι προσδοκίες των τουριστών από τα καταλύματα της πόλης και ποιες 

υπηρεσίες και χαρακτηριστικά αυτών καθορίζουν την ικανοποίηση τους; 
15. Με ποιον τρόπο οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης κάνουν κρατήσεις στα καταλύματα της 

πόλης;  
16. Έχουν τα καταλύματα της Θεσσαλονίκης τεχνολογικά εξελιγμένα συστήματα κρατήσεων; 
17. Ποια η γενική εκτίμηση/ αξιολόγηση των αλλοδαπών τουριστών για τα καταλύματα της 

Θεσσαλονίκης; 
18. Κατά την διαμονή τους στη Θεσσαλονίκη, οι αλλοδαποί τουρίστες  πραγματοποίησαν 

κάποια εκδρομή σε κοντινό προορισμό, εάν ναι, που;  
19. Τι ποσοστό των τουριστών γνωρίζει και έχει επισκεφτεί τη Χαλκιδική; 
20. Πόσα χρήματα κατά μέσο όρο δαπανά ένας επισκέπτης κατά τη διαμονή του στη 

Θεσσαλονίκη; 
21. Ποια η μελλοντική στάση των αλλοδαπών επισκεπτών της Θεσσαλονίκης; Θα 

επισκέπτονταν ξανά την πόλη; Θα σύστηναν τη Θεσσαλονίκη σε τρίτους; 
22. Πόσο καλά εξοικειωμένο είναι το αλλοδαπό τουριστικό κοινό της Θεσσαλονίκης με τη 

έννοια της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης;  
23. Τι απαιτήσεις έχουν οι αλλοδαποί τουρίστες, από τον τουριστικό τους προορισμό, σε 

σχέση με θέματα της αειφορίας; 
24. Τι εθνικότητες συναντάμε στο μίγμα των αλλοδαπών τουριστών της Θεσσαλονίκης; 
25. Ποιο είναι το γενικό προφίλ των τουριστών που επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη; Πόσο 

διαφέρουν οι λόγοι προσέλευσης, οι προσδοκίες και οι παράγοντες ικανοποίησης των 
τουριστών της Θεσσαλονίκης αναφορικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά; 

  



3 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Η λέξη τουρισμός έχει προέλθει από τη Γαλλική λέξη «Tour» που σημαίνει γύρος και την 

Αγγλική «Touring» που έχει να κάνει με την επίσκεψη των ανθρώπων σε περιοχές με αξιοθέατα. 

Το 1800 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λέξη tourist, για να χαρακτηρίσει τα άτομα που 
συμμετείχαν στη μακρά περιήγηση στα πλαίσια εκπαιδευτικών μετακινήσεων των Άγγλων 
ευγενών, στη Γαλλία (grand tour).To 1811 πρωτοεμφανίζεται η λέξη tourism, για να δηλώσει με 
επεξηγηματικό τρόπο την πρακτική του να ταξιδεύει κανείς για ευχαρίστηση. 

Μία από τις πρώτες προσπάθειες ορισμού του τουρισμού ήταν αυτή των Hunziker και Krapf, 
το 1942, και είχε να κάνει με την άποψη ότι είναι «το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που 

προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σ’ ένα προορισμό και τη διαμονή μη μόνιμων 

κατοίκων σ’ αυτόν εφόσον δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή και δεν συνδέονται με οποιαδήποτε 

κερδοσκοπική δραστηριότητα».( Raina A. &Dr. Agarwal S., 2004)1 

Κατά τους McIntosh και Goeldner (1990)2, ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό, ψυχολογικό και 
οικονομικό φαινόμενο που προκύπτει από τη δράση και την αντίδραση των παραγόντων: 
τουρίστας, επισκέπτης, κοινωνία προορισμού, τουριστική επιχείρηση, κράτος.  

Ακόμη ένας σημαντικός ορισμός που δόθηκε ήταν αυτός του Βαρβαρέσου (1998)3, που 
περιγράφει τον τουρισμό σαν το σύνολο των σχέσεων που προέρχονται από την επικοινωνία των 
τουριστών με τους προμηθευτές, τις τουριστικές επιχειρήσεις ακόμη και με τις κυβερνήσεις των 
χωρών υποδοχής. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε οτι από τη δεκαετία του 80 και 90 αρχίζει να 
κυριαρχεί η προσέγγιση του τουρισμού, ως ιδιωτικής κατανάλωσης, θέση η οποία και υιοθετείται 
για την καταγραφή των εθνικών Λογαριασμών και των πινάκων Εισροών –Εκροών από τον 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (Π.Ο.Τ.), τον Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης(Ο.Ο.Σ.Α.) και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT). 

Ο Π.Ο.Τ. δίνει τον παρακάτω ορισμό: 

«Ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν και 

διαμένουν σε προορισμούς και περιοχές αλλά εκτός από αυτές που αποτελούν το συνηθισμένο 

περιβάλλον τους (π.χ. τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους) και για χρονικό διάστημα που δεν 

ξεπερνά τον έναν χρόνο (χωρίς διακοπές), με σκοπό την αναψυχή, την ικανοποίηση των 

επαγγελματικών τους αλλαγών, κ.α.» 

Οι Ηγουμενάκης και συνεργάτες4, θεωρούν ότι «Αν εξεταστεί προσεκτικά ο τουρισμός θα 

διαπιστωθεί ότι αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο δραστηριοτήτων, προϊόντων και παραγωγικών 

μονάδων που προσφέρει μια τουριστική εμπειρία σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που 

φεύγουν προσωρινά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και ταξιδεύουν σε κάποιο τουριστικό 

προορισμό για να ικανοποιήσουν τις τουριστικές τους ανάγκες ή επιθυμίες που όμως δεν είναι 

πάντα ανάγκες ή επιθυμίες ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, διασκέδασης κλπ. Ο τουρισμός δηλαδή 

                                                             
1  Raina, A. K. & Dr. Agarwal S. K., 2004. The Essence of Tourism Development: Dynamics, Philosophy, and Strategies, New Delhi: 

Sarup & Sons, 8 pp. 
2Mc lntosh R.W. & Goeldner C.R., 1990.Tourism: Principles, Practice And Philosophies, New York: John Wiley & Sons. 
3 Βαρβαρέσος Σ., 2000. Τουρισμός: Έννοιες, Μεγέθη, Δομές, Αθήνα: Προπομπός, 16 σελ. 
4Ηγουμενάκης & συνεργάτες, 1998. Εισαγωγή στον Τουρισμό, Αθήνα: Interbooks, 87 – 88 σελ. 



περιλαμβάνει όλους τους προμηθευτές τουριστικών προϊόντων αλλά ταυτόχρονα κι εκείνους που 

σε καμία περίπτωση δε μπορούν να χαρακτηριστούν σαν τέτοιοι πλην όμως τα προϊόντα που 

προσφέρουν είναι λίγο – πολύ απαραίτητα στους τουρίστες κατά τη διάρκεια της πρόσκαιρης και 

βραχυχρόνιας διαμονής τους σ’ ένα τουριστικό προορισμό ή ακόμα κατά τη μετακίνησή τους από 

τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους στον τουριστικό προορισμό της επιλογής τους και 

αντίστροφα». 

Σύμφωνα με τους Σιταράκαι Τζένο (2007)5τουρισμός είναι η πρόσκαιρη διακίνηση ατόμων 
από το γεωγραφικό περιβάλλον της μόνιμης διαμονής σε άλλο, με σκοπό την ψυχική 
ευχαρίστηση. Για να έχουμε τουρισμό, είναι απαραίτητο να υπάρχουν δυο τουλάχιστον τόποι, 
αυτός της μόνιμης διαμονής και εκείνος ή εκείνοι του τουριστικού προορισμού. Ο προορισμός 
πρέπει να είναι γνωστός από υπάρχουσες πληροφορίες, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουμε 
το φαινόμενο του τουρισμού αλλά της εξερεύνησης. 

Σε μια ευρύτερη γενική προσέγγιση ο τουρισμός θα μπορούσε να οριστεί ως το σύνολο των 
διαδικασιών, δραστηριοτήτων και εκροών που απορρέουν από τις σχέσεις και τις συναλλαγές 
μεταξύ των τουριστών και: 

• Των προμηθευτών των τουριστικών υπηρεσιών, 
• Του κρατικού μηχανισμού, της χώρας φιλοξενίας τους, 
• Των τοπικών κοινωνιών, που υποδέχονται τoυς τουρίστες και 
• Του ευρύτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που εμπλέκονται στην προσέλκυση 

και τη φιλοξενία των τουριστών. 

3.2 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 Ο τουρισμός, παρόλο που στηρίχτηκε από την αρχαιότητα έως σήμερα στον ελεύθερο χρόνο 

και τη μετακίνηση, εντούτοις παρουσίασε διαχρονικά μια μορφολογική εξέλιξη και μια 
διευρυνόμενη χωρικά διάρθρωση. 

Στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη, ο ελεύθερος χρόνος απεικόνιζε την προέλευση 
και την τάξη των πολιτών που ήταν ελεύθεροι και οικονομικά εύποροι, απαλλαγμένοι από κάθε 
εξαναγκαστική απασχόληση. Ωστόσο, ήταν υποχρεωμένοι να ασχολούνται με τα κοινωνικά, ηθικά 
και πολιτικά αιτήματα που δημιουργούσε η εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας. Όσοι διέθεταν 
ελεύθερο χρόνο, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, είχαν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαφόρων τύπων ταξιδιωτικές μετακινήσεις. Μπορούμε να 
αναφέρουμε, για παράδειγμα, τις διεθνείς ταξιδιωτικές μετακινήσεις για λόγους αναψυχής των 
αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων στην Αίγυπτο, καθώς και τις εσωτερικές μετακινήσεις για να 
παρευρεθούν σε αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις, εορτές κ.λπ. 

Την περίοδο αυτή, η φιλοξενία έχει την ισχύ νόμου. Ο Ηρόδοτος (480-421 π.Χ.) περιγράφει 
στις περιηγήσεις του τα γεωγραφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των τόπων που επισκέπτεται 
και μπορεί να χαρακτηριστεί σύμφωνα με την τουριστική τυπολογία ως «μοντέλο τουρίστα».Αυτή 
την περίοδο εμφανίζονται τα πρώτα κρατικά πανδοχεία, που παρείχαν δωρεάν τις υπηρεσίες 
τους στους ταξιδιώτες, καθώς και τα πρώτα πανδοχεία κερδοσκοπικής μορφής. Αρχικά 
βρίσκονται αυτόνομα κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων, ενώ προς το τέλος της 
αρχαιότητας εμφανίζονται οι πρώτες τάσεις εμπορικοποίησης των ταξιδιωτικών μετακινήσεων. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, δύο μορφές τουρισμού επικρατούν κατεξοχήν: 
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• Ο πανεπιστημιακός τουρισμός.  
• Ο τουρισμός των μεγάλων θρησκευτικών γεγονότων και εορτών.  

 
Στα τέλη του Μεσαίωνα, τα ελβετικά και γερμανικά ξενοδοχεία έχουν αποκτήσει μεγάλη 

φήμη, χάρη στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Στη Γαλλία η γαστρονομία συμβάλλει στην 
περαιτέρω εξειδίκευση του ξενοδοχειακού προϊόντος συνδέοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
παραμονή με την ψυχαγωγία. 

Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, ο τουρισμός εμπλουτίζεται με νέα κίνητρα. Οι άνθρωποι 
ταξιδεύουν με κύριο σκοπό την ευχαρίστηση, καθώς και από «διανοουμενίστικη περιέργεια».  

Το 1839 εκδίδονται οι πρώτοι τουριστικοί οδηγοί του «Beadec-ker», οι οποίοι αναφέρονται σ’ 
όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν την πραγματοποίηση «ενός ταξιδιού στο Ρήνο». 

Την ίδια σχεδόν περίοδο, ο J.Murray εκδίδει στην Αγγλία ένα «Εγχειρίδιο για ταξιδιώτες στην 

Ελβετία». 

Μεταξύ 1840 και 1860, τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και η κινητικότητα των τουριστών 
μεταβάλλονται με την ανακάλυψη και την εξάπλωση του σιδηροδρόμου, που υπήρξε και το 
πρώτο μέσο μαζικής μεταφοράς. 

Βασικά, σ’ ένα χρονικό διάστημα μικρότερο από μισό αιώνα, ολόκληρη η Ευρώπη 
διακατέχεται από τον πυρετό της εξάπλωσης των σιδηροδρομικών δικτύων και τον 
πολλαπλασιασμό των τουριστικών οδηγών. 

Το 1841 στην Αγγλία, ο ThomasCook οργανώνει το πρώτο ταξίδι με οδηγούς, ενώ το 1845 
δημιουργεί στο Αέισεστερ το γραφείο ταξιδιών «ThomasCook&Son», που στη συνέχεια θα 
ιδρύσει υποκαταστήματα σε 68 χώρες του κόσμου. 

Παράλληλα, στα τέλη του αιώνα, παρατηρείται μια χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη των 
ξενοδοχείων πολυτελείας GrandHotel της Ρώμης το 1893, Ritz του Παρισιού το 1898, Carlton του 
Λονδίνου το 1898 κ.λπ. 

Ο 19οςαιώνας αποτελεί τη χρονική περίοδο – σταθμό για τη μεταγενέστερη εξέλιξη του 
τουριστικού φαινομένου. Οι θεσμικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές ανακατατάξεις 
που επιτελούνται στα πλαίσια της βιομηχανικής επανάστασης προσδιορίζουν όχι μόνο τη 
μελλοντική μορφολογία του τουρισμού, αλλά συμβάλλουν επίσης στην εμφάνιση των πρώτων 
τάσεων της μαζικοποίησης και της εμπορικοποίησής του. (Βαρβαρέσος Σ., 2000)6 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, το τουριστικό φαινόμενο μεταβάλλεται. Σ’ αυτό συμβάλλουν: 

• Η οικονομική συγκυρία της περιόδου 1905 – 1914. 
• A • Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-18), όπου οι αριστοκράτες και οι μονάρχες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης ουσιαστικά εξαφανίζονται. 
• Οι πληθωριστικές τάσεις, που αφανίζουν ολοκληρωτικά τους εισοδηματίες (rentiers), που 

αποτελούσαν την touristsociety του 19ου αιώνα. 
• Η οικονομική κρίση του 1929, η οποία καταστρέφει ουσιαστικά τον αριστοκρατικό τουρισμό 

του 19ου αιώνα. 
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Από τη δεκαετία του 1960 ο τουρισμός αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς. Μεταξύ των 
παραγόντων που συνέβαλαν σημαντικά στη γρήγορη ανάπτυξη τουτουρισμού περιλαμβάνονται: 

• η μείωση των ωρών εργασίας,  

• η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου,  

• η μείωση του χρόνου και του κόστους του ταξιδιού,  

• η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στα σύνορα, 

• η διεθνοποίηση των αγορών και  

• η υψηλή τεχνολογία.  

 

Επίσης, άλλαξε σημαντικά σε προορισμούς και σε μορφή. Αναζητούνται νέοι τουριστικοί 
προορισμοί αφού όλο και περισσότεροι τουρίστες είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
ευαίσθητοι, ζητούν καλά σχεδιασμένες διακοπές, λιγότερο μολυσμένους προορισμούς και 
αποστρέφονται αυτούς που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Έτσι παρέχονται ευκαιρίες για 
ανάπτυξη νέων τουριστικών περιοχών αλλά και βελτίωση ή επέκταση των υφισταμένων. 

Περισσότεροι τουρίστες επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής, αθλητικές 
εκδηλώσεις, περιπετειώδεις εκδρομές, για να μάθουν την ιστορία, την κουλτούρα, τη φύση και τα 
άγρια ζώα του προορισμού που επισκέπτονται εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τις διάφορες 
μορφές εναλλακτικού τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί. Επίσης, λόγω της ανάπτυξης των νέων 
μορφών τουρισμού πολλοί τουρίστες πραγματοποιούν μέσα στο χρόνο περισσότερα αλλά 
μικρότερης διάρκειας ταξίδια (short breaks). 

Συγχρόνως, οι τουρίστες είναι πιο ενημερωμένοι, εξετάζουν καλύτερα τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και απαιτούν καλύτερη ποιότητα αυτών, καθώς επίσης και καλύτερη σχέση τιμής και 
ποιότητας (value for money). Τέλος, η τεχνολογίαμπαίνει στη ζωή μας και από τον τουριστικό 
τομέα αφού αυξάνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών σε θέματα όπως η κράτηση υπηρεσιών και 
το μάρκετινγκ. 

Το τουριστικό προϊόν είναι ένα σύνθετο, ευαίσθητο και εύθραυστο προϊόν, η ζήτηση του 
οποίου επηρεάζεται από απρόβλεπτους και ανεξέλεγκτους παράγοντες όπως είναι οι πόλεμοι, οι 
κοινωνικές αναταραχές, τα περιβαλλοντικά επεισόδια, τα τρομοκρατικά επεισόδια κ.λ.π. 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ. ως τουρίστες ορίζονται οι επισκέπτες ενός προορισμού οι οποίοι 
διαμένουν τουλάχιστον μια νύχτα, σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυμα στον τόπο αυτό. Τα 
ταξιδιωτικά γραφεία (travel agents) πωλούν στο κοινό υπηρεσίες που αναφέρονται σε ταξίδια, 
κρουαζιέρες, μεταφορές, διευκολύνσεις καταλυμάτων, επισκέψεις σε αξιοθέατα και άλλα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα ταξίδι. Οι τουριστικοί πράκτορες (tour operators) πωλούν 
υπηρεσίες στο κοινό που αναφέρονται στην ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης όλων των 
φάσεων ενός ταξιδιού. Τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν μπορούν να 
προσφέρονται μεμονωμένα ή συνολικά με τη μορφή πακέτου.  

 

3.3 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Όπως κάθε τομέας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, έτσι και ο τουρισμός, ως σύνθετο 
σύστημα, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και επιδρά κι αυτός σε κάποιους τομείς. Οι 



επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης έχουν μελετηθεί αρκετά και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να 
είναι θετικές και αρνητικές για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Έτσι, ο τουρισμός 
μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να βελτιώσει το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και 
να προωθήσει τη διεθνή ειρήνη και συνεργασία. Μπορεί όμως, και να δημιουργήσει 
προβλήματα, όπως χαμηλούς μισθούς, εποχιακή απασχόληση, περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.α. 
(BrebbiaC. and Pineda F., 2006).7 

Επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση των επιδράσεων του τουρισμού, στον τόπο προορισμού, 
ο Κοκκώσης (2009)8 διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις γενικές κατηγορίες:  

• Στο φυσικό περιβάλλον (οικοσυστήματα και πόρους: έδαφος, χλωρίδα, πανίδα, τοπίο, αέρας, 
θάλασσα, νερά). 

• Στο δομημένο περιβάλλον (αρχιτεκτονική κληρονομιά, δομή, λειτουργία και δυναμική των 
ανθρώπινων οικισμών). 

• Στο κοινωνικό περιβάλλον (θεσμούς, ήθη και έθιμα). 

• Στο οικονομικό περιβάλλον (τοπική, περιφερειακή, εθνική κλίμακα). 

 

3.3.1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο τουριστικός τομέας, συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην παγκόσμια οικονομία. Σε 
πολλές φτωχές χώρες, ή σε χώρες που δεν έχουν άλλους πόρους ανάπτυξης πέρα από ένα 
«παρθένο» και όμορφο φυσικό περιβάλλον ή ένα πλούσιο και «διαφορετικό» πολιτισμικό 
περιβάλλον (π.χ. μικρά νησιωτικά κράτη), ο τουρισμός αποτελεί έναν βασικό μοχλό ανάπτυξης. 

Η τουριστική βιομηχανία όντας ένας από τους τρεις βασικούς τομείς του παγκόσμιου 
εμπορίου, τονώνει την εθνική και τοπική οικονομία ενός κράτους δημιουργώντας νέες 
επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το εισόδημα και το συνάλλαγμα, προσελκύοντας 
επενδύσεις, δίνοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη επιχειρήσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας, 
δημιουργώντας νέες αγορές για τα ντόπια προϊόντα, βελτιώνοντας υποδομές και υπηρεσίες, 
αυξάνοντας το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τον πολιτισμό και βελτιώνοντας τη χρήση της 
γης. Επίσης, ενισχύει τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο (Π.Ο.Τ.,1993)9. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει θετικές επιδράσεις σε πολλούς άλλους κλάδους της τοπικής 
οικονομίας, οι δραστηριότητες των οποίων συνδέονται με τον τουριστικό κλάδο, όπως είναι η 
βιομηχανία, η βιοτεχνία, οι κατασκευές, η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι υπηρεσίες, οι μεταφορές, 
το εμπόριο κ.λπ. (Ntibanyurwa,2006)10. Για παράδειγμα, η ικανοποίηση των αναγκών των 
τουριστών για στέγαση, αυξάνει τις εργασίες στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών και στον 
κατασκευαστικό κλάδο, η ικανοποίηση των αναγκών τους για μετακίνηση αυξάνει τον αριθμό των 

                                                             
7Brebbia C.A. and Pineda F.D., 2006. Sustainable Tourism II, Second International Conference On Sustainable Tourism, 
Organized by: Wessex Institute Of Technology (UK) and The Complutense University (Spain) UK: WIT Press, 127 pp. 
8 Κοκκώσης Χ, 2009. Τουρισμός και περιβάλλον: Μια σημαντική σχέση για τα νησιά. Στο Μ. Καϊλα, Α. Κατσίκης, Π. Φώκιαλη, Α. 
Ζαχαρίου (Επιμ.), εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη: Νέα δεδομένα και προσανατολισμοί. Αθήνα: 
Ατραπός, 201σελ. 
9  WTO, 1993. Sustainable Tourism Development Guide For Local Planners, Madrid: WTO, 2 σελ. 
10 Ntibanyurwa A., 2006. Tourism as a factor of development. In Brebbia C.A.-Pineda F.D. (editors), Sustainable tourism II, 
Boston:WTT, 73-84 pp 



ιδιοκτητών λεωφορείων και ταξί, η ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών τους αυξάνει την 
τοπική γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή κ.λπ.) 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο τουρισμός επηρεάζει αρνητικά την οικονομία. 
Σύμφωνα με τους (Κοκκώση και Τσάρτα,2001)11, ο τουρισμός μπορεί να επιφέρει αύξηση του 
πληθωρισμού και κατ’ επέκταση του κόστους ζωής, σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, η έντονη 
τουριστική εξειδίκευση μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην τοπική οικονομία, καθώς όπως 
αναφέρει ο (Σπιλάνης, 2000)12, «έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινόμενου της 

μονοκαλλιέργειας - ιδιαίτερα στις μικρές νησιωτικές οικονομίες - που είναι παράγοντας 

οικονομικής αστάθειας». Τα αρνητικά αποτελέσματα της «μονοκαλλιέργειας» του τουρισμού, 
είναι ιδιαίτερα εμφανή σε πολλές τουριστικές περιοχές της Ελλάδας (και στη Ρόδο) τα τελευταία 
χρόνια, εν τω μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, καθώς η έντονη εξάρτηση της τοπικής 
οικονομίας από τον τουρισμό, και η εγκατάλειψη άλλων βασικών οικονομικών κλάδων (π.χ. 
γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιοτεχνίας), έχει προκαλέσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στις 
περιοχές αυτές, όπως αύξηση της ανεργίας, μείωση του εισοδήματος και της αγοραστικής 
δύναμης των κατοίκων κ.α. 

 

3.3.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Έμμεση επίδραση της οικονομικής ανάπτυξης σε μια περιοχή, είναι και η κοινωνική 
ανάπτυξη. καθώς μειώνεται συνήθως η ανεργία, γίνονται έργα υποδομής (π.χ. δρόμοι, λιμάνια, 
αεροδρόμια), βελτιώνονται οι υπηρεσίες (π.χ. τράπεζες, μεταφορές) και αυξάνεται το βιοτικό 
επίπεδο των κατοίκων της (Π.Ο.Τ., 1980)13.  

Έτσι, οι θετικές επιδράσεις που μπορεί να έχει ο τουρισμός στην κοινωνία (π.χ. παροχή 
εγκαταστάσεων για την υγεία και την ευημερία των κατοίκων), στον πολιτισμό (π.χ. 
αποκατάσταση και ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων), και στην αισθητική (π.χ. διατήρηση της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής), μιας περιοχής είναι πολλές και σημαντικές (Βαρβαρέσος, 2000)14. 

Η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να έχει όμως, και αρνητικές επιδράσεις στο κοινωνικό 
περιβάλλον ενός τόπου. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να επηρεάζει: 

α) Την κοινωνική δομή, καθώς οι παραγωγικές σχέσεις μεταβάλλονται και 
τουριστικοποιούνται, και στην περίπτωση του μαζικού τουρισμού, παρατηρούνται φαινόμενα 
έντονης αστικοποίησης. 

β) Την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, καθώς το «εύκολο» χρήμα, η ανεργία και η 
σύγχρονη τάση για «στεγασμένη» εργασία, ωθούν τον πληθυσμό σε επαγγέλματα που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, εγκαταλείποντας τα «παραδοσιακά» επαγγέλματα 
του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και της αλιείας. 

γ) Τις κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες στο νέο αστικοποιημένο περιβάλλον διαβίωσης και το 
νέο τρόπο ζωής των κατοίκων, αλλάζουν ή ατονούν ενώ παράλληλα, ο τοπικός πληθυσμός 
επηρεάζεται από τα ήθη και τη συμπεριφορά των τουριστών. 

                                                             
11 Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., 2001, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Και Περιβάλλον. Αθήνα: Κριτική, 31 σελ. 
12 Σπιλάνης Γ., 2000. Τουρισμός Και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Περίπτωση Των Νησιών Του Αιγαίου. Στο Π. Τσάρτας (Επιμ.), 
Τουριστική ανάπτυξη: Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εξάντας, 177 σελ. 
13 WTO, 1980. Manila Declaration on World Tourism. Paper of the world tourism conference, held at Manila, Philippines. 
14 Βαρβαρέσος Σ., 2000. Τουρισμός: Έννοιες, Μεγέθη, Δομές, Αθήνα: Προπομπός, 16 σελ. 



γ) Τα έθιμα και τον τοπικό πολιτισμό, καθώς ο νέος τρόπος ζωής, ο οποίος στηρίζεται στον 
καταναλωτισμό και την παγκοσμιοποίηση, απομακρύνει τους κατοίκους από τις παραδόσεις του 
τόπου τους ή τους οδηγεί στην εμπορευματοποίησή τους, με σκοπό το οικονομικό όφελος. 

ε) Το δομημένο περιβάλλον, καθώς για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των τουριστών, 
χρειάζονται νέοι χώροι διαμονής, εστίασης, διασκέδασης και άλλες υποδομές όπως δρόμοι, 
λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ. Επίσης, αλλαγές στη χρήση και στη δομή τους, μπορεί να επέλθουν σε 
παραδοσιακούς οικισμούς και χωριά, από την ανάγκη ανάπτυξης τουριστικών υποδομών. Όπως 
αναφέρει σχετικά η (Αυγερινού-Κολώνια, 2000)15, «οι παραδοσιακές συνοικίες στις μεγάλες 

πόλεις ή οι μικρές ιστορικές πόλεις, γνωρίζουν μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη αλλαγή χρήσεων, 

προς όφελος των αναγκαίων για την τουριστική ανάπτυξη, όπως εμπόριο, σουβενίρ, ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, καφέ». 

 

3.3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο τουρισμός, μέσα από τις δραστηριότητές του, αλληλεπιδρά με το φυσικό περιβάλλον σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλές φορές μάλιστα, αυτή η αλληλεπίδραση είναι τόσο έντονη και 
καθοριστική, ώστε όταν υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον να πλήττεται και το τουριστικό 
προϊόν. Αυτό συμβαίνει συνήθως, όταν ο τουρισμός «εμφανίζεται με την παραδοσιακή μορφή 

τού ανεξέλεγκτου μαζικού-βιομηχανοποιημένου τουρισμού, παρεμβαίνει στα ευαίσθητα 

οικοσυστήματα, και προκαλεί αλλοιώσεις στο περιβάλλον» (Κλάδη- Ευσταθοπούλου, 2004)16. 

Θα λέγαμε λοιπόν, ότι οι αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον, 
εμφανίζονται όταν το επίπεδο χρήσης του περιβάλλοντος, είναι μεγαλύτερο από τη δυνατότητά 
τού δεύτερου να αντιμετωπίσει αυτή τη χρήση. Όταν ξεπερνάει δηλαδή, τη «φέρουσα 

ικανότητα», η οποία δηλώνει το ανώτατο όριο ανοχής ενός τόπου στην τουριστική ανάπτυξη, 
πριν προκληθούν φθορές μη αναστρέψιμες. Και βέβαια όχι μόνο τη φέρουσα ικανότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος, η οποία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά και του 
κοινωνικού και φυσικού, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για τον καθορισμό του ανώτατου 
ορίου τουριστικής ανάπτυξης, που μπορεί ένας τόπος να ανεχθεί. (Briassoulis & Van Der Straaten, 
2000)17. 

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η τουριστική ανάπτυξη ωφέλησε 
το φυσικό περιβάλλον, προστατεύοντάς το, για λόγους διατήρησης ή βελτίωσης της 
ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος. 

Οι αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον, είχαν αναγνωρισθεί ήδη 
από το 1977, όταν ο OECD18  συγκρότησε μια επιτροπή μελέτης, η οποία διαπίστωσε ότι από τις 
τουριστικές δραστηριότητες είχε προκληθεί απώλεια φυσικών περιοχών, ρύπανση, και 
καταστροφή στη χλωρίδα και πανίδα των τουριστικών περιοχών (Holden, 2008)19. Επιπτώσεις, 
που δυστυχώς όχι μόνο εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ 

                                                             
15Αυγερινού-Κολώνια Σ., 2000. Ο Ρόλος Του Τουρισμού Στη Διατήρηση Και Ανάπτυξη Των Ιστορικών Πόλεων. Στο Π. Τσάρτας 
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16  Κλάδη – Ευσταθοπούλου Μ., 2004, Τουρισμός Και Περιβάλλον: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Ευρωπαϊκή Και Εθνική 

Διάσταση. Στο Γ. Τσάλτας Κ. Κατσιμπάρδης (Επιμ.), Αειφορία Και Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Και εθνική Προοπτική. Αθήνα: 
Σιδέρης, 311 σελ. 
17 Briassoulis E, Van Der Straaten I, 2000.Tourism And The Environment. Regional, Econimic, Cultural and Policy Issues. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 4 pp. 
18Organisation for Economic Co-operation and Development. 
19HoldenA., 2008. Environment And Tourism, London: Routledge,68 pp. 



ό,τι πριν τριάντα χρόνια, καθώς η τουριστική «κατανάλωση» έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε και 
έχει επιφέρει αύξηση και στη ζήτηση φυσικών πόρων, προς ικανοποίηση των αναγκών της. 

Τα αρνητικά αποτελέσματα του τουρισμού, μπορεί να είναι άμεσα ή έμμεσα και να αφορούν 
το τοπικό, το περιφερειακό ή το διεθνές φυσικό περιβάλλον. Αναλυτικότερα, όπως σημειώνουν 
οι Κοκκώσης και Τσάρτας (2001)20: 

• Σε τοπικό επίπεδο, δημιουργείται ανταγωνισμός στη χρήση γης και άλλων φυσικών 
πόρων, ρύπανση νερού, ακτών και θαλασσών και έντονος θόρυβος. 

• Σε περιφερειακό επίπεδο, προκαλείται υποβάθμιση ή καταστροφή βιοτόπων, μείωση 
βιοποικιλότητας, ρύπανση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων. 

• Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τουρισμός, μέσω των μεταφορών και της ενεργειακής ζήτησης, 
συμβάλλει στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και στην κλιματική αλλαγή. 

3.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	

Στους φυσικούς πόρους μιας περιοχής περιλαμβάνεται το έδαφος, το νερό και η 
ατμόσφαιρα. 

α) Το έδαφος 

Ο τουριστικός τομέας προκαλεί συχνά επέκταση της αστικής δομής και αλλοίωση άθικτων 
φυσικών περιοχών, για την περαιτέρω ανάπτυξη του. Επιπλέον, αλλοιώνει τη φυσική δομή, για 
να δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές μεταφορών και εγκαταστάσεις παροχής νερού και 
ηλεκτρικού ρεύματος στις νέες τουριστικές περιοχές, και ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές 
χρήσεις της γης (γεωργία, κτηνοτροφία). 

Σημαντική επιβάρυνση του τουρισμού στο έδαφος, είναι και η ρύπανση, η οποία μπορεί να 
προέρχεται από τα στερεά απόβλητα των ξενοδοχείων και εστιατορίων ή από σκουπίδια που 
πετούν μεμονωμένοι τουρίστες. Τα απόβλητα των τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά την περίοδο 
της τουριστικής αιχμής, δεν υφίστανται την απαραίτητη επεξεργασία, με αποτέλεσμα να 
ρυπαίνουν το υπέδαφος και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Τα «ατομικά» σκουπίδια, επίσης, 
που είναι διάσπαρτα στο φυσικό περιβάλλον, εκτός από ρύπανση του εδάφους και εστίες 
μόλυνσης, είναι ταυτόχρονα και εστίες αισθητικής ρύπανσης, που επιβαρύνουν τους κατοίκους 
αλλά και τους τουρίστες μιας περιοχής. 

β) Το νερό  

Οι τουριστικές ανάγκες σε νερό αφορούν την καθαριότητα ατόμων και χώρων, την πόση, το 
πότισμα κήπων ή γηπέδων γκολφ και τη χρήση πισίνας, δραστηριότητες οι οποίες γίνονται 
κυρίως στα τουριστικά καταλύματα. 

Η κατανάλωση νερού εξαρτάται από το μέγεθος και τον τύπο του καταλύματος. Τα μεγάλα 
ξενοδοχεία για παράδειγμα, προσφέρουν πισίνες που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού. 
Οι Davies και Cahill (2000)21, αναφέρουν, ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανά τουρίστα, 
στις ΗΠΑ, είναι 208 γαλόνια (790 λίτρα) στα ξενοδοχεία με 500 ή περισσότερα δωμάτια, και 101 
γαλόνια (380 λίτρα) στα ξενοδοχεία με λιγότερα από 75 δωμάτια. Παρόμοια στοιχεία δίνει και το 

                                                             
20 Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., 2001. Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Και Περιβάλλον, Αθήνα: Κριτική, 148 σελ. 
21Davies T. and Cahill S., 2000. Environmental Implications Of The Tourism Industry. Washington: Resources For The Future. 
Discussion 12 pp. 



WWF (2004)22 για τη Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για μέση ημερήσια κατανάλωση, από 300 έως 
850 λίτρα. 

Οι υψηλές απαιτήσεις σε νερό δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, αφού τα περισσότερα νησιά δεν έχουν 
επαρκή αποθέματα, ενώ στις παράκτιες περιοχές οι υπόγειοι υδροφορείς δέχονται μεγάλη πίεση 
από την υπεράντληση, με αποτέλεσμα να παθαίνουν υφαλμύρινση. (OECD,2000)23. 

Εκτός από το πρόβλημα της λειψυδρίας, το οποίο τείνει να γίνει παγκόσμιο, σοβαρές είναι οι 
επιπτώσεις του τουρισμού και στην ποιότητα των νερών, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις 
ρύπανση ή μόλυνση της θάλασσας, από τα μη επεξεργασμένα απόβλητα των τουριστικών 
μονάδων και από την απόρριψη αποβλήτων από τα τουριστικά πλοία. Για παράδειγμα, τα 
κρουαζιερόπλοια παράγουν τοξικές χημικές ουσίες και άλλα επιβλαβή απόβλητα από το στεγνό 
καθάρισμα, απόβλητα χρωμάτων από τον καθαρισμό βουρτσών καθώς και πετρελαιοειδή 
απόβλητα λόγω διαρροών από τις μηχανές και τις γεννήτριες (Davies, Cahill, 2000)24. 

γ) Η ατμόσφαιρα.   

Άμεσες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα έχουν οι μεταφορές που συνδέονται με τον τουρισμό, 
τόσο αυτές που αφορούν τη μετάβαση από τον τόπο προέλευσης στον τόπο προορισμού όσο και 
εκείνες που αφορούν τις μετακινήσεις των τουριστών εντός του τόπου διαμονής. Έμμεσες 
επιπτώσεις έχει η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται σε θερμοηλεκτρικά 
εργοστάσια που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη ορυκτά καύσιμα. 

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, σχετίζεται με την καύση του 
πετρελαίου και των παραγώγων του (βενζίνη, κηροζίνη, φυσικό αέριο) και αφορά την έκλυση 
στην ατμόσφαιρα, αέριων ρύπων, όπως μονοξειδίου του άνθρακα (CO) το οποίο είναι άκρως 
επιβαρυντικό για την υγεία του ανθρώπου, διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) που συμβάλλει στη 
δημιουργία του νέφους, και διοξειδίου του θείου (SO2) το οποίο προκαλεί την όξινη βροχή. 

3.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια 
προβλήματα και έχει γίνει αντικείμενο πολλών διεθνών διασκέψεων, με σημαντικότερη τη 
διάσκεψη που έγινε στο Κιότο της Ιαπωνίας το 1997, και η οποία μέσω του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο, έθεσε διεθνείς περιορισμούς στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. 

Η ανθρωπογενής αλλαγή κλίματος προκαλείται, από τα αέρια του θερμοκηπίου που 
εκλύονται στην ατμόσφαιρα, κυρίως μέσω της καύσης των ορυκτών καυσίμων, με βασικότερο εξ 
αυτών το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Το ποσοστό συμβολής του τουριστικού τομέα στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, 
ανέρχεται στο 5% περίπου επί του συνόλου των εκπομπών παγκοσμίως και προέρχεται από τους 
κλάδους μεταφορών (75%), καταλυμάτων (21%) και άλλων δραστηριοτήτων. Επίσης, το ποσοστό 
συμβολής του τουρισμού στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, υπολογίστηκε το 2005, μεταξύ 5% και 14%, επί του συνόλου των εκπομπών που 
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προέρχονταν από την ανθρώπινη δραστηριότητα (Simpson, Gössling, Scott, Hall and Gladin, 2008: 
15)25. 

Ενώ όμως, ο τουρισμός επηρεάζει σε μικρό βαθμό την αλλαγή του κλίματος, το κλίμα 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση ενός τουριστικού προορισμού καθώς επίσης και τις 
λειτουργικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και του δροσισμού), την άρδευση, 
τα τρόφιμα, τα αποθέματα νερού, και τις ασφαλιστικές δαπάνες. Ο καιρός, επίσης, επηρεάζει την 
ελκυστικότητα των διαφορετικών τουριστικών τόπων, βελτιώνει τον ανταγωνισμό και - τελικά - 
την αποδοτικότητά τους (Kyriakidis & Felton, 2008: 79)26. 

Έτσι, με βάση την παραπάνω σχέση του κλίματος με τον τουρισμό, οι επιπτώσεις που θα έχει 
η παγκόσμια κλιματική μεταβολή στο φυσικό περιβάλλον, προβλέπεται να επηρεάσουν 
καθοριστικά την τουριστική βιομηχανία. 

Οι Kyriakidis & Felton (2008), ως πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναφέρουν τις 
εξής:  

• παράκτια διάβρωση και αύξηση της στάθμης της θάλασσας,  
• μεταβολές στη διαθεσιμότητα νερού, 
• αυξημένους φυσικούς κινδύνους και έντονα φυσικά φαινόμενα, 
• απώλεια βιοποικιλότητας,  
• αισθητική υποβάθμιση τοπίων,  
• μεταβολές στην αγροτική παραγωγή,  
• φθορές στις υποδομές και  
• αύξηση των ασθενειών (ο.π.). 

 

Σύμφωνα δε με την 3η Έκθεση του IPCC (Inter-governmental Panel on Climate 
Change)27(όπως αναφέρεται στον Κατσιμπάρδη, 2005)28, οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών 
θα είναι, έως ένα βαθμό, αναπόφευκτες, ακόμα κι αν ληφθούν τα μέτρα που ορίζει το 
πρωτόκολλο του Κιότο. Άρα, αυτό που θα πρέπει να κάνουν όλα τα κράτη είναι να ενδιαφερθούν 
για τον τρόπο «προσαρμογής» τους, να προετοιμαστούν δηλαδή για να αντιμετωπίσουν τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η κύρια επίπτωση του τουρισμού στα οικοσυστήματα είναι η αλλοίωση, η συρρίκνωση ή η 
πλήρης καταστροφή των βιοτόπων. Η ανάγκη για (ολοένα και περισσότερο) χώρο ανάπτυξης 
τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, θεματικά πάρκα, δρόμους κ.λ.π), επιβαρύνει τα 
οικοσυστήματα, ιδίως τα παράκτια, καθώς εκεί συγκεντρώνεται το σύνολο σχεδόν των 
τουριστικών δραστηριοτήτων (κολύμπι, κατάληψη και ρύπανση της ακτής, θαλάσσιο σκι κ.λ.π.). 
Αυτή η αλλοίωση των βιοτόπων με τη σειρά της, επηρεάζει τη βιοκοινότητα της περιοχής, με 
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αποτέλεσμα κάποια είδη να εξαναγκάζονται σε μετακίνηση ή να υφίστανται μείωση του 
πληθυσμού τους. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια τάση ανάπτυξης ορισμένων ορεινών περιοχών της 
χώρας, η οποία συνδέεται με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, τον χειμερινό τουρισμό, και 
διάφορες άλλες δραστηριότητες. Από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτουν πιέσεις στα ορεινά 
οικοσυστήματα, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι αλλοίωσης 
του φυσικού χαρακτήρα του ορεινού χώρου από τη μη ελεγχόμενη ανάπτυξη (Van Der Straaten, 
2000)29. 

Η επιβάρυνση του τουρισμού είναι μεγάλη και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αφενός η 
ρύπανση της θάλασσας (απόβλητα πλοίων, πλαστικές σακούλες κ.λ.π.), αφετέρου ο θόρυβος των 
μηχανών των πλοίων, αλλοιώνουν την ποιότητα των βιοτόπων των θαλάσσιων ζώων και φυτών ή 
μειώνουν τον πληθυσμό τους, συμβάλλοντας τελικά στη μείωση της βιοποικιλότητας, που 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. 

3.6 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η ανάπτυξη όλων των ειδών και μορφών τουρισμού, θεωρητικά είναι δυνατή, σε 
οποιαδήποτε χώρα. Ωστόσο, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (π.χ. η έλλειψη επενδυτικών 
κεφαλαίων, η απροθυμία των ιδιωτών για ορισμένες επενδύσεις, η έλλειψη εξειδικευμένου στα 
τουριστικά επαγγέλματα προσωπικού), αλλά και οικολογικοί παράγοντες (π.χ. ρύπανση του 
περιβάλλοντος, η καταστροφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τα φτωχά αποθέματα πόσιμου 
νερού) επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στην τουριστική ανάπτυξη, τουλάχιστον στα 
πρώτα στάδια της.   

3.6.1 ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Με βάση τα κίνητρα και τις ανάγκες που δημιουργούν τα άτομα να κάνουν τουρισμό, 
διακρίνουμε τα Είδη του Τουρισμού. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα είδη του τουρισμού 
που εμφανίζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

 
1. Γενικός τουρισμός 

ή τουρισμός 
διακοπών-
αναψυχής 

Αποτελεί μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου του ατόμου που 
σχετίζεται με την ανάγκη του για ανάπαυση και αναψυχή. Αυτή η μορφή 
τουρισμού είναι η σημαντικότερη τόσο από άποψη μεγέθους στο σύνολο της 
τουριστικής αγοράς, όσο και από άποψη αναγκών σε πόρους και υπηρεσίες 
που απαιτούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών. 

2. Μορφωτικός 

τουρισμός 

 

Εμφανίζει ανοδικές τάσεις διεθνώς, α άτομα συμμετέχουν σε επισκέψεις 
ιστορικών μνημείων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, πινακοθηκών, 
παρακολουθήσεις συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, όπερας, καθώς 
επίσης και συμμετοχές σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή σεμινάρια 
γλωσσολογίας, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας 
κ.λ.π. 
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3. Τουρισμός 

εκθέσεων 

 

Περιλαμβάνει κάθε είδους εκθέσεις που συνήθως οργανώνονται σε 
μεγάλα αστικά κέντρα ώστε οι επισκέπτες τους να μπορούν να συνδυάσουν 
την επαγγελματική τους ενημέρωση με κάποια μορφή τουρισμού όπως για 
παράδειγμα τουρισμό πόλεων, μορφωτικό τουρισμό κ.λ.π. 

  

4. Τουρισμός πόλεων 

ή αστικός   ή 

πολιτιστικός 

τουρισμός  

Τα άτομα που μετέχουν σε αυτού του είδους τον τουρισμό, ταξιδεύουν 
σε μια πόλη και διαμένουν εκεί για τρεις με τέσσερις ημέρες. Οι περιηγήσεις 
της πόλης είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μορφωτικό τουρισμό και κυρίως 
με διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, ενώ συχνά 
συνδέονται με επαγγελματικά ταξίδια. 

Ο τουρισμός πόλεων συνήθως πραγματοποιείται από άτομα ανώτερου 
μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου τα οποία διαμένουν σε μεγάλα 
αστικά κέντρα και ταξιδεύουν τις περισσότερες φορές χωρίς τις οικογένειές 
τους. Τα ταξίδια αυτά οργανώνονται και εκτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από 
tour operators, από ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία και αεροπορικές 
εταιρίες. 

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος, για πολλά άτομα που επιλέγουν τον 
τουρισμό αυτής της μορφής, είναι η νυχτερινή ζωή και η διασκέδαση. 

5. Συνεδριακός 

τουρισμός 

Περιλαμβάνει κάθε είδους οργανωμένες εκδηλώσεις π.χ.: συνέδρια ή 
συναντήσεις με μεγάλο ή μικρό αριθμό συμμετοχών σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό ή ακόμη και διεθνές επίπεδο. Είναι περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας (δύο έως τέσσερις ημέρες συνήθως), συνδυάζεται με 
κάποια άλλη μορφή τουρισμού όπως για παράδειγμα τουρισμό πόλεων, 
μορφωτικό τουρισμό κ.λ.π. 

6. Οικογενειακός 
τουρισμός 

Η ύπαρξη παιδιών σε μια οικογένεια αποτελείσημαντικό παράγοντα 
επιλογής του τόπου αλλά και του χρόνου πραγματοποίησης των 
διακοπών.Όταν τα τουριστικά πακέτα που προσφέρουν στην τουριστική 
αγορά οι tour operators είναι προσιτά στις οικογένειες, τότε αυτές 
ταξιδεύουν συνήθως με τα παιδιά τους. Όμως, ακόμα και αν τα τουριστικά 
πακέτα που προσφέρουν δεν είναι και τόσο προσιτά στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό, προσπαθούν να προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις για τα 
παιδιά και έτσι ένα κίνητρο διακοπών, για τους γονείς. 

7. Τουρισμός τρίτης 

ηλικίας 

Είναι γενικά αποδεκτό πως τα άτομα της τρίτης ηλικίας, συνήθως 
διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, σταθερό εισόδημα, υψηλό δείκτη αποταμίευσης 
λόγω νοοτροπίας και τρόπου ζωής αλλά πάνω από όλα μεγάλη επιθυμία για 
ταξίδια και γενικότερα για τουρισμό. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το ποσοστό της τρίτης ηλικίας 
στο συνολικό πληθυσμό της γης θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, 
δημιουργώντας έτσι ένα καινούριο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα 
επηρεαστεί σε μεγάλο ποσοστό από το σύγχρονο τρόπο ζωής και θα έχει 
μεγάλο δείκτη ροπής για τουρισμό. 



8. Θαλάσσιος 
τουρισμός 

Αναφέρεται στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο μιας χώρας υποδοχής τουριστών και όχι 
μόνο. Αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές και επιλεκτικές μορφές του 
σύγχρονου τουρισμού, αφού η σημασία του στις τουριστικές οικονομίες των 
χωρών που έχουν τις φυσικές προϋποθέσεις αλλά και τις οικονομικές 
δυνατότητες να τον αναπτύξουν είναι κυριολεκτικά μεγάλη. 

Η πιο παραγωγική και συναλλαγματοφόρα δραστηριότητα του 
θαλάσσιου τουρισμού είναι εκείνη της ναύλωσης σκαφών κάθε είδους 
(πολυτελών θαλαμηγών, ιστιοφόρων, ταχύπλοων σκαφών κ.λ.π.) Η πελατεία 
στην οποία απευθύνεται είναι κυρίως υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Μια 
ακόμη αξιόλογη συναλλαγματοφόρα δραστηριότητα του θαλάσσιου 
τουρισμού είναι και αυτή των κρουαζιέρων, η ζήτηση των οποίων 
παρουσιάζει σημαντική αύξηση διεθνώς.  

9. Θρησκευτικός 
τουρισμός 

Αφορά σε μια κατηγορία ατόμων οι οποίοι επισκέπτονται θρησκευτικούς 
τόπους που βρίσκονται στη χώρα τους ή σε κάποια άλλη είτε για λόγους 
λατρείας είτε για να πάρουν μέρος σε κάποιες θρησκευτικές εκδηλώσεις ή 
τελετές είτε για να πάνε κάποιο τάμα που είχαν κάνει κ.λ.π. 

Η μορφή αυτή τουρισμού είναι περιορισμένης διάρκειας, συνήθως μια 
έως τρεις ημέρες. Επίσης τα τουριστικά πακέτα για θρησκευτικό τουρισμό 
είναι σχετικά φτηνότερα από εκείνα άλλων μορφών τουρισμού επειδή είναι 
πιο λιτά, ενώ τα οικονομικά ωφελήματα για τους θρησκευτικούς τόπους και 
για τις οικονομίες των χωρών στις οποίες βρίσκονται αυτοί είναι σημαντικά.  

 
Εκτός από τα είδη που αναφέραμε στον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν και άλλα είδη τουρισμού, τα 

οποία αναφέρονται όμως δεν αναλύονται, καθότι δεν συναντόνται στην περίπτωση μελέτης μας. 
Τουρισμός υγείας, περιπέτειας, κινήτρων, αναπήρων, χειμερινών σπόρ,παραχείμασης, χρονομεριστικός, 
οικολογικός, λαϊκός, κοσμοπολίτικος, ορεινός και κοινωνικός. 

	

3.6.2 ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Με βάση τα εξωτερικά φαινόμενα και τις επιδράσεις που προκαλεί η συμμετοχή στον 
τουρισμό, διακρίνουμε τις Μορφές του Τουρισμού. Έτσι καταρτίστηκε ο παρακάτω κατάλογος με 
τις μορφές του τουρισμού. 

1. Μαζικός τουρισμός 

Ο μαζικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από ομαδική συμμετοχή των τουριστών στις διάφορες 
φάσεις της τουριστικής δραστηριότητας. Ο συλλογικός-ομαδικός χαρακτήρας του μαζικού 
τουρισμού αναφέρεται και στον τρόπο οργάνωσης και πραγματοποίησης του ταξιδιού, καθώς 
επίσης και στη συγκέντρωση των τουριστών στους τόπους διαμονής τους στους τουριστικούς 
προορισμούς που επισκέπτονται. Ο τουρίστας εντάσσεται σε ομάδες ατόμων με παρόμοιες 
τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες και συμμορφώνεται με ορισμένα σχήματα συμπεριφοράς 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα έναν ελάχιστο βαθμό ικανοποίησης που προσφέρει η καλή 
οργάνωση του ταξιδιού εκ μέρους των tour operators. 



Το σύστημα GIT (Group Inclusive Tours) αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού 
και προσφέρει αλληλοεξαρτώμενες και ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες δηλαδή 
τουριστικά πακέτα τα οποία στην πιο απλή τους μορφή περιλαμβάνουν τον τουριστικό 
προορισμό, το μεταφορικό μέσο, το κατάλυμα, το πρόγευμα και τη μεταφορά. Στο σύστημα αυτό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η τουριστική ανάπτυξη ορισμένων περιοχών σε διάφορες χώρες 
όπως στην Ισπανία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Ελλάδα, κ.λ.π.  

2. Ατομικός τουρισμός 

Ο ατομικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη ατομική οργάνωση και 
πραγματοποίηση του ταξιδιού εκ μέρους των τουριστών. Η ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας 
τουρισμού συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό (αλλά όχι αποκλειστικά) με ατομικά μέσα μετακίνησης 
όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα τροχόσπιτα, τα σκάφη κ.λ.π.. Ο κύριος χαρακτήρας αυτής της 
κατηγορίας τουρισμού είναι περιηγητικός. 

Η ανάπτυξη του ατομικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια βασίζεται όλο και περισσότερο στο 
σύστημα IIT (Individual Inclusive Tours) το οποίο όπως και το GIT (Group Inclusive Tours), 
προσφέρει τουριστικά πακέτα σε μεμονωμένα άτομα, τα οποία στην πιο απλή μορφή τους 
περιλαμβάνουν τον τουριστικό προορισμό, το μεταφορικό μέσο, το κατάλυμα, το πρόγευμα και 
τη μεταφορά. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο 
ταξιδεύει ο τουρίστας. Συγκεκριμένα, με το σύστημα GIT (Group Inclusive Tours) ο τουρίστας 
ταξιδεύει στον τουριστικό προορισμό της επιλογής του ομαδικά ενώ με το σύστημα IIT (Individual 
Inclusive Tours) ταξιδεύει μεμονωμένα. 

3. Εσωτερικός τουρισμός 

Ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από τον ντόπιο πληθυσμό μιας χώρας μέσα στην 
επικράτειά της. Παρόλο που η συγκεκριμένη κατηγορία δε φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα, 
παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές και άλλες ωφέλειες για τη χώρα στην οποία αναπτύσσεται 
όπως η συγκράτηση της εκροής συναλλάγματος από τη μη πραγματοποίηση εξωτερικού 
τουρισμού εκ μέρους του ντόπιου πληθυσμού. 

4. Εσωτερικός τουρισμός 

Ο εξωτερικός ή διεθνής τουρισμός πραγματοποιείται από άτομα που διαμένουν μόνιμα σε 
μια χώρα και φεύγουν προσωρινά για να επισκεφτούν κάποια άλλη για τουριστικούς λόγους, με 
τον τρόπο αυτό ικανοποιηούν συγκεκριμένες τουριστικές ανάγκες τους. Επομένως, εξωτερικό 
τουρισμό έχει οποιαδήποτε χώρα όταν μόνιμοι κάτοικοι άλλων χωρών την επισκέπτονται ή όταν 
μόνιμοι κάτοικοί της επισκέπτονται άλλες χώρες. 

Στην περίπτωση που μόνιμοι κάτοικοι μιας ξένης χώρας επισκέπτονται μια χώρα για 
τουριστικούς λόγους, τότε ο εξωτερικός τουρισμός που κάνουν ονομάζεται ενεργητικός γιατί 
κύριο χαρακτηριστικό του είναι η εισροή συναλλάγματος για την οποία ενδιαφέρονται όλες οι 
χώρες. Αντίθετα, όταν μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας επισκέπτονται μια άλλη χώρα για 
τουριστικούς λόγους, ο εξωτερικός τουρισμός που κάνουν ονομάζεται παθητικός γιατί έχει ως 
κύριο χαρακτηριστικό την εκροή συναλλάγματος. 

5. Συνεχείς τουρισμός 

Ο συνεχής τουρισμός διαρκεί όλο το χρόνο, συνεπώςοι δραστηριότητές του δεν 
επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Οι πιο αντιπροσωπευτικές μορφές τουρισμού 
αυτής της κατηγορίας είναι ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός κινήτρων, ο τουρισμός 
εκθέσεων, ο τουρισμός πόλεων και ο μορφωτικός τουρισμός. 



6. Εποχιακός τουρισμός 

Ο εποχιακός τουρισμός δε διαρκεί όλο το χρόνο άρα οι δραστηριότητές του επηρεάζονται 
από τις κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες αναστέλλουν προσωρινά το συγκεκριμένο είδος 
τουρισμού για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα ετησίως. Οι πιο αντιπροσωπευτικές μορφές 
εποχιακού τουρισμού είναι ο γενικός τουρισμός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο τουρισμός 
παραχείμασης και ο τουρισμός χειμερινών σπορ. 

  



4 ΟΙ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	

4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η βιομηχανία των υπηρεσιών αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας των 
ανεπτυγμένων χωρών, σε όρους ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος αλλά και απασχόλησης. Για 
να κατανοήσει κανείς τις ιδιαιτερότητες που διαχωρίζουν το marketing υπηρεσιών από το 
marketing των προϊόντων θα πρέπει αρχικά να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την έννοια 
των υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τον Gronroos (1990)30 «Μια υπηρεσία είναι μια δραστηριότητα ή μία σειρά 

δραστηριοτήτων άυλης φύσης που λαμβάνει χώρα με αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πελάτη και 

των πόρων, των υπαλλήλων και των συστημάτων του φορέα οι οποίες παρέχονται ως λύσεις στα 

προβλήματα των πελατών» 

Η υπηρεσία είναι μια εργασία η οποία γίνεται για κάποιον ή, διαφορετικά, πρόκειται για μια 
σειρά ενεργειών οι οποίες στοχεύουν στο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτών που λαμβάνουν 
την υπηρεσία (π.χ. πελάτες, μαθητές, ασθενείς) (Χυτήρης & Άννινος, 2005)31. Παραδείγματα 
υπηρεσιών υπάρχουν πολλά ήδη από τα αρχαία χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το 
παράδειγμα των τραπεζικών εργασιών στην Αρχαία Αθήνα από τους λεγόμενους 
«αργυραμοιβούς», οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ανταλλαγής νομισμάτων και πιστώσεων για 
το διεθνές εμπόριο της εποχής εκείνης 

Στην Αρχαία Αίγυπτο γίνεται λόγος για οργανωμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνταν από τους φαραώ για να γίνονται γνωστά τα διατάγματά τους. Ταχυδρομικές 
υπηρεσίες όμως υπήρχαν και στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου· παρέχονταν από τους 
λεγόμενους «ημιόδους» (ταχυδρόμους), μέσω των οποίων οι διάφορες περιοχές της 
αυτοκρατορίας επικοινωνούσαν μεταξύ τους. 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Αναμφίβολα, είναι δύσκολο να δοθεί κάποιος ακριβής ορισμός στην έννοια της 
ικανοποίησης, διότι ορίζεται διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο. Παρ' ολ' αυτά, έχουν δοθεί 
διάφοροι ορισμοί βασισμένοι στην ικανοποίηση από ένα προϊόν ή υπηρεσία, από μια εμπειρία 
απόφασης αγοράς, από ένα χαρακτηριστικό απόδοσης, από μία εμπειρία κατανάλωσης-χρήσης, 
από ένα τμήμα ή κατάστημα της εταιρίας, είτε από μια προ-αγοραστική εμπειρία. 

Μερικοί από τους δημοφιλέστερους ορισμούς που έχουν δοθεί, παρατίθενται παρακάτω:  

«Η ικανοποίηση είναι μια γνωστική κατάσταση του πελάτη, όσον αφορά την επαρκή ή 

ανεπαρκή ανταμοιβή του για τις θυσίες και τις προσπάθειες που έχει καταβάλλει» (Howard & 
Sheth, 1968)32 

«Η ικανοποίηση είναι μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο κατά πόσο η 

συγκεκριμένη εμπειρία, ήταν τόσο καλή όσο ο πελάτης πίστευε ότι θα ήταν» (Hunt, 1977, σελ 
459)33 

                                                             
30 Gronroos Ch., 1990. Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in Service Competition, Portland 
OR: Book news, 26-27 pp. 
31Χυτήρης Σ. Λ. και Άννινος Ν. Λ., 2005. Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών, Αθήνα: Κάλλιπος, 57 σελ. 
32Howard J. A. and Sheth J.N., 1968.A Theory of Buyer Behavior. In Kassarjian H.H. and Robertson T.S. (eds.), 1981. Perspectives 
in Consumer Behavior, Illinois: Scott Foresmann, 204-214 pp. 
33Hunt H.K., 1977. Conceptualization and Measurement of Consumer Satisfaction and Dissatisfaction, Massachusetts, USA: 
Marketing Science Institute, 459 pp. 



«Η ικανοποίηση είναι μια συναισθηματική αντίδραση στις εμπειρίες του πελάτη, οι οποίες 

σχετίζονται είτε με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε με τις διαδικασίες αγοράς, είτε 

ακόμη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πελάτη αυτού» (Westbrook & Reilly, 1983) 

 «Η ικανοποίηση είναι μια αντίδραση εκπλήρωσης του καταναλωτή. Είναι μια αξιολόγηση ότι 

το προϊόν (ή η υπηρεσία) αυτό κάθε αυτό, παρείχαν (ή παρέχουν) ένα απολαυστικό επίπεδο 

εκπλήρωσης σχετιζόμενο με την κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων επιπέδων υπό- ή υπέρ 

εκπλήρωσης.» (Oliver, 1993)34 

Σύμφωνα με μια εξαντλητική ανασκόπηση των Giese και Cote (2000)35 η ικανοποίηση 
καταναλωτών εμπεριέχει τρία βασικά συστατικά:  

1. Η ικανοποίηση είναι περισσότερο συναισθηματική αντίδραση παρά γνωστική. Ο 
συναισθηματικός χαρακτήρας της ικανοποίησης επιβεβαιώνεται από τις αντιδράσεις των 
καταναλωτών, αφού το 77,3% των καταναλωτών που συμμετείχαν σε ομαδική συνέντευξη 
χρησιμοποίησε συναισθηματικές αντιδράσεις για να περιγράψει την ικανοποίηση από την χρήση 
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (Giese & Cote, 2000)38. Η συναισθηματική αυτή αντίδραση διαφέρει 
σε ένταση ανάλογα με την περίπτωση (πολύ ικανοποιημένος, ενθουσιασμένος, αδιάφορος, 
ουδέτερος κ.α.)  

2. Η αντίδραση αυτή εστιάζεται είτε σε προσδοκίες του καταναλωτή, είτε στο προϊόν ή στην 
υπηρεσία, είτε στην εμπειρία από την κατανάλωση κ.τ.λ. Με τη βοήθεια του στοιχείου αυτού 
αναγνωρίζεται η αιτία της ικανοποίησης του καταναλωτή και συνήθως περιλαμβάνει σύγκριση 
της απόδοσης του προϊόντος- υπηρεσίας με κάποια πρότυπα (standards). Υπάρχουν συνήθως 
πολλά στοιχεία στα οποία αυτά τα standards απευθύνονται, συμπεριλαμβάνοντος το προϊόν, την 
κατανάλωση, την απόφαση αγοράς, τον πωλητή ή ακόμα και το κατάστημα. Ο καθορισμός τον 
κατάλληλων στοιχείων για την ικανοποίηση ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση.  

3. Η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (για παράδειγμα μετά την 
κατανάλωση, μετά την επιλογή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, βασιζόμενη σε συσσωρευμένη 
εμπειρία). Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ικανοποίηση του καταναλωτή προκύπτει μετά από την 
αγορά του προϊόντος- υπηρεσίας. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η 
απόφαση αγοράς αξιολογείται μετά την επιλογή αλλά πριν από την αγορά του προϊόντος- 
υπηρεσίας. Ακόμα η ικανοποίηση επιτυγχάνεται πριν την επιλογή ή ακόμα και χωρίς καν να έχει 
αγοραστεί το προϊόν- υπηρεσία. 

  

                                                             

34 Rust R.T. Oliver R.L., 1994. Service Quality: New Directions in Theory and Practice, Thousand Oaks: Sage Publications, 19 pp. 
35-38 Giese J.L. and Cote J.A., 2000. Defining Consumer Satisfaction, In: Academyof Marketing Science Revie, Vol 2000, No 1, 1-24 

pp. 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Οι παράγοντες που επηρεάζουνε την Τουριστική Ικανοποίηση, διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες. Τους απτούς και τους μη απτούς. Συνεπώς η ικανοποίηση του τουρίστα είναι σύνθετο 
στοιχείο αφού επηρεάζεται από δύο κατηγορίες παραγόντων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους 
Dwayne & Crompton (2000)36, που αναφέρουν ότι η ικανοποίηση βασίζεται μεν σε εμπειρίες 
αλλά είναι και μια ψυχολογική στάση του ατόμου η οποία δημιουργείται από την επίσκεψή του 
σε ένα προορισμό. 

 

Όσον αφορά τους μη απτούς παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψην τα εξής:  

• Οι προσδοκίες του τουρίστα, δηλαδή τι περίμενε να απολαύσει όταν αγόραζε το ταξίδι 
μέχρι που έφτασε στον προορισμό. 

• Η σημαντικότητα του ταξιδιού για αυτόν. 
• Η διάθεση που έχει κατά την διάρκεια των διακοπών του.  

Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την προσωπική φύση και ζωή του τουρίστα 
και δεν αποτελούν την πραγματικότητα που θα ζήσει ο τουρίστας στον προορισμό. Αν ένας 
τουρίστας προσδοκούσε πολύ περισσότερα από ότι αγόρασε ή περίμενε, είναι πολύ φυσικό να 
φύγει ανικανοποίητος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον παράγοντα, σημαντικότατα. Για παράδειγμα, 
ένα νιόπαντρο ζευγάρι προσδοκά να είναι όλα τέλεια στις διακοπές του, καθώς το συγκεκριμένο 
ταξίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνους. Παρόλα αυτά μπορεί να μην αγόρασαν το 
αντίστοιχα σωστό προϊόν, οπότε δεν μένουν ικανοποιημένοι.  

Όσον αφορά την διάθεσητου τουρίστα και την σημαντικότητα ταξιδιού, είναι πολύ εύκολο 
ένα δυσάρεστο γεγονός να την επηρεάσει αρνητικά και μάλιστα όχι συσχετιζόμενο με τον 
προορισμό αλλά με την προσωπική ζωή του τουρίστα. Είναι αδύνατο να τα προβλεφθούν 
επακριβώς οι διαθέσεις των τουριστών. Το στοιχείο όμως που μπορεί να μετρήθεί και σύμφωνα 
με αυτό να υπάρξει βελτίωση, είναι η προσδοκία του τουρίστα για το προϊόν ή την υπηρεσία που 
αγόρασε. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, υπάρχει η περίπτωση να μην φταίει ο προορισμός 
και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν. 

Όσον αφορά τους απτούς παράγοντες, αναφέρονται εκείνοι που επηρεάζουν σχετικά 
σταθερά την ικανοποίηση του τουρίστα και επομένως μπορούν να μετρηθούν. Οι επιθυμίες του 
τουρίστα αλλάζουν κατά καιρούς τα Standards του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι παράγοντες 
αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των υπηρεσιών και τον τρόπο που προσφέρονται αλλά και από 
το επίπεδο ποιότητάς τους. Οι Παράγοντες αυτοί είναι οι εξής : οι αισθητικοί παράγοντες, η 
αξιοπιστία, η εξυπηρέτηση, η ασφάλεια, η ανταπόκριση, και η ποιότητα υπηρεσιών. 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Οι τουρίστες είναι σήμερα πιο έμπειροι, απαιτητικοί, εκλεκτικοί και έτσι δημιουργείται νέα 
βάση ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις του τομέα. Καθοριστικό ρόλο 
παίζει γενικά η ψυχαγωγία του τουρίστα στη διάρκεια της περιόδου των διακοπών, όπου υπάρχει 
αφθονία ελεύθερου χρόνου (Λύτρας 1998, Αυθίνος 1998, Opaschowski et al, 1996,).   

                                                             
36Dwayne A.B. and Crompton J.L., 2000. Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions. Annal of Tourism Research 27, no.3. 
785-804 pp. 



4.2 ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ	

Οι οικονομολόγοι μέχρι πρότινος ταξινομούσαν τον τουρισμό στον τομέα της οικονομίας. 
Ωστόσο, ο τουρισμός φαίνεται να αντιπροσωπεύει ένα σύνθετο προϊόν, το οποίο ουσιαστικά 
είναι μίγμα υλικών (θάλασσα, τουριστικά καταλύματα, υποδομές κ.λπ.) και άυλων στοιχείων 
(ήλιος, κλίμα, θέα, κ.λπ.).  

Επομένως, ο τουρισμός ανήκει στους λεγόμενους μεικτούς τομείς. Αυτή η ιδιομορφία του 
γεννά μια σειρά από χαρακτηριστικά: 

 
1. Η αδυναμία αποθήκευσης του τουριστικού προϊόντος: π.χ. τα δωμάτια ενός 

ξενοδοχειακού καταλύματος δεν μπορούν ν’ αποθηκευτούν.  
2. Η ανελαστικότητα του τουριστικού προϊόντος ως προς την προσφορά: Μια αύξηση της 

τουριστικής ζήτησης ή μια άνοδος των τιμών των τουριστικών υπηρεσιών δεν συνεπάγεται 
παράλληλη αναλογική αύξηση των τουριστικών προϊόντων που προσφέρει ένας τουριστικός 
προορισμός.  

3. Το τουριστικό προϊόν καταναλώνεται στον τόπο παραγωγής: Δε μπορεί να αποσταλεί και 
να καταναλωθεί πουθενά αλλού και απαιτεί τη μετακίνηση του τουρίστα από τον τόπο μόνιμης 
παραμονής του στον τόπο υποδοχής. 

4. Η παραγωγή και η κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος πραγματοποιείται ταυτόχρονα 
και στον ίδιο χώρο: αυτά προϋποθέτουν αφενός μεν την παρουσία του τουρίστα, αφετέρου δε 
την ύπαρξη ετοιμότητας υποδοχής του τουρίστα εκ μέρους των τουριστικών υπηρεσιών. 

5. Η κατανάλωση των τουριστικών υπηρεσιών επιφέρει την καταστροφή τους: Μετά το 
τέλος των διακοπών, οι μόνες άυλες αξίες που σχετίζονται με το κίνητρο της μετακίνησης και την 
περίοδο διεξαγωγής των διακοπών και οι οποίες συνοδεύουν τα άτομα είναι οι εμπειρίες και οι 
αναμνήσεις. 

6. Τα τουριστικά προϊόντα μπορούν να υποκατασταθούν μεταξύ τους: Το διαθέσιμο 
εισόδημα είναι συχνά καθοριστικός παράγοντας για να υποκατασταθεί ένα ξενοδοχείοπρώτης 
κατηγορίας με ένα τρίτης, οι διακοπές στο εξωτερικό με τις διακοπές στο εσωτερικό κ.λπ. 

7. Τα τουριστικά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως συμπληρωματικά: Παρ’ όλο που το 
τουριστικό προϊόν είναι ετερογενές, μεταξύ των διαφόρων υποπροϊόντων παρατηρείται μια 
συμπληρωματικότητα. Ο τουρίστας μπορεί να συνθέσει από μόνος του το τουριστικό προϊόν, 
χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να αλλοιώσει τη μορφή και το χαρακτήρα των τουριστικών υπο-
προϊόντων, τα οποία παραμένουν όπως έχουν. 

8. Η ευαισθησία της τουριστικής δραστηριότητας στις οποιαδήποτε μορφής κρίσεις 
(οικονομικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές), καθώς και στις εποχικές διακυμάνσεις.π.χ.: Ο πόλεμος 
του Κόλπου ο οποίος μείωσε σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό των τουριστικών αφίξεων στις 
άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενες χώρες. 

9. Το μέγεθος των αρχικών επενδύσεων: Οι αρχικές επενδύσεις, στον τουριστικό τομέα, που 
αφορούν τα έργα τουριστικής υποδομής και ανωδομής, είναι συχνά πολύ μεγάλες, γεγονός που 
δημιουργεί αρκετά προβλήματα στη διαχείριση και την αποδοτικότητα τους, δεδομένης της 
εποχικής λειτουργίας τους (Βαρβαρέσος, ό.π, σελ. 9). (Βαρβαρέσος, Σ. ,2000)37 

 

Σε οικονομικούς όρους τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 

                                                             
37ΒαρβαρέσοςΣ., 2000. Τουρισμός: Έννοιες, Μεγέθη, Δομές, Αθήνα: Προπομπός, 53-77 σελ 



• Η μεταβολή της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος επηρεάζεται σημαντικά από τις 
μεταβολές στην τιμή του, και στο εισόδημα του τουρίστα - καταναλωτή. 

• Η εμφάνιση νέων και ειδικών μορφών τουρισμού έχει οδηγήσει στην τμηματοποίηση της 
αγοράς, που στόχο έχει να προσεγγίσει περισσότερο τον τουρίστα-καταναλωτή και να 
ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες και επιθυμίες του. 

• Το τουριστικό προϊόν ακολουθώντας την τάση της διεθνοποίησης των οικονομιών πήρε τα 
τελευταία χρόνια περισσότερο παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα. Έτσι, εισήλθαν στην αγορά 
νέα προϊόντα και νέοι τουριστικοί προορισμοί. 

• Ο καταναλωτής μετακινείται στον τόπο προσφοράς του προϊόντος. 

• Οι καταναλωτές του τουριστικού προϊόντος είναι, στην πλειοψηφία τους ξένοι, με 
διαφορετικές συνήθειες, κουλτούρα, κλπ. 

•  Ο τουρίστας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων την ποιότητα των υπηρεσιών που θα του 
προσφερθεί. Αυτή εξαρτάται από την ποιότητα όλου του φάσματος των υπηρεσιών που θα 
έχει.i 

 

4.3 Η ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	

Ο Π.Ο.Τ. θεωρεί ότι «το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στη γρήγορη ικανοποίηση των 

καταναλωτικών αναγκών και στην προσέγγιση δυνητικών πελατών με ακριβείς, προσωπικές και 

έγκαιρες πληροφορίες» (WTO, 1988)38.  

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, στο κυνήγι της κερδοφορίας και των πλεονεκτημάτων που 
παρέχει η παγκόσμια αγορά, οι προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών διαμόρφωσαν πολλές 
διαδραστικές τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό διατραπεζικό σύστημα και τα ηλεκτρονικά 
συστήματα κρατήσεων και επιβεβαίωσης αυτών (Rayman-Bacchus and Molina, 2001)39. 

4.3.1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ	

Σύμφωνα με τον Σ. Βαρβαρέσο (2000)40, η συνθετότητα της ανάλυσης της τουριστικής 
ζήτησης σχετίζεται με εκείνη της τουριστικής προσφοράς. Τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στην 
τουριστική μετακίνηση επιδιώκουν να ικανοποιήσουν ένα μεγάλο αριθμό αναγκών μέσω της 
τουριστικής κατανάλωσης.  

Τρεις μεγάλες κατηγορίες παραγόντων διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση, επηρεάζοντας 
σημαντικά τα ποσοστά αναχώρησης για διακοπές. Αυτές είναι οι παρακάτω (Baretje, et. 
al.1972)41: 

 
 

ΟΙ κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες 

Τα άτομα ελάχιστα μπορούν να τους επηρεάσουν, ακόμα και όταν σχετίζονται με την 
κοινωνική τους διαστρωμάτωση. 
                                                             
38WTO, 1988. Tourism Market Trends, Americas thirty-second Meeting, Guayaquil(Ecuador), Madrit, 37-48 pp. 
39Rayman-Bacchus L. and Molina A., 2001. Internet-based  tourism services: Business issues and trends. Edinburgh, UK: 
University of Edinburgh. 589-605 pp. 
40ΒαρβαρέσοςΣ., 2000. Τουρισμός: Έννοιες, Μεγέθη, Δομές,Αθήνα: Προπομπός, 53-77 σελ. 
41 Baretje R., Deferì P., 1972, Aspects economiques du tourisme, Berger-Levraut, Paris. 



 
• Το εισόδημα 
• Η κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία των τουριστών 
• Οι τιμές 
• Η επιμήκυνση της διάρκειας των διακοπών 
• Η δημογραφική εξέλιξη 
• Η αστικοποίηση 
• Οι τεχνολογικοί παράγοντες-Τα μεταφορικά μέσα 
 

ΟΙ κοινωνικο-ψυχολογικοίο ή υποκειμενικού παράγοντες 

Σχετίζονται με την προσωπικότητα των ατόμων και τις βαθύτερες ανάγκες τους. 

• Οι κοινωνικοί παράγοντες 
Οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα επιδρούν στα άτομα τα οποία 
επιδιώκουν να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για απόδραση.  

 
• Οι προσωπικοί παράγοντες 

Οι διακοπές, επιδιώκουν την ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών των ατόμων, οι οποίες 
ορίζουν εν μέρει την τουριστική ζήτηση και συνεπώς τις τουριστικές ροές, είναι η ανάγκη 
της φύσης και η ανάγκη του παιχνιδιού. 

 
• Η ανάγκη της επικοινωνίας και της γιορτής 

Οι διακοπές πραγματοποιούνται μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου η αναζήτηση 
άλλων ατόμων και η ανάγκη επικοινωνίας μαζί τους θεωρείται καθοριστική. Επιπλέον τα 
περισσότερα άτομα αντιλαμβάνονται τις διακοπές σαν μια περίοδο γιορτής. 

 
ΟΙ δυναμικοί ή παθητικοί παράγοντες 

Σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν της χώρας υποδοχής. 

Η επιλογή του τόπου υποδοχής από τους τουρίστες συσχετίζεται με μια ομάδα παραγόντων 
που χαρακτηρίζουν την τουριστική προσφορά: 

 
• Η απόσταση και η προσπελασιμότητα. 
• Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών προέλευσης και υποδοχής των τουριστών  
• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της πληροφορικής και της προβολής-προώθησης της 

χώρας υποδοχής στις χώρες προέλευσης των τουριστών. 
• Οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, καθώς και η τουριστική προσφορά της χώρας 

(Βαρβαρέσος, 2000)42. 

 

4.3.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Με τον όρο τουριστική προσφορά εννοούμε την ποσότητα των τουριστικών προϊόντων 
(αγαθών και υπηρεσιών) που οι πάροχοι είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν στην τουριστική 
αγορά σε συγκεκριμένη τιμή, στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Εννοιολογικά, η 
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προσφορά τουριστικών προϊόντων δε διαφέρει από την αντίστοιχη προσφορά των 
άλλωνπροϊόντων της οικονομίας όπως για παράδειγμα, των βιομηχανικών, αγροτικών προϊόντων 
κλπ.ii 

Η έννοια της προσφοράς περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία άμεσα ή έμμεσα 
επηρεάζουν τον επισκέπτη για την εικόνα που θα σχηματίσει για τον τόπο προορισμού. 

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα που σχηματίζει ο επισκέπτης είναι οι 
υπηρεσίες ή το προϊόν που προσφέρει ο συγκεκριμένος προορισμός σε συνδυασμό με τα δίκτυα 
μεταφοράς, τις υποδομές, το περιβάλλον και το εργατικό δυναμικό-αφού αυτοί επηρεάζουν 
σημαντικά την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική προσφορά είναι οι εξής: 

• Η τιμή του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, που αποτελεί το κίνητρο για την 
αύξηση ή μείωση της παραγωγής του. 

• Οι στόχοι των τουριστικών επιχειρήσεων, που σε γενικές γραμμές ενδιαφέρονται για 
σταθερό ύψος κερδών και για μεγαλύτερη χρονική περίοδο λειτουργίας τους. 

• Οι μεταβολές στην τεχνολογία, που σημαίνουν μεταβολές στην παραγωγή.  

• Οι μεταβολές στις τιμές των συντελεστών τουριστικής παραγωγής, που όταν αυξάνονται 
αυξάνεται αυτόματα και το κόστος. 

• Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των παραγωγών για τις μελλοντικές τιμές των 
τουριστικών προϊόντων, που προκαλούν αύξηση του  ρυθμού παραγωγής και κατά συνέπεια της 
προσφοράς των προϊόντων ή το αντίθετο. 

• Ο αριθμός των παραγωγικών τουριστικών μονάδων που επηρεάζει αρνητικά ή θετικά την 
προσφορά.iii 

 

4.4 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Εκτόξευση της τουριστικής κίνησης την επόμενη δεκαετία βλέπει σε διεθνές επίπεδο ο 
Π.Ο.Τ.. Όπως αναφέρει στην τελευταία ετήσια έκθεσή του με τίτλο 
«UNWTO Tourism Highlights 2017»iv, ο αριθμός των τουριστών αναμένεται να σημειώσει 
περαιτέρω άνοδο,  3,3% κατά μέσο όρο ετησίως μέχρι και το 2030, χρονιά που υπολογίζεται πως 
σε όλο τον κόσμο θα ταξιδέψουν 1,8 δισ. τουρίστες. Νέες αγορές κάνουν την εμφάνιση τους 
διεκδικώντας μερίδια από τις αφίξεις και τα έσοδα, ενώ άλλοι προορισμοί, ειδικά στην Ασία και 
την Αφρική όπου αναμένεται αύξηση της ζήτησης, ενδυναμώνουν την παρουσία τους.  

Η έκθεση επιχειρεί μια παγκόσμια καταγραφή των δημοφιλέστερων προορισμών διεθνώς, 
τόσο σε επίπεδο επισκεψιμότητας και εισπράξεων, τόσο και σε μερίδιο αγοράς, στην οποία 
ξεχωριστή θέση κατέχει η Ελλάδα. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού αναφέρει 
πως πέρσι η άνοδος στον αριθμό των επισκεπτών έφτασε το 5%. Η χώρα, σύμφωνα και με το 
Βαρόμετρο του Π.Ο.Τ. κατέχει την 14η θέση με βάση τις αφίξεις, την 23η με βάση τα έσοδα και 
έρχεται 7η όσον αφορά το πλεόνασμα ταξιδιωτικού ισοζυγίου.  

Και η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου όμως κατέγραψε θετικές επιδόσεις. Η Πορτογαλία 
είχε άνοδο 13%, η Ισπανία 10% και η Κροατία 9%. Εντούτοις η αύξηση στην περιοχή την περσινή 
σεζόν ήταν μόλις 1%, εξέλιξη που πηγάζει από την κατακόρυφη πτώση της κίνησης προς την 
Τουρκία. Έτσι, επιχειρηματίες της τουριστικής αγοράς εκτιμούν πως η Ελλάδα, τόσο λόγω της 



παγκόσμιας ανόδου στον όγκο των ταξιδιωτών, όσο και της υψηλής ζήτησης για την περιοχή της 
Μεσογείου, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα μερίδια από την τουριστική "πίτα". 

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης σε ότι έχει να κάνει με τις αφίξεις επισκεπτών, 
παρέμεινε η Γαλλία, η οποία αποτέλεσε τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό για το 2016. Στη 
δεύτερη θέση φιγουράρουν οι ΗΠΑ, ενώ στην τρίτη θέση ακολούθησε η Ισπανία. Την ίδια ώρα, 
60 εκατ. επισκέπτες συγκέντρωσε η Κίνα, η οποία βρέθηκε στην 4η θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης, ενώ η Ιταλία πέμπτη. 

Τη χρονιά που πέρασε, επίσης, οι δαπάνες των τουριστών για διαμονή, εστίαση, αγορές και 
άλλες υπηρεσίες άγγιξαν τα 1,102 δισ. ευρώ. Οι Κινέζοι τουρίστες εξακολουθούν να διατηρούν τα 
σκήπτρα όσον αφορά τις τουριστικές δαπάνες, ανεβάζοντας τον πήχη χρόνο με το χρόνο. 
Δεύτεροι στις δαπάνες έρχονται οι Αμερικάνοι τουρίστες και ακολουθούν οι Γερμανοί (που είναι 
η κύρια «δεξαμενή» εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό), οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. 

Πολύ θετικά είναι τα αποτελέσματα και για το πρώτο τετράμηνο σε διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με το Τουριστικό Βαρόμετρο, που καταρτίζει ο Π.Ο.Τ.. Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις 
κατέγραψαν αύξηση 6% στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Απριλίου 2017. Την ίδια στιγμή, το 
σύνολο των προορισμών παγκοσμίως υποδέχτηκε 369 εκατ. διεθνείς τουρίστες, περίπου 21 εκατ. 
περισσότερους τουρίστες σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2016.d 

 

4.5 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), κος Ανδρεάδης 
Α. Ανδρέας, στην περιοδική έκδοση του Συνδέσμου, Ελληνικός Τουρισμός: Εξελίξεις και 

Προοπτικές, αναφέρει πως ο ελληνικός τουρισμός παραμένει ο εν ενεργεία τομέας της ελληνικής 
οικονομίας, ο οποίος συνεχίζει να έχει θετική βραχυπρόθεσμη προοπτική. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει 
να καταγράφετε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις.  

Δημιουργούνται δύο πραγματικότητες στον ελληνικό τουρισμό. Η μια είναι αυτή των 
περιοχών και των επιχειρήσεων που προωθούν και διαχειρίζονται ένα επώνυμο προϊόν, με 
ολοκληρωμένες εταιρικές διαδικασίες, εξειδικευμένα συστήματα και έντονη εξωστρέφεια. Η 
δεύτερη πραγματικότητα είναι αυτή της άγνωστης Ελλάδας με την χαμηλή τουριστική περίοδο 
και τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πασχίζουν, χωρίς να προσφέρουν κάποιο 
επώνυμο προϊόν, με λιγοστά μέσα και σχεδόν καθόλου υποστήριξη να επιβιώσουν στον 
αδυσώπητο ανταγωνισμό και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες επιχειρηματικότητας της 
χώρας μας.  

Και συνεχίζει λέγοντας πως: «Προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό. Είναι αναγκαίο να εκπαιδεύσουμε τις επιχειρήσεις, να 

προφυλάξουμε και να προωθήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, να 

εντάξουμε τις αρχές της αειφορίας στις διαδικασίες των επιχειρήσεων και να διεισδύσουμε 

ακόμα πιο βαθιά στη συνείδηση του κάθε Έλληνα, ώστε να αποτυπωθεί το μήνυμα πως η χώρα 

μας μπορεί να γίνει ηγέτιδα στην παροχή υπηρεσιών ξεκινώντας από τον τουρισμό.» 

Ο γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Τ.Ε., κος Κικίκλιας Ηλίας, ανέφερε στην ίδια έκθεση πως, 
περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας 
μας, παρά την εποχικότητά του, δημιουργείται από τον τουρισμό. Ένα μεγάλο μέρος επίσης, των 
εσόδων του κράτους και σημαντικό μέρος των εσόδων των Ταμείων, οφείλεται στις εισφορές και 
τους αυξημένους φόρους που απέδωσαν οι επιχειρήσεις του τουρισμού.  



Παράλληλα, η απασχόληση στον τομέα του τουρισμού έχει αγγίξει τις 800 χιλιάδες, ενώ έχει 
τη δυναμική να υπερβεί το 1 εκατομμύριο έως το 2021. Το νέο υψηλό ιστορικό των αφίξεων και 
για το 2016, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η χώρα μας έχει εδραιώσει την εικόνα ότι πρόκειται για 
έναν τουριστικό προορισμό που είναι μοναδικός στον κόσμο και αξίζει να βρεθεί στο top δέκα 
παγκοσμίως. 

Τα έσοδα, απο την άλλη πλευρά, δεν ακολουθούν αναγκαστικά παράλληλη πορεία με αυτή 
των αφίξεων. Οι πραγματικοί παράγοντες που επηρέασαν τα έσοδα είναι, η υπερφορολόγηση, η 
πανευρωπαϊκή τάση μείωσης της Μέσης Τουριστικής Δαπάνης, ο μειωμένος χρόνος παραμονής 
στη χώρα μας και οι εκπτώσεις στις οποίες προχώρησαν οι επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να 
προσελκύσουν κομμάτι της ζήτησης των πελατών τελευταίας στιγμής. 

Έτσι, η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
είναι επιτακτική. Σύμφωνα με στοιχεία, οι μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας μπορούν να 
γίνουν περισσότερο αισιόδοξες αν τηρηθούν με συνέπεια οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και 
εξαλειφθούν οι αβεβαιότητες. Αργά αλλά σταθερά, στην ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ένας 
εξαγωγικός αναπροσανατολισμός μέσω των εξαγωγών αγαθών και του τουρισμού, σε αντίθεση 
με την περίοδο πριν την κρίση. Οι έντονες διασυνδέσεις του τουρισμού με τους υπόλοιπους 
κλάδους της οικονομίας υποδηλώνει ότι ο τομέας μπορεί και πρέπει να γίνει ένας ισχυρός 
κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος του μεριδίου που είχε απολέσει από 
το 2010 μέχρι σήμερα. Η εικόνα της χώρας διεθνώς, σε σχέση με τα ισχύοντα κατά το έτος 2010 
έχει βελτιωθεί σημαντικά. 

Η διεθνής οικονομική συγκυρία έχει πλήξει μεγάλο μέρος των χωρών μελών της ΕΕ 
συμπεριλαμβανομένων τόσο των αγορών- δεξαμενών για τον Ελληνικό Τουρισμό όσο και των 
ανταγωνιστών μας, επηρεάζοντας συνεχώς με αυτό τον τρόπο, τις επιλογές των εν δυνάμει 
τουριστών (π.χ τρόπος, χρόνος και μέσο επιλογής προορισμού διακοπών, διάρκεια διακοπών ανά 
κοινό-στόχος, κατά κεφαλή δαπάνη κ.λπ).  

Από πρόσφατες μελέτες στις δύο βασικές αγορές-δεξαμενές για τον Ελληνικό Τουρισμό (Μεγ. 
Βρετανία, Γερμανία), προκύπτει η ανάγκη στόχευσης ειδικών κοινών-στόχου μέσα από 
συγκεκριμένα δίκτυα επικοινωνίας προκειμένου να διατηρηθεί η θετική εξέλιξη της τουριστικής 
κίνησης για την Ελλάδα. Επίσης, τα κοινά-στόχος στα οποία οφείλει να απευθύνεται ο Ελληνικός 
Τουρισμός πλέον, αφορούν σε διαμορφωτές των τάσεων (trend setters, style hounds κλπ), τα 
οποία θα πρέπει να τροφοδοτούνται με οποιοδήποτε στοιχείο αποτελεί προστιθέμενη αξία στη 
συνολική παραδοσιακή και αναμενόμενη εικόνα του αυθεντικού προορισμού Ελλάδα.  

Το όραμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). για το προϊόν ‘‘Ελληνικός 

Τουρισμός’’ (Ελλάδα κλασσικός-ανθρωποκεντρικός- παραδοσιακός- αυθεντικός- ιστορικός 
προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου) απαιτεί: 

• τη δόμηση ισχυρής στρατηγικής επικοινωνίας, ικανής να προβάλλει αποτελεσματικά το 
διαφοροποιημένο Ελληνικό ποιοτικό τουριστικό προϊόν,  

• να ανταποκριθεί στη ρευστότητα της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, της κατάστασης των 
τουριστικών επιχειρήσεων και του εντεινόμενου ανταγωνισμού και  

• να προσελκύσει τους καταναλωτές τουρίστες-έμπειρους ταξιδιώτες οι οποίοι πλέον είναι 
πολύ ευαίσθητοι στην ποιότητα και ιδιαιτέρως απαιτητικοί.  

Η στρατηγική Προώθησης και Προβολής που ακολουθεί ο Ε.Ο.Τ., μετά από σχετική εισήγηση 
της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης, βασίζεται σε 9 θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν 



στους βασικούς κλάδους του Ελληνικού Τουρισμού. Κάθε κλάδος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες- προτάσεις- προϊόντα και στοχεύει στην προσέλκυση επιμέρους κοινών- στόχου. 
Τα βασικά συστατικά του προϊόντος ‘‘Ελληνικός Τουρισμός’’ είναι: 

 

1. Ήλιος / Θάλασσα (Seaside)  
2. Πολιτιστικός Τουρισμός (Culture)  
3. Καταδυτικός Τουρισμός (Diving)  
4. Τουρισμός Υγείας Και Ευεξιας (Health And Wellness)  
6. Τουρισμός Πολυτελείας (Luxury)  
7. Θαλλάσσιος Τουρισμός (Nautical)  
8. Τουρισμός Πολεων (City Breaks- Αθήνα -Θεσσαλονίκη)  
9. Συνεδριακός Τουρισμός (Business)  
10. Περιηγητικός Τουρισμός (Touring)  

 

 Στους παραπάνω βασικούς 9 θεματικούς άξονες ο Ε.Ο.Τ. προβάλλει την Ελλάδα ως σύνολο 
εμπειριών, κατά μήκος της Επικράτειας, στη λογική των συμπληρωματικών προορισμών που 
αντιστοιχούν σε βιωματικούς γύρους και υπηρεσίες ποιότητας. Η επικοινωνία του Οργανισμού 
οφείλει να προβάλλει ειδικές μορφές τουρισμού που συντείνουν στην επέκταση της Τουριστικής 
περιόδου, την προώθηση και προβολή προτάσεων για ειδικά κοινά-στόχο (π.χ. ιατρικός, 
θρησκευτικός, σχολικός, φυσιολατρικός, εκπαιδευτικός, ιαματικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης 
ηλικίας, κοκ) προορισμών, που υπηρετούν την κεντρική πολιτική επιλογή της βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικούς προορισμούς της Χώρας σε σχέση με προϊόντα με ονομασία 
προέλευσης, την παράδοση, τη μυθολογία, και κάθε αυθεντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον 
τουριστικό προορισμό Ελλάδα. 

Ειδικό άξονα της στρατηγικής προώθησης και προβολής του Ε.Ο.Τ., εξακολουθεί να αποτελεί 
η ανάπτυξη του τουρισμού πόλης, με πιλοτικούς προορισμούς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και 
όλα τα θεματικά τουριστικά προϊόντα, που ενισχύουν τους προορισμούς αυτούς έναντι του 
διεθνούς ανταγωνισμού. 

Το ελληνικό λογότυπο 

Το νέο λογότυπο της Ελλάδας αποτελείται από 9 κύκλους, καθένας από τους οποίους έχει 
διαφορετική προοπτική και μέγεθος και όλοι μαζί αγκαλιάζουν τη λέξη ΕΛΛΑΔΑ. Οι εννέα κύκλοι, 
μέσα από την ομοιότητα αλλά και τη διαφορετικότητα τους, σηματοδοτούν τη νέα 
ολοκληρωμένη ταυτότητα της Ελλάδας, η οποία αποτελεί, σήμερα, ένα σύγχρονο τουριστικό 
προορισμό με υψηλό ενδιαφέρον για τους επισκέπτες της. Εννέα κύκλοι, εννέα άξονες, χιλιάδες 
αληθινές εμπειρίες.(Εγχειρίδιο Τουριστικής Ταυτότητας, Ε.Ο.Τ.) v 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Ελληνικό λογότυπο Εικόνα 2: Διεθνές Ελληνικό λογότυπο 



4.6 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Οι χώρες αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 είναι η Γερμανία (μερίδιο 11,9% στο 

σύνολο των αφίξεων το 2015), το Ηνωμένο Βασίλειο (10,2%), η Γαλλία (6,4%), η Ιταλία (5,7%), Οι 
ΗΠΑ (3,2%), η Τουρκία (4,9%), η Ρωσία (2,2% το 2015, αλλά 5,7% το 2014), η ΠΓΔΜ (12,8%) και η 
Βουλγαρία (8,1%). 

Ειδικότερα, το 2015 σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών στην 
Ελλάδα από όλες τις χώρες προέλευσης (εκτός της Ρωσίας) η οποία συνεχίζεται και στο 9μηνο του 
2016, όπου σημειώθηκε αύξηση των συνολικών αφίξεων κατά 3,5%, αλλά μείωση στα έσοδα από 
τον εξωτερικό τουρισμό κατά 5,5%. Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας των αφίξεων είναι η 
οικονομική κατάσταση και ο ρυθμός ανάπτυξης των οικονομιών απο τις οποίες προέρχεται ο 
εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα.  

Η πολύ μεγάλη αύξηση των αφίξεων από την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία αποτελεί μια νέα 
πρακτική των κατοίκων αυτών των χωρών, που επιλέγουν τώρα την Ελλάδα για τις ολιγοήμερες 
(συνήθως) διακοπές τους (κυρίως τα Σαββατοκύριακα), μεταβαίνοντας στις διάφορες τουριστικές 
περιοχές κατά κανόνα οδικώς. Δεδομένου ότι οι αφίξεις από τις δύο αυτές χώρες έχουν ήδη 
φτάσει τα 4,92 εκατ., με αύξησή τους κατά 114,8% από το 2013, είναι πολύ πιθανό ότι θα 
σταθεροποιηθούν σε (ή θα αυξηθούν ελαφρά από) αυτά τα υψηλά επίπεδα στα επόμενα έτη με 
αποτέλεσμα να επηρεάσουν και το ρυθμό αύξησης των συνολικών αφίξεων. 

Οι Γερμανοί τουρίστες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 11,8% του εισερχόμενου 
τουρισμού στην Ελλάδα, το 2015. Δαπάνησαν € 2,24 δισ. ή 3,26% του συνόλου των δαπανών των 
Γερμανών τουριστών στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η δαπάνη των Γερμανών κατοίκων για 
τουρισμό στο εξωτερικό διαμορφώθηκε στα € 68,8 δις το 2015. Επομένως, η δυνατότητα της 
χώρας μας να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες από τη Γερμανία και να αυξήσει τα έσοδά 
της από αυτή την πηγή εξαρτάται κυρίως από αυτή την ίδια και συγκεκριμένα από την ανάπτυξη 
διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων και από την διεθνώς ανταγωνιστική προσφορά 
υψηλής αξίας τουριστικών υπηρεσιών. Η προσφορά δε ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών 
διευκολύνεται από τα υψηλής (και αυξανόμενης) αξίας συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος 
στον συγκεκριμένο τομέα.43 

Οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 10,2% του εισερχόμενου 
τουρισμού στην Ελλάδα, το 2015. Δαπάνησαν € 2 δισ. ή 3,9 % του συνόλου των δαπανών των 
Βρετανών τουριστών στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η συνολική ετήσια δαπάνη των κατοίκων του 
Ην. Βασιλείου για ταξίδια στο εξωτερικό ήταν το 2015 στα € 57,4 δις. Επομένως, η δυνατότητα 
της Ελλάδος να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες από το Ην. Βασίλειο και να αυξήσει τα 
έσοδά της από αυτή την πηγή είναι επίσης σημαντική, με τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικής προσφοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε όλες τις εποχές του έτους, 
όπως προαναφέρθηκε.44 

                                                             
43 Ινστιτούτο Σ.Ε.Τ.Ε., 2017.  Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις – Προοπτικές, Τεύχος 2, 37 σελ. 
44 Ινστιτούτο Σ.Ε.Τ.Ε., 2017.  Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις – Προοπτικές, Τεύχος 2, 41 σελ. 



Oι Γάλλοι τουρίστες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 6,8% του εισερχόμενου τουρισμού 
στην Ελλάδα το 2015. Δαπάνησαν 1,2 δισ. ή 3,1% του συνόλου των δαπανών των Γάλλων 
τουριστών στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι συνολικές πληρωμές της Γαλλίας για ταξίδια των 
κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα € 35,07 δις το 2015. Επομένως, η δυνατότητα της 
χώρας μας να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες και έσοδα και από τη Γαλλία είναι επίσης 
δεδομένη με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.45 

Oι Ιταλοί τουρίστες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 5,8% του εισερχόμενου τουρισμού 
στην Ελλάδα το 2015. Δαπάνησαν 833 εκ. ευρώ ή 3,8% του συνόλου των δαπανών των Ιταλών 
τουριστών στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι συνολικές πληρωμές της Ιταλίας για ταξίδια των 
κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα € 22,07 δις το 2015. Λαμβάνοντας υπόψη την 
γειτονική θέση της Ελλάδος με την Ιταλία, η δυνατότητα της χώρας μας να προσελκύσει 
περισσότερους τουρίστες και έσοδα και από τη μεγάλη αυτή χώρα, σε όλες τις εποχές του έτους, 
είναι επίσης δεδομένη με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.46 

Οι Βούλγαροι τουρίστες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 7,7% του εισερχόμενου 
τουρισμού στην Ελλάδα το 2015. Δαπάνησαν € 196 εκ. ή 21,7% του συνόλου των δαπανών των 
Βούλγαρων τουριστών στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι συνολικές πληρωμές της Βουλγαρίας για 
ταξίδια των κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα € 1,01 δις το 2015. Δεδομένου ότι η 
Βόρια Ελλάδα (και όχι μόνο) αποτελεί φυσικό χώρο παραθερισμού για τους κατοίκους της 
Βουλγαρίας, τα ανωτέρω ποσά θα αυξάνουν όσο η οικονομία της Βουλγαρίας θα αναπτύσσεται 
και τα εισοδήματα των κατοίκων της θα αυξάνουν.44 

Ανάλογες με τη Βουλγαρία είναι και οι προοπτικές των τουριστικών αφίξεων και των 
εισπράξεων της Ελλάδος από την ΠΓΔΜ που, σημειωτέο, έχει ανέλθει στην 1η θέση των αφίξεων 
με βάση την Έρευνα Συνόρων, ενώ οι εισπράξεις από τη χώρα αυτή ανήλθαν στα € 247,1 εκατ. το 
2015. Η οικονομία της ΠΓΔΜ που αναπτύχθηκε κατά 3,7% το 2015 και κατά 2,2% το 2016, 
αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό γύρω στο 3,5% και τα εισοδήματα 
των κατοίκων της αυξάνονται επίσης με ικανοποιητικό ρυθμό. Επομένως, οι δυνατότητες της 
Ελλάδος για αύξηση των εισπράξεών της από τις αφίξεις τουριστών από την ΠΓΔΜ είναι επίσης 
σημαντικές.47 

 

4.6.1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2016- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
CONDE NAST TRAVELLER- 

 Ως τον κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως για το 2016 στην κατηγορία «Καλύτερη 
Χώρα» ψήφισαν την Ελλάδα οι αναγνώστες του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού περιοδικού στον 
κόσμο Conde Nast Traveller, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Reader’s Travel Awards. 
Ταυτόχρονα, τα ελληνικά νησιά ψηφίστηκαν ως ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός στον 
κόσμο για το 2016, στην κατηγορία «Καλύτερα Νησιά».  

                                                             
45 ΙνστιτούτοΣ.Ε.Τ.Ε., 2017.  Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις – Προοπτικές, Τεύχος 2, 44 σελ. 
46 Ινστιτούτο Σ.Ε.Τ.Ε., 2017.  Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις – Προοπτικές, Τεύχος 2, 47 σελ. 
47 Ινστιτούτο Σ.Ε.Τ.Ε., 2017.  Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις – Προοπτικές, Τεύχος 2, 51 σελ. 



Η διάκριση αυτή, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά πως η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά έναν 
από τους ελκυστικότερους προορισμούς σε όλο τον πλανήτη, αφού είναι μια χώρα με θαυμάσιες 
αντιθέσεις, ένα συνεχές ταξίδι στο χρόνο, ένας παντοτινός προορισμός που λατρεύτηκε από την 
πανανθρώπινη συνείδηση.vi 

 

4.6.2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΛΕΩΝ- VISITGREECE.GR- 

Η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα για τουρισμό πόλεων, η εξερεύνηση της ψυχής μιας 
ελληνικής πόλης  είναι σαφώς κάτι περισσότερο από μια γρήγορη περιήγηση στα μνημεία και τα 
αξιοθέατά της. Οι ελληνικές πόλεις προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες, είναι εύκολα 
προσβάσιμες και φιλικές προς τον επισκέπτη ολόκληρο το χρόνο διαθέτοντας ένα εύρος 
μοντέρνων εγκαταστάσεων και επιλογών. Συνδυάζουν μοναδικά μνημεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, ψώνια και νυχτερινή ζωή με μια υποδειγματική υποδομή για φιλοξενία συνεδρίων και 
εκθέσεων. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, κληροδότησαν την Αθήνα με σπουδαία έργα: 
συγκοινωνιακές υποδομές, οάσεις πρασίνου και πλατείες, παγκοσμίου βεληνεκούς αθλητικές 
εγκαταστάσεις και το λαμπρό Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, όπου συνεισέφερε εμπνευσμένα ο 
αρχιτέκτονας Καλατράβα. 

Περαιτέρω, οι υπόλοιπες Ολυμπιακές πόλεις, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλος, 
έτυχαν σημαντικών έργων ανακαίνισης και βελτίωσης υποδομών και εγκαταστάσεων. Η Ελλάδα 
έχει αρχίσει να μπαίνει πλέον δυναμικά, στο χώρο του αστικού τουρισμού, στον παγκόσμιο 
χάρτη.vii 

 

 	



4.7 ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Σχεδόν 2 στους 3 επισκέπτες της χώρας έρχονται αεροπορικώς. Από την άλλη πλευρά, η δέσμευση ενός αεροπλάνου από μια αεροπορική εταιρεία ή έναν 

tour operator προς έναν προορισμό, τους δημιουργεί ισχυρά κίνητρα να φροντίσουν να προσελκύσουν επιβάτες για την συγκεκριμένη πτήση ώστε το αεροπλάνο 
να ταξιδεύει με μεγάλη πληρότητα και να αυξήσει την απόδοσή του. Ο προγραμματισμός πτήσεων μπορεί συνεπώς να δώσει μια αρκετά καλή ένδειξη ως προς τις 
αναμενόμενες αεροπορικές αφίξεις για την περίοδο στην οποία αναφέρεται. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διεθνής αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, το πρώτο εξάμηνο του 2016 και του 2017. 

Πίνακας 1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 

2016 συν. Άκτιο  Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο 

Ιανoυάριος 0 0 246 0 0 0 8 297 0 273.618 

Φεβρουάριος 0 0 0 0 220 0 0 0 113 246.501 

Μάρτιος 0 0 1.100 0 1.421 0 0 0 159 363.531 

Απρίλιος 1.989 2.925 10.191 1.361 3.955 825 81 411 1.150 739.731 

Μάιος 25.574 26.300 42.404 7.866 12.072 8.835 17.964 10.668 4.228 1.803.289 

Ιούνιος 40.755 50.915 65.247 12.101 17.679 16.068 31.812 16.218 4.972 2.488.526 

Σύνολο 68.318 80.140 119.188 21.328 35.347 25.728 49.865 27.594 10.622 5.915.196 

2016 Αθήνα  Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά 

Ιανουάριος 197.375 73.335 99 0 0 0 2.258 0 0 0 

Φεβρουάριος 175.791 67.702 277 0 0 185 2.213 0 0 0 

Μάρτιος 241.694 93.356 3.855 266 0 10.225 9.548 1.402 349 156 

Απρίλιος 309.548 119.007 64.002 13.737 0 120.125 53.909 28.559 5.540 2.416 

Μάιος 422.460 159.490 239.362 100.866 6.255 343.439 132.349 143.504 70.326 29.327 

Ιούνιος 512.696 200.096 347.492 144.460 14.691 456.060 169.017 218.744 123.831 45.672 

Σύνολο 1.859.564 712.986 655.087 259.329 20.946 930.034 369.294 392.209 200.046 77.571 
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ς  

Πίνακας 2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 

Από τη σύγκριση των δύο παραπάνω πινάκων, παρατηρείτε γενική αύξηση 10,5% των διεθνών αφίξεων, στα κυριότερα αεροδρόμια της Ελλάδας το 2017, 
έναντι αυτών του 2016. Ωστόσο, μικρή πτώση των διεθνών αφίξεων, παρατηρείτε τους μήνες Φεβρουάριο, κατά -0,3% και Μάρτιο, κατά και -0,9% του 2017, 
Φαίνεται πως ήταν ο Απρίλιος του 2017 ήταν ο πιο «παραγωγικός» μήνας του α’ εξαμήνου, με 28,7% επιπλέον επιβάτες, στα βασικά αεροδρόμια της χώρας. Αξίζει 
να σημειωθεί η μεγάλη πτώση στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, γεγονός το οποίο απαραιτήτως οφείλεται στο προσφυγικό ζήτημα που ξεκίνησε στις αρχές του 
2016, το οποίο έχει παραλύσει τον τουρισμό των προσφυγόπληκτων ελληνικών νησιών. Η Καβάλα παρουσιάζει αύξηση +38,4%, που όμως οφείλεται στα 
προγραμματισμένα έργα στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης που έχουν οδηγήσει σε μείωση της δυναμικότητάς του. Παρ’ αυτά, η αύξηση των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης, παραμένει εντυπωσιακή. Το συνολικό ποσοστό αύξησης αγγίζει το 17,8%, δεδομένου ότι οι διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις του α’ εξάμηνου του 2017 ήταν 840.130 έναντι των 712.986 επισκεπτών του 2016. 

2017 Αθήνα2  Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά  Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά 

Ιανoυάριος 205.435 84.150 2 -   - 771 1.930 -  -  -  

Φεβρουάριος 163.259 79.179 56 -   - 1.118 1.749 2 -  -  

Μάρτιος  242.161 98.744 1.476 0  - 3.794 8.312 3.166 318 170 

Απρίλιος 381.923 159.321 83.768 19.265  - 160.359 67.391 34.919 8.093 3.698 

Μάιος 433.443 179.094 245.501 119.567 5.581 373.126 135.465 147.104 86.603 31.308 

Ιούνιος 519.642 239.642 369.133 178.723 17.518 511.146 186.055 233.232 147.555 49.889 

Σύνολο 1.945.863 840.130 699.936 317.555 23.099 1.050.314 400.902 418.423 242.569 85.065 

2017 συν. Άκτιο  Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο 

Ιανoυάριος -  -  -  0 -  -  -  161 -  292.449 

Φεβρουάριος -  -  -  0 389 -  -  -  19 245.771 

Μάρτιος  -  -  517 0 1.507 -  -  -  112 360.277 

Απρίλιος 2.924 6.841 13.450 476 4.609 1.056 -  3.264 634 951.991 

Μάιος 29.211 25.558 45.481 6.826 12.642 9.727 18.883 12.406 4.773 1.922.299 

Ιούνιος 49.373 58.644 73.959 15.853 21.505 22.173 36.430 22.351 7.860 2.760.683 

Σύνολο 81.508 91.043 133.407 23.155 40.652 32.956 55.313 38.182 13.398 6.533.470 



 

 

Η ζήτηση για Διεθνή αεροπορικά ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένει πολύ ισχυρή ενώ 
σημειώνεται και μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος από τις παραδοσιακές μας αγορές, 
ιδιαίτερα της Γερμανόφωνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3, οι 15 μεγαλύτερες 
αγορές μας καλύπτουν περισσότερο από το 90% των προγραμματισμένων θέσεων με τις 5 
πρώτες (Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία και Γαλλία) να καλύπτουν σχεδόν το 60%. 
Μάλιστα οι δυο πλέον παραδοσιακές αγορές μας (Γερμανία και Βρετανία) εκτός από το ότι 
κατέχουν τις δυο πρώτες θέσεις προγραμματίζουν, η κάθε μια, υπερδιπλάσιο αριθμό 
θέσεων από τις επόμενες χώρες.  

Πίνακας 3ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 ΑΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
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5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5.1 Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Με την ορολογία «αειφορία» αποδίδουμε στα ελληνικά τον αγγλικό όρο “sustainability”. Στη 
γλώσσα μας υπάρχει ένας ευρύς κατάλογος με διάφορες μεταφραστικές εκδοχές που 
παρουσιάζουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα και που ενίοτε εγείρουν έντονες διαφωνίες. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι όροι: αυτοσυντηρούμενη, διαρκής, διατηρήσιμη, αέναη, αειφόρος, 
οικολογικά διατηρήσιμη, ισομερής, ήπια ανάπτυξη, οικοανάπτυξη κλπ. 

Επειδή η αειφορία είναι μια έννοια νέα και όχι ακόμα ευρέως αντιληπτή που έχει από 
θερμούς υποστηρικτές μέχρι φανατικούς αντιπάλους, είναι σημαντικό να φωτίσουμε ορισμένα 
σημεία της για τη διάλυση τυχόν παρεξηγήσεων. Έτσι λοιπόν αειφορία δε σημαίνει απαραίτητα 
λιγότερη οικονομική ανάπτυξη και τεχνολογική πρόοδο ούτε ότι κάθε πτυχή του παρόντος 
περιβάλλοντος πρέπει να διατηρηθεί με κάθε κόστος. Αυτό που ουσιαστικά σημαίνει είναι ότι οι 
αποφάσεις στην κοινωνία πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Εξάλλου μία υγιής οικονομία έχει μεγαλύτερη ικανότητα να παράγει τους απαραίτητους για την 
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών πόρους, ενώ οι νέες επενδύσεις και η νέα τεχνολογία 
συχνά συμβαδίζουν με την περιβαλλοντική βελτίωση. Η αειφορία επιδιώκει την εξεύρεση λύσεων 
που συμφιλιώνουν τους αναπτυξιακούς με τους περιβαλλοντικούς στόχους και αυτό δεν είναι 
αδύνατο ή ουτοπικό, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, λύσεις, αρχές και πρακτικές, το δε 
βραχυπρόθεσμο ή ατομικό κόστος που μπορεί να έχει η εφαρμογή τους αντισταθμίζεται από την 
προσδοκία επίτευξης ενός υγιούς και δίκαιου κόσμου για την παρούσα και τις μελλοντικές γενιές. 

 

Ο πυρήνας της αειφορίας είναι τρεις ηθικοί κανόνες:  

1. φροντίδα για τη γη 
2. φροντίδα για τους ανθρώπους  
3. αναδιανομή του πλεονάσματος. 

Οι κανόνες αυτοί αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού αειφορίας και συναντώνται επίσης στις 
περισσότερες παραδοσιακές κοινωνίες. Στην εικονα4 βλέπουμε τις  12 θεμελιώδεις αρχές της 
permaculture, όπως περιγράφονται από τον David Holmgren48. 

                                                             
48Αυστραλός περιβαλλοντικός σχεδιαστής, οικολογικός εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Είναι περισσότερο γνωστός ως ένας από 
τους συν-συντάκτες της ιδέας permaculture με τον Bill Mollison . 
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1. Να παρατηρείς και να αλληλεπιδράς  
Επενδύοντας τον απαραίτητο χρόνο στην συνεργασία μας με τη φύση μπορούμε να 
σχεδιάσουμε τις κατάλληλες λύσεις για κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε. 

2. Να συλλέγεις και να αποθηκεύεις ενέργεια 

Αναπτύσσοντας συστήματα συλλογής πόρων όταν αυτοί είναι σε αφθονία, έχουμε τη 
δυνατότητα να τους χρησιμοποιήσουμε σε ώρα ανάγκης. 

3. Εξασφάλιζε την παραγωγή 

Βεβαιωθείτε ότι παίρνετε μια πραγματικά χρήσιμη ανταμοιβή για τη δουλειά που κάνετε. 

4. Εφάρμοζε την αυτο-ρύθμιση και την αποδοχή ανατροφοδότησης 

Οι ακατάλληλες δραστηριότητες πρέπει να αποθαρρύνονται. Έτσι, διασφαλίζουμε τη σωστή 
λειτουργία των συστημάτων μακροπρόθεσμα. Η αρνητική ανατροφοδότηση (αποτελέσματα) 
 αργεί συνήθως να αναδυθεί. 

5. Να χρησιμοποιείς και να εκτίμάς τους ανανεώσιμους πόρους και υπηρεσίες 

Χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο όσα μας παρέχονται άφθονα από τη φύση, 
μειώνουμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά και την εξάρτηση μας από μη 
ανανεώσιμους πόρους. 

6. Να μην παράγεις απόβλητα 

Με την αποτίμηση και την αξιοποίηση όλων των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, τίποτα 
δεν πάει χαμένο. 

7. Σχεδίαζε από τα αχνάρια προς τις λεπτομέρειες 

Εικόνα 3: Ηθικοί Κανόνες & Θεμελιώδεις Αρχές της αειφορίας 
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Κάνοντας ένα βήμα πίσω, μπορούμε να παρατηρήσουμε πρότυπα μορφών (μοτίφ) στη φύση 
και στην κοινωνία. Αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των σχεδίων μας, με τις λεπτομέρειες να 
συμπληρώνονται καθώς προχωράμε. 

8. Ενσωματώσου, μην απομονώνεσαι 

Τοποθετώντας τα σωστά στοιχεία (ανθρώπους, φυτά, ζώα κτλ.) στο σωστό μέρος, 
δημιουργούμε συσχετισμούς  που τους επιτρέπουν  να συνεργάζονται και να 
αλληλοϋποστηρίζονται. 

9. Να εφαρμόζεις μικρές και αργές λύσεις 

Τα μικρά και αργά αναπτυσσόμενα συστήματα διατηρούνται πιο εύκολα από τα μεγάλα, 
αξιοποιούν καλύτερα τους τοπικούς πόρους και παράγουν περισσότερο βιώσιμα 
αποτελέσματα. 

10. Να αξιοποιείς και  να εκτιμάς την ποικιλία 

Η ποικιλία μειώνει την ευπάθεια σε πολλαπλές απειλές και επωφελείται από το μοναδικό, 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται. 

11. Να χρησιμοποιείς τα άκρα και να εκτιμάς τις παρυφές 

Στα σημεία που συναντώνται και αναμειγνύονται τα πράγματα, συμβαίνουν τα πιο 
αξιοσημείωτα γεγονότα. Αυτά είναι συνήθως και τα πιο πολύτιμα, πολυποίκιλα και 
παραγωγικά στοιχεία του συστήματος. 

12. Να χρησιμοποιείς δημιουργικά και να ανταποκρίνεσαι στην αλλαγή 

Μπορούμε να αντιδρούμε θετικά σε μια αναπόφευκτη αλλαγή, παρατηρώντας προσεκτικά 
και μετά, παρεμβαίνοντας με τον κατάλληλο τρόπο στη σωστή στιγμή.[Γιώργος - Κεσίσογλου 
(M.Sc.,Ph. D.]viii 

 

Η αειφορία είναι ως έννοια περισσότερη επίκαιρη παρά ποτέ. Η αειφορία δεν περιορίζεται 
μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social 
Responsibility) και στην ανάγκη της κάθε επιχείρησης και του κάθε οργανισμού να είναι υπεύθυνοι 
απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κουλτούρα 
οικονομικής προσέγγισης και επιχειρηματικότητας. 

Η αειφορία σε συνδυασμό πάντα με την εξωστρέφεια της οικονομίας (εξαγωγές - επενδύσεις - 
φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον), την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, μπορεί 
να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα τόσο σε μικροοικονομικό επίπεδο με την αύξηση της 
εταιρικής απόδοσης (επηρεάζοντας θετικά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα) αλλά και σε 
μακροοικονομικό επίπεδο (επηρεάζοντας θετικά ολόκληρους κλάδους οικονομίας και εν γένει 
συνολικά την οικονομία), συνεισφέροντας σε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδίως για τις 
οικονομίες σε κρίση και ύφεση, όπως η ελληνική, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία και 
όχι ως πρόκληση, καθότι θέτει τις βάσεις για ένα πιο σταθερό, βιώσιμο, οικονομικό και κοινωνικό 
μέλλον για τις επόμενες γενιές.ix 
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5.2 Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Ή ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ο άνθρωπος, όπως και όλα τα έμβια όντα, πάντα χρησιμοποιούσε τους φυσικούς πόρους της 
Γης για να ικανοποιήσει τις ζωτικές του ανάγκες. Η βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση των 
δύο τελευταίων αιώνων είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αλλά συνεχώς αυξανόμενη 
εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου με ανεξέλεγκτο τρόπο, καθώς δεν είχαν 
αναγνωριστεί οι πεπερασμένες δυνατότητες του περιβάλλοντος να αυτοαναπαράγεται. Αυτό έγινε 
αντιληπτό ουσιαστικά τα τελευταία τριάντα χρόνια, όταν έγιναν αισθητές οι σοβαρές επιπτώσεις 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και αναδραστικά (feedback) στον ίδιο τον 
άνθρωπο. Έτσι λοιπόν άρχισε η αναζήτηση, αρχικά από κάποιους ευαισθητοποιημένους 
επιστήμονες, ενός μοντέλου που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του φυσικού συστήματος στο 
διηνεκές, χωρίς να ανακόπτεται η αναπτυξιακή πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας. Το μοντέλο 
αυτό χαρακτηρίστηκε ως αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη και από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν 
ειπωθεί και γραφεί για το θέμα, αλλά πολύ λιγότερα έχουν γίνει για την έμπρακτη εφαρμογή της 
τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για πολυσύνθετους πολιτικούς και 
οικονομικούς λόγους. 

Ενδεικτικοί ορισμοί: 

Βάση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Word Commission for 
the Environment and Development – WCED),και σύμφωνα με τους περισσότερους διεθνείς 
μελετητές (Mitcham 1995, Schubert et al 2005, Sneddon et al 2006), η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται 
ως: «…αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, δίχως να μειώνει την ικανότητα των 
μελλοντικών γενεών ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις δικές τους», (Φλογαΐτη, 2006). 

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (International Union for Conservation of 
Nature- IUCN), το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP – United Nations 
Environmental Programme ) και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση ( WWF – World Wildlife Fund 
)συμπληρώνουν τον προηγούμενο ορισμό ως εξής : «Η ανάπτυξη είναι αειφόρος, όταν βελτιώνει 
την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων 
που υποστηρίζουν τη ζωή».49 

Κατά τον Meadows, βιώσιμη ορίζεται η κοινωνία, που μπορεί να υπάρχει για γενεές και 
γενεές, που μπορεί να βλέπει αρκετά μακριά, που είναι αρκετά ευέλικτη και σοφή, ώστε να μην 
υπονομεύει ούτε τα φυσικά, ούτε τα κοινωνικά της υποστηρικτικά συστήματα (Meadows et al., 
1995)50. 

Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να βασίζονται οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές σε 
μία ανάλυση κόστους-οφέλους και σε μία προσεκτική οικονομική ανάλυση που θα ενδυναμώνει 

                                                             
49IUCN, UNEP and WWF, 1991. Caring for the Earth. A Strategy for Sustainable Living, Gland, Switzerland: IUCN,UNEP,WWF 
50Meadows E., Jaycox L., Stafford J., Hembree E. and Foa E., 1995. Recognition of Risk in Revictimized Women. Paper presented at 
thePoster Session Presented at the 29th Annual Meeting of the Association for the Advancement of Behavior Terapy, 
Washington,DC: Research Support US Gov. 
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την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγεί σε αυξανόμενα και διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας 
(World Bank, 1992)51. 

Γενικά, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί μια έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως και έχει 
αποσπάσει την εκτίμηση όλων των φασμάτων της επιστήμης, κυρίως τα τελευταία χρόνια 
(Ποιμενίδης και άλλοι, 2004).Επομένως, η ευρύτητα που χαρακτηρίζει την έννοια της αειφόρου 
ανάπτυξης την καθιστά μεν αποδεκτή στην κοινωνία, δε βοηθά δε στον προσδιορισμό των αρχών 
που πρεσβεύει με σαφήνεια (Tietenberg 1992). Επομένως, όσο ευρεία και να είναι η έννοια της 
αειφορίας απέχει αρκετά από το να βρεθεί ένα νόημα που να είναι από όλους αποδεκτό στους 
σύγχρονους αναπτυξιακούς κύκλους (Preto, 1996). 

Λόγω της μεγάλης ασάφειας του όρου της αειφορίας, η έννοια έχει αμφισβητηθεί αρκετά από 
πολλούς μελετητές (Livesey, 2002).Η αμφισβήτηση που υπάρχει για την αειφόρο ανάπτυξη 
περιλαμβάνει όσους διαφωνούν με την κύρια έννοια της ιδέας, δηλαδή την προστασία της φύσης 
και την παύση της υλικής ανάπτυξης, και όσους δε συμφωνούν με την ύπαρξη ενός καινούριου 
είδους ανάπτυξης (Dryzek, 1997). 

Στην πλειοψηφία των ορισμών της αειφόρου ανάπτυξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι μελλοντικές 
γενιές. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με την αειφορία, όλοι οι φυσικοί πόροι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με σεβασμό, ώστε οι μελλοντικές γενιές να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες 
τους (Tietenberg, 1992 ). Ακόμα, έχει εκφραστεί και η αντίληψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν 
καθιστά τον κόσμο έτοιμο για τις μελλοντικές γενιές, αλλά καλλιεργεί μια βάση πάνω στην οποία ο 
μελλοντικός κόσμος δύναται να οικοδομηθεί (Alanne & Saari, 2005). 

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ποιοτική και ελεγχόμενη και αναλύεται στο τρίπτυχο: οικονομική 
ανάπτυξη – προστασία περιβάλλοντος – κοινωνική δικαιοσύνη. Χωρίς την ικανοποίηση των 
βασικών αυτών παραμέτρων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της αειφορίας. Απώτερος στόχος 
της είναι η σταθερή συνεξέλιξη ανθρωπογενών συστημάτων και οικοσυστημάτων. 

 
Εικόνα 4 ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

                                                             
51World Bank, 1992. Annual Report 1992, no.11196, Washington, DC: The World Bank. 
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5.3 Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	

Τη σημασία του τουρισμού και η σχέση του με το φυσικό περιβάλλον αναδεικνύεται από την 
παρακάτω δήλωση - δελτίο τύπου, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),  
το έτος 2002. 

«...Η ανάγκη μιας τουριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι επιτακτική, δεδομένου ότι το 
περιβάλλον, εκτός από την ίδια τη ζωή μας, επηρεάζει αποφασιστικά την βιωσιμότητα των 
τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Το περιβάλλον αποτελεί το σημαντικότερο πάγιο 
στοιχείο των τουριστικών προορισμών και των τουριστικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό και 
μόνο πρέπει να κάνει αυτονόητη τη σημασία της πρόληψης-επίλυσης των προβλημάτων που 
σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι η βραχυπρόθεσμη επιδίωξη του κέρδους 
έρχεται μερικές φορές σε αντίθεση με την περιβαλλοντική προστασία. Όμως, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις, πρέπει να κατανοήσουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση μακροχρόνιας επιβίωσης είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα αυξάνει την ικανοποίηση των τουριστών και θα 
εξασφαλίσει την ευημερία των επιχειρήσεων επιτυγχάνοντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη...» 
(Σ.Ε.Τ.Ε.,2002) 

Από τα παραπάνω καθίσταται πλέον προφανές και για την ελληνική πραγματικότητα, το 
αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Νωρίτερα, το 1992, σε 
διεθνές επίπεδο, η Σύνοδος για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, (UNCED)52, 
περισσότερο γνωστή και σαν «EarthSummit», στο Ρίο της Βραζιλίας, έθετε τις βασικές αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development). Η «Agenda 21», ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης 
για την αειφόρο ανάπτυξη, ήταν αποτέλεσμα της συνόδου αυτής. Αυτή προσυπογράφηκε απ’ όλες 
τις συμμετέχουσες χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Άλλες, πιο προηγμένες χώρες, 
υιοθέτησαν στην πράξη πλέον, με γρηγορότερους ρυθμούς, τις αρχές της Agenda 21. (Κιλιπίρης 
Φώτης, 2009)53 

Στην Ελλάδα, αυτή η σχετικά όψιμη ευαισθητοποίηση του τουρισμού απέναντι στις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης, υποβοηθήθηκε πρακτικά από την ανάπτυξη του λεγόμενου οικοτουρισμού ή 
αγροτουρισμού ή εναλλακτικού ή «πράσινου» τουρισμού (Υπουργείο Γεωργίας 1999). Μιας 
σαφούς δηλαδή στροφής της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών σε προορισμούς 
λιγότερο μαζικούς και περισσότερο απομονωμένους, κοντά στη φύση και τις μικρές τοπικές 
κοινωνίες, που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Και ενώ από τα μέχρι τώρα εκτεθέντα σε 
επίπεδο μακροοικονομικό φαίνεται να υπάρχει διάχυση των αρχών του αειφόρου τουρισμού, σε 
επίπεδο μικροοικονομικό, σε επίπεδο δηλαδή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης 
αμφισβητείται έντονα ο βαθμός ακόμη και αυτής της απλής ενημέρωσης. Κατά συνέπεια ακόμη 
επιτακτικότερα τίθεται το ερώτημα της πρακτικής εφαρμογής αυτών των αρχών, από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις. 

Είναι γεγονός ότι, μεμονωμένα, σε επίπεδο μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, υπήρξε 
υλοποίηση κάποιων βασικών αρχών αειφόρου τουρισμού. Ειδικότερα προς την κατεύθυνση της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιητικών 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» της σειράς ISO 14000 (Travel Daily News, 2000). 

                                                             
52 United Nations Conference on Environment and Development. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. 
53Κιλιπίρης Φώτης, 2009. Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη, Θεσσαλονίκη: ΔιΣΙΓΜΑ, 13-15 σελ. 
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5.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	
Η τουριστική βιομηχανία αντλεί την δύναμή της από εύθραυστες πηγές όπως το περιβάλλον, 

την ιστορία και τον πολιτισμό και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μία, 
συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση μιας περιοχής δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εισροή 
συναλλάγματος ενώ από την άλλη, είναι παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιβαρύνσεων που συχνά εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού 
τουρισμού. Παραδείγματα από την παγκόσμια πραγματικότητα δείχνουν ότι η άκρατη, η 
ασχεδίαστη ή η λανθασμένη ανάπτυξη του τουρισμού επιφέρει, βραχυπρόθεσμα, γρήγορα 
οικονομικά οφέλη καταλήγοντας ωστόσο, μακροπρόθεσμα, σε χαμηλής ποιότητας τουριστική 
δραστηριότητα. 

Πολλοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα και αλλού, έχουν ως στόχο τη συνεχή αύξηση του 
οικονομικού κέρδους που αποφέρει ο τουρισμός, έτσι συχνά προσανατολίζονται στην 
αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού τουριστών χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τουριστικής 
ανάπτυξης τον μαζικό τουρισμό. Όμως, η μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε περιοχές με 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυνατότητες δημιουργεί διαταραχές στις συνήθειες 
της τοπικής κοινωνίας και δυσλειτουργίες όπως: συνωστισμό, μόλυνση του περιβάλλοντος, 
κατασπατάληση ή καταστροφή φυσικών και πολιτιστικών πηγών και ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού 
πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας για την χρησιμοποίηση αγαθών πρώτης ανάγκης (νερό, 
καύσιμα, κ.λ.π.), έργων υποδομής (δρόμοι, νοσοκομεία, κ.λ.π.), τόπων αναψυχής (μουσεία, πάρκα, 
παραλίες κ.λ.π.). Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις εμποδίζουν την συνεχή και ομαλή διεξαγωγή της 
τουριστικής διαδικασίας αφού σύμφωνα με έρευνες του Π.Ο.Τ. η πλειοψηφία των τουριστών 
σήμερα επιθυμεί να επισκέπτεται περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα 
στοιχεία τοπικού πολιτισμού. 

Αρκετοί διεθνείς οργανισμοί σχετικοί με τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό 
(Π.Ο.Τ, UNEP , UNESCO κ.λ.π.) προτείνουν ως διέξοδο από τα παραπάνω προβλήματα, κάθε είδους 
τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να διευθύνεται και να αναπτύσσεται ώστε: 

α) να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου 

β) να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται 

γ) να είναι ηθικά και κοινωνικά σύμφωνη με τις τοπικές κοινωνίες και 

δ) να εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή, λειτουργία και αποδοτικότητα των 
παραπάνω χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ, την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
είναι: 

1. Η συνεργασία όσων εμπλέκονται στη τουριστική διαδικασία. 

Σύμφωνα με την Hevre Barioulet (2001)54 μερικά ζητήματα που πρέπει να βρίσκουν λύση με 
βάση την αρχή της συνεργασίας στις τουριστικές περιοχές είναι: 

                                                             

1 54	Pierre	A.,	Hervé	B.	and	François	V.,	2001.	Tourisme,	éthique	et	développement,	Paris	:	L'Harmattan.	
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• Ο έλεγχος της κατανάλωσης του νερού και των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την 
μείωση της μη ορθολογικής χρήσης τους. 

• Η μείωση των απορριμμάτων και η εξασφάλιση της ανακύκλωσής τους. 

• Ο έλεγχος και η μείωση των προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης και ρύπανσης ιδιαίτερα 
σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού κάλλους και η χρήση μέσων μεταφοράς φιλικών προς το 
περιβάλλον. 

• Η οργάνωση και ο έλεγχος της πρόσβασης των τουριστών σε οικολογικά ευάλωτες περιοχές. 

• Η συγχρηματοδότηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας. 

• Η χορήγηση κινήτρων και βοήθειας στις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε, να υιοθετούν 
περιβαλλοντικές πολιτικές ανάπτυξης. 

 

2. Η τοπική συμμετοχή στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης. 

Δεν υπάρχει ένα είδος σχεδιασμού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που να ταιριάζει σε 
περισσότερους από έναν τουριστικούς προορισμούς, καθώς οι ανάγκες, οι προσδοκίες, τα 
ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τα προβλεπόμενα οφέλη από τον 
τουρισμό διαφέρουν σημαντικά από την μια περιοχή στην άλλη. Οι τοπικές κοινωνίες με 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών φορέων (δημόσιο, τουριστική βιομηχανία, μη-
κυβερνητικές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις πολιτών, επιστημονικοί 
φορείς κ.λ.π.) και συχνή επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό είναι εκείνοι που θα πρέπει να 
σχεδιάσουν και να αναπτύξουν το είδος του τουρισμού, ώστε να επιτευχθεί: 

• ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας, 

• καλύτερη αποδοχή του τουρισμού από τους κατοίκους της περιοχής, 

• ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων για την διατήρηση των τοπικών τουριστικών πηγών. 

 

3. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών και των τουριστών. 

Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση όλων όσων απασχολούνται στον τουρισμό, συνεισφέρει 
στην καλύτερη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού 
προϊόντος. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός των επαγγελματικών εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών 
προγραμμάτων με θέματα που αφορούν το βιώσιμο τουρισμό, βοηθά τους ανθρώπους που 
ασχολούνται με αυτόν να προβληματιστούν, να αναζητήσουν τους παράγοντες που συνεισφέρουν 
στην βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος και να κατανοήσουν σε βάθος τις διαφορετικές 
πρακτικές μεταξύ μαζικού τουρισμού και εναλλακτικών τουριστικών μοντέλων.  

Εκτός από τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τους πολίτες των τουριστικών περιοχών είναι 
χρήσιμο να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται οι επισκέπτες τους. Πληροφορίες σχετικές 
με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τοπικές συνήθειες και τις ανάγκες του κάθε τουριστικού 
προορισμού, θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον 
που πρόκειται να επισκεφθούν. Τέτοια ενημέρωση επιτυγχάνεται με την προμήθεια σχετικών 
πληροφοριών στους τόπους μόνιμης διαμονής των τουριστών, με συμφωνίες μεταξύ των 
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τουριστικών προορισμών και των τουριστικών πρακτόρων, με φυλλάδια πληροφοριών σε περιοχές 
διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί λεωφορείων και τρένων) και σε τουριστικά 
καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, κ.λ.π.). 

 

4. Η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων. 

Η έννοια ποιοτικός τουρισμός δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την έννοια πολυτελής- ακριβός 
τουρισμός. Αναφέρεται στο είδος τουριστικής δραστηριότητας η οποία προστατεύει τις 
τουριστικές πηγές, προσελκύει τουρίστες που σέβονται την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον της 
και προσφέρει τουριστικά αξιοθέατα, ανέσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην αξία των 
χρημάτων που δαπανώνται γι’ αυτά.x 
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6 Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
 

6.1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ	

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.χ., όταν ο Βασιλιάς Κάσσανδρος της Μακεδονίας ένωσε 
τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής και τους ονόμασε ως «Θεσσαλονίκη», χρησιμοποιώντας το 
όνομα της συζύγου του, αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η νέα πόλη χτίστηκε στην θέση της 
αρχαίας Θέρμης. Λόγω της Γεωγραφικής της θέσης, η πόλη προσέλκυσε και αφομοίωσε πολλούς 
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη της πόλης υπήρξε ραγδαία και από τον 2ο π.χ. αι. η 
Θεσσαλονίκη απέκτησε, τείχη, ακρόπολη και αναπτύχθηκε σε μέγεθος. Κατά τα Ελληνιστικά 
χρόνια, η Θεσσαλονίκη. 

 

6.2 Η ΠΟΛΗ 

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδος και η οικονομική πρωτεύουσα 
της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και δύο 
θαλασσών. Είναι η Μητρόπολη των Βαλκανίων και το αδιαφιλονίκητο κέντρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Είναι μια πόλη όπου οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί του κόσμου άφησαν τα σημάδια τους 
κατά το πέρασμα των αιώνων. Σήμερα έχει πληθυσμό πάνω από 1.000.000 κατοίκους με αυξητική 
τάση. 

Αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος βιομηχανικό κέντρο της χώρας μετά την Αθήνα. Σήμερα 
εξακολουθεί να υπάρχει ένας δυναμικός βιομηχανικός τομέας, ενώ μερικές από τις μεγαλύτερες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας βρίσκονται στην ίδια περιοχή. 

Οι οικονομικές, βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες της πόλης την καθιστούν το 
πρώτο εμπορικό και εξαγωγικό κέντρο της Ελλάδας, ζωτικής σημασίας κόμβος για τις 
διαπραγματεύσεις και τις επικοινωνίες με την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Η Θεσσαλονίκη θεωρείται «η έξοδος προς το Αιγαίο» και η επιτυχία της είναι άρρηκτα δεμένη 
με την ύπαρξη του λιμανιού της. Το λιμάνι της πόλης δεν είναι μόνο η κύρια έξοδος για τις 
ελληνικές εξαγωγές αλλά και το πρώτο στη σειρά των εμπορικών δραστηριοτήτων των Βαλκανίων. 
Έχοντας αποδείξει ότι είναι το κυριότερο λιμάνι της ανατολικής Μεσογείου, η Θεσσαλονίκη είναι 
τώρα ένα από τα κύρια ναυτιλιακά κέντρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το εμπορικό λιμάνι της είναι μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και τη νοτιοανατολική 
ευρωπαϊκή ενδοχώρα Το 2010, περισσότερα από 15,8 εκ. τόνους προϊόντα πέρασαν από το λιμάνι 
της πόλης, καθιστώντας το, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι στην Ελλάδα μετά τους Αγίους 
Θεοδώρους, ξεπερνώντας τον Πειραιά. Επίσης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι 
εμπορευματοκιβωτίων στην Ελλάδα μετά τον Πειραιά. (Λιμένας Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2014). 

Η νοσοκομειακή περίθαλψη που καλύπτεται από δεκατέσσερα (14) μεγάλα κρατικά 
νοσοκομεία και περίπου τριάντα (30) ιδιωτικές κλινικές, ενώ κρατικά κέντρα λειτουργούν από το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι έτοιμα να καλύψουν ακόμη και τις ανάγκες των γειτονικών 
χωρών. 
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Η σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή, παρέχει  δορυφορικές υπηρεσίες  σε όσους 
χρειάζονται υπηρεσίες υψηλότερης τεχνολογίας, με πλήθος ραδιοφωνικών σταθμών και τοπικών-
περιφερειακών τηλεοπτικών, που παρέχουν ενημέρωση απ’ όλο τον κόσμο, επιμόρφωση και 
ψυχαγωγία για κάθε ηλικία.  

Με πληθώρα Ελληνικών και ξένων τραπεζών, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε λειτουργία 
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, εξοπλισμένα συνεδριακά κέντρα, και την ύπαρξη πολλών 
επιστημονικών και επαγγελματικών  οργανισμών, η Θεσσαλονίκη, καθιερώθηκε διεθνώς ως πόλη 
διεξαγωγής συνεδρίων. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το μεγαλύτερο ίδρυμα ανώτατης 
εκπαίδευσης της Ελλάδας, που βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της πόλης 
και την πανεπιστημιούπολη  αναπτύσσεται σε έκταση 430 στρεμμάτων και έχει 21 κτιριακά 
συγκροτήματα. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε ολόκληρη πόλη πολεοδομικά και πληθυσμιακά. Είναι το 
πανεπιστήμιο που προώθησε το γλωσσικό και κοινωνικό δημοτικισμό και τη σύγχρονη 
επιστημονική έρευνα με πολλά ερευνητικά προγράμματα, που το καθιστούν πρώτο ερευνητικό 
κέντρο της χώρας. Μαζί με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.Ι.), που είναι εγκατεστημένο στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, και τα Κέντρα 
Ελευθέρων Σπουδών η φοιτητική κοινότητα της πόλης αριθμεί περισσότερους  από 100.000 
φοιτητές 

Η δράση των πολλών πολιτιστικών οργανισμών της πόλης είναι συνεχής,  εδώ έχει την έδρα 
του το μοναδικό Κρατικό Θέατρο της χώρας, το Διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου, ενώ η δράση 
του Φεστιβάλ των Δημητρίων είναι αξιοσημείωτη.  

Ο τομέας των υπηρεσιών απασχολεί περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού εργατικού 
δυναμικού της Θεσσαλονίκης. Από εκείνους που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών, το 20% 
απασχολούνται στο εμπόριο, το 13% στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, το 7,1% 
στον τομέα των ακινήτων, το 6,3% στον τομέα των μεταφορών, επικοινωνιών και αποθήκευσης, το 
6,1% στον τομέα της χρηματοδότησης και των οργανώσεων παροχής υπηρεσιών, το 5,7% στις 
υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και των ασφαλίσεων και 5,4% σε ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(Papadimitriou and Verykios, 2014)55.  

Το 2011, η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης είχε Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 18.293 δις € 
(κατετάγη 2η μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας), συγκρίσιμο με του Μπαχρέιν ή της 
Κύπρου. Όσον αφορά στη σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της Θεσσαλονίκης ανέρχεται στο 63% του μέσου όρου της ΕΕ. Συνολικά, η Θεσσαλονίκη 
αντιπροσωπεύει το 8,9% του συνόλου της οικονομίας στην Ελλάδα. Μεταξύ των ετών  1995 και 
2008 το ΑΕΠ της Θεσσαλονίκης, σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,1%, ενώ το 2011 η 
οικονομία συρρικνώθηκε κατά -7,8%, λόγω της οικονομικής ύφεσης (Eurostat, 2014). 

 	

                                                             
55Papadimitriou, P. and Verykios, P. (2014) In focus: Athens , Greece. Available in: 
http://www.hotelnewsresource.com/pdf13/HVS1106141.pdf, 4-5 pp. 
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6.3 Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

6.3.1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

Η πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη γίνεται αεροπορικώς από το Διεθνή Αερολιμένα 
‘‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’, ο οποίος την συνδέει με 25 σημεία σε όλο τον κόσμο: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Κύπρος , Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λευκορωσία, Νορβηγία, Ρωσία, 
Ελβετία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία. Τα δρομολόγια αυτά εξυπηρετούνται απο περίπου 50 
αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ τους και τέσσερις ελληνικές. 

Στην Εικόνα 5, φαίνεται η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με κορυφαίους προορισμούς, δια αέρος. 

 
Εικόνα 5: Σύνδεση Θεσσαλονίκης δια αέρος 

 

Το μικρό μήκος των αερολιμενικών διαδρόμων προς το παρόν δεν υποστηρίζει τις 
διηπειρωτικές πτήσεις. Παρά τις σημαντικές αντιδράσεις από τις τοπικές ομάδες 
περιβαλλοντολόγων, έχουν ήδη ξεκινήσει έργα επέκτασης και επιμήκυνσης σε έναν από τους 
διαδρόμους του αεροδρομίου στο Θερμαϊκό κόλπο.  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, 
το αεροδρόμιο θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις διηπειρωτικές πτήσεις ώστε να υποδέχεται 
μεγαλύτερα αεροσκάφη στο μέλλον. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι το τέταρτο σε 
διεθνείς αφίξεις για το έτος 2012 πίσω από την Αθήνα, το Ηράκλειο και τη Ρόδο.xi 

Η Ryanair και η Swiss International Airlines (Swiss) έχουν ανακοινώσει ότι θα επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες τους, προσθέτοντας δρομολόγια προς και από την Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, 
από την 26η Οκτωβρίου 2014, η Ryanair αύξησε τον αριθμό των πτήσεων της από τα Χανιά και την 
Κρήτη από 6 σε 7 την εβδομάδα. Η Swiss προσέθεσε ένα δρομολόγιο Ζυρίχη - Θεσσαλονίκη το 



 

 55 

2015 για τους θερινούς μήνες. Το 2014 επίσης επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις υπερατλαντικές πτήσεις και να ενισχύσει τη μεταφορά φορτίων. 
Η επέκταση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το 2016, με συνολικό κόστος € 
284.700.000. 

 

6.3.2 ΛΙΜΑΝΙ 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, πιο πολυσύχναστα και πιο 
δημοφιλή λιμάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι κύριες εγκαταστάσεις λιμένος βρίσκονται κατά 
μήκος της δυτικής εισόδου στην πόλη. 

Η εμπορική δραστηριότητα και οι θαλάσσιες μεταφορές στα Βαλκάνια εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από το διεθνές λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτό εξυπηρετεί κυρίως μεταφορές 
εμπορευματοκιβωτίων. 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί και δρομολόγια στα Ελληνικά νησιά. Τα πιο δημοφιλή 
ελληνικά νησιά-προορισμοί από και προς την Θεσσαλονίκη είναι: Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος 
Λήμνος, Μυτιλήνη. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν  συνεχιζόμενες ενέργειες στο λιμάνι για τη δημιουργία 
περισσότερων συνδέσεων με άλλους προορισμούς μετατρέποντας το σε ένα σημαντικό τουριστικό 
λιμάνι για κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειές για την προσέλκυση περισσότερων δρομολογίων κρουαζιέρας 
στην πόλη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση87,5% της επιβατικής κίνησης των κρουαζιερών το 
2013 σε σχέση με το2012. (Papadimitriou&Verykios, 2014)56

 

 

6.3.3 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ 

Άλλα τοπικά μέσα μεταφοράς που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με άλλες περιοχές είναι ο 
Διεθνής Σιδηροδρομικός Σταθμός της Θεσσαλονίκης ο οποίος λειτουργεί από τον «ΟΣΕ» 
(Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος). Η Θεσσαλονίκη συνδέεται με τακτικές καθημερινές 
διαδρομές  με την πρωτεύουσα της Αθήνας και όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Τα τρένα 
υψηλής ταχύτητας «Intercity» φτάνουν στην Αθήνα σε μόλις 4 ώρες.Τα έργα εκσυγχρονισμού του 
δικτύου του ΟΣΕ που ολοκληρώθηκαν το 2008 βελτίωσαν τους χρόνους του ταξιδιού από και προς 
την Αθήνα. 

Η πόλη διαθέτει και προαστιακό σιδηρόδρομο που συνδέει την πόλη με διάφορους κοντινούς 
προορισμούς που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

                                                             
56 Papadimitriou, P. and Verykios, P. (2014) In focus: Athens , Greece. Available in: 
http://www.hotelnewsresource.com/pdf13/HVS1106141.pdf, 3 pp. 
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Εικόνα 6: Διαδρομές Προαστιακού Σιδηρόδρομου (ΟΣΕ) Θεσσαλονίκης 

Ο «ΟΣΕ»  όντας ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC), εκτελεί δρομολόγια 
από Θεσσαλονίκη προς διεθνείς προορισμούς, όπως: τα Σκόπια, το Βελιγράδι, το Ζάγκρεμπ, τα 
Σόφια, τη Βουδαπέστη, την Κωνσταντινούπολη, τη Μόσχα, κ.α..xii 

 

6.4 Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

6.4.1 ΤΑΞΙ 

Τα ταξί στη Θεσσαλονίκη είναι άφθονα και οικονομικά διαθέσιμα παντού στην πόλη, στο 
αεροδρόμιο, στο λιμάνι, στο σιδηροδρομικό σταθμό και στα περισσότερα ξενοδοχεία. Εταιρείες 
ταξί λειτουργούν όλο το 24ωρο με τηλεφωνικά κέντρα. Υπάρχει ελάχιστο κόμιστρο και το διπλό 
εισιτήριο χρεώνεται το βράδυ μεταξύ 24:00 και τις 05:00 το πρωί. Τα περισσότερα ταξί σήμερα 
χρησιμοποιούν δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, γεγονός που διευκολύνει τη γρήγορη και 
εύκολη μεταφορά σε οποιοδήποτε προορισμό στην πόλη.Στην πόλη ο ταξιδιώτης μπορεί να βρεί 
και πολυτελή - VIP ταξί, τα οποία μπορούν να τον μεταφέρουν σε άλλους προορισμούς στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό (για παράδειγμα για τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες). 

 

6.4.2 ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργεί κοινόχρηστο σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων, με την 
επωνυμία «I-BIKE», που διαχειρίζεται η εταιρεία «THESSBIKE», διαθέτει οκτώ σταθμούς και ένα 
στόλο 200 ποδηλάτων, ανάμεσα τους και διθέσια, τετραθέσια και ηλεκτρικά ποδήλατα αλλά και 
τροχοφόρα αμαξίδια για άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

Στην ενοικίαση ποδηλάτων δραστηριοποιείται και η εταιρεία «BikeIT», με το κεντρικό της 
κατάστημα στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα 
διοργάνωσης ποδηλατικών τουριστικών διαδρομών για μεμονωμένους, γκρουπ, παρέες, 
συλλόγους, κλπ., εντός αλλά και εκτός της πόλης, ώστε να απολαύσετε την ποδηλατική σας βόλτα 
με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε.  
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6.4.3 ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης «ΟΑΣΘ», λειτουργεί τα λεωφορεία της 
Θεσσαλονίκης. Ένας στόλος με πάνω από 600 λεωφορεία και 3.000 εργαζόμενους εξυπηρετούν 
κατά μέσο όρο 170.000.000 επιβάτες το χρόνο, με περίπου 80 δρομολόγια λεωφορείων. Τα 
λεωφορεία του «ΟΑΣΘ», είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, σύστημα αντιρρύπανσης και φιλικά σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες.xiii

 

6.4.4 ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ «SEAWAYS» 

Τα καραβάκια της «Thessaloniki Waterways» από τον Μάιο του 2014 ταξιδεύουν στον 
Θερμαϊκό κόλπο μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες από και προς Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Περαία , 
Νέους Επιβάτες, και Αγία Τριάδα. 

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, και του Δήμου Θερμαϊκού έχουν μια επιπλέον 
επιλογή από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο για τη μετάβασή τους από και προς στο κέντρο της 
πόλης. Με τακτικά καθημερινά δρομολόγια μεταφέρουν κόσμο πραγματοποιώντας μια σύντομη 
(50’min) αλλά όμορφη θαλασσινή διαδρομή, για διασκέδαση ή για τις ανάγκες της 
καθημερινότητας από και προς την Θεσσαλονίκη, απο και  προς τον Δήμο Θερμαϊκού. 

6.4.5 ΜΕΤΡΟ 

Το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης είναι υπό κατασκευή. Όταν ολοκληρωθεί θα εξυπηρετεί τις περιοχές 
που φαίνονται στην επόμενη εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Διαδρομές Μετρό Θεσσαλονίκης 

 

Η κύρια γραμμή του μετρό (διαθέτει 9,6 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων και 13 σταθμούς) που θα 
εκτείνεται από το κέντρο της πόλης (στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό) στις ανατολικές 
συνοικίες της Θεσσαλονίκης, έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. 
Μια περαιτέρω προς ανατολάς επέκταση (5χλμ), η οποία θα συνδέσει την περιοχή της 
Καλαμαριάς, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Μια γραμμή του μετρό που θα φθάνει τα 
δυτικά προάστια (επιπλέον 5 km)της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 
2025. Αυτό είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια του μετρό στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας την 
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προηγμένη τεχνολογία και τα ειδικά χαρακτηριστικά για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την 
άνεση για τους επιβάτες.xiv 

Τον Ιούνιο του 2014 το Συμβούλιο Δημοσίων Μεταφορών της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε το 
σχέδιο για την εισαγωγή δημόσιας γραμμής τραμ στην πόλη. Σύμφωνα με αυτό, η γραμμή του 
τραμ θα είναι 24 χιλιομέτρων και θα διαθέτει 43 στάσεις. Το συνολικό κόστος της κατασκευής του 
εκτιμάται σε € 515.760.000, ενώ το έργο είναι πιθανό να λάβει κεφάλαια από το πρόγραμμα 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Η πρώτη φάση της κατασκευής του τραμ θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, ενώ ολόκληρη η γραμμή του τραμ αναμένεται να λειτουργήσει το 
2030 (Papadimitriou and Verykios, 2014)57. 

6.4.6 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα αποτελεσματικό εσωτερικό οδικό δίκτυο, και  αναβαθμισμένες  
εξωτερικές οδικές συνδέσεις, οι οποίες την ενώνουν με όλες της γειτονικές χώρες. Η  Θεσσαλονίκη 
είναι σήμερα κόμβος επικοινωνίας και σύνδεσμος από το Βορρά προς την Ανατολή, εμπορικής 
αλλά και πνευματικής και καλλιτεχνικής. 

 

Βρίσκεται στο σταυροδρόμι των αυτοκινητόδρομων Α1 / E75, Α2 / Ε90 και A25, οι οποίοι 
συνδέουν την πόλη με άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και με τη ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία και την 

Τουρκία. Η ίδια η πόλη διαθέτει 
Περιφερειακή οδό, με σκοπό την 
σύνδεση της με όλους τους παραπάνω 
αυτοκινητόδρομους. Η κίνηση στη 
Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης είναι 
αυξημένη τις ώρες αιχμής και είναι 
ακόμη πιο έντονη τους καλοκαιρινούς 
μήνες, λόγω της εξόδου των κατοίκων 
της πόλης προς τις παραλίες της 
Χαλκιδικής. 

Το όριο ταχύτητας σε αυτόν τον 
αυτοκινητόδρομο είναι 90 χιλιόμετρα 
ανά ώρα (56 mph), επί του παρόντος 
έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας για 
κάθε κατεύθυνση και αποτελεί ζωτικής 
σημασίας οδική σύνδεση, αφού 
καθημερινά περνούν από αυτή πάνω 
από 120.000 οχήματα ημερησίως, αντί 
30.000 που ήταν σχεδιασμένη να 
διαχειριστεί, όταν δημιουργήθηκε το 
1975.xv

 

 

                                                             
57 Papadimitriou, P. and Verykios, P. (2014) In focus: Athens , Greece. Available in: 
http://www.hotelnewsresource.com/pdf13/HVS1106141.pdf, 8 pp. 

Εικόνα 8 Δίκτυο Οδικών Οδών Θεσσαλονίκης 
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6.5 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	

Σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας απογραφής που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, το 
2010, ο δήμος Θεσσαλονίκης (ιστορικό κέντρο) είχε πληθυσμό 315.196 κατοίκους (ΕΛΣΑΤ, 2012). Η 
εξέλιξη του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Έτος 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Πληθυσμός 215.788 217.049 250.920 345.799 406.413 412.160 385.406 315.196 

Πίνακας 4: Εξέλιξη Πληθυσμού Θεσσαλονίκης 

 

6.6 ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτη, από την 1η Ιανουαρίου 2011, η αστική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί το νομό Θεσσαλονίκης, απαρτίζεται από έξι αυτοδιοικούμενες 
κοινότητες (δήμους) και μία δημοτική μονάδα (δημοτική ενότητα). Οι δήμοι που περιλαμβάνονται 
στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκιών, 
Παύλου Μελά, Κορδελιού - Ευόσμου, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, και η δημοτική μονάδα Πυλαία, 
η οποία αποτελεί μέρος του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Πριν από τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, 
η αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτελείτο από τους διπλάσιους δήμους (Υπουργείο 
Εσωτερικών, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Δήμος	 Έδρα	 Δημοτικές	ενότητες	 Πληθυσμός	

Δήμος	Θεσσαλονίκης	 Θεσσαλονίκη	 Θεσσαλονίκη,	Τριανδρία	 325.182	

Δήμος	Καλαμαριάς	 Καλαμαριά	 Νέα	Κρήνη,	
Καραμπουρνάκι,	Αρετσού,	
Άγιος	Ιωάννης,	Βυζάντιο	

91.518	

Δήμος	Νεάπολης	-	Συκεών	 Συκιές	 Άγιος	Παύλος,	Νεάπολη,	
Πεύκα,	Συκιές	

84.741	

Δήμος	Παύλου	Μελά	 Σταυρούπολη	 Νέα	Ευκαρπία,	Πολίχνη,	
Σταυρούπολη	

99.245	

Δήμος	Κορδελιού	-	Ευόσμου	 Εύοσμος	 Ελευθέριο-	Νέο	Κορδελιό,	
Εύοσμος,	Νέα	πολιτεία,	
Ηλιούπολη,	

101.753	

Δήμος	Αμπελοκήπων	-	
Μενεμένης	

Αμπελόκηποι	 Αμπελόκηποι,	Μενεμένη	 52.127	

Δήμος	Πυλαίας-Χορτιάτη	 Πανόραμα	 Πυλαία,	Χορτιάτης,	
Ασβεστοχώρι,	Εξοχή,	Φίλυρο,	
Πανόραμα	

70.110	

Πίνακας 5: Διοικητικός Διαχωρισμός Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης 

 

Προάστια της Θεσσαλονίκης θεωρούνται οι παρακάτω Δήμοι και περιοχές, συνολικού 
πληθυσμού 187.621 κατοίκων, κατά την Απογραφή του 2011: 

Δήμος	 Έδρα	 Δημοτικές	ενότητες	 Πληθυσμός	

Δήμος	Δέλτα	 Σίνδος	 Αξιός,	Εχέδωρος,	Χαλάστρα	 45.839	

Δήμος	Θερμαϊκού	 Περαία	 Επανομή,	Θερμαϊκός,	Νέα	
Μηχανιώνα	

50.264	

Δήμος	Θέρμης	 Θέρμη	 Βασιλικά,	Θέρμη,	Μίκρα	 53.201	

Δήμος	
Ωραιοκάστρου	

Ωραιόκαστρο	 Καλλιθέα,	Μυγδονία,	Ωραιόκαστρο	 38.317	

Πίνακας 6: Διοικητικός Διαχωρισμός Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης 
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6.7 ΔΙΑΣΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

6.7.1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΩΝΟΣ 

Πρόκειται για την περιοχή η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Εγνατία, Καρόλου Ντήλ, Ερμού 
και της Πλατείας Αριστοτέλους. Στα μικρά χαμηλά κτίσματα της Πλατείας Άθωνος, φιλοξενούνταν 
μέχρι την αρχή της περασμένης δεκαετίας, μικρά καταστήματα παραγωγής και εμπορίας ξύλινων 
οικιακών επίπλων, κηροποιίας ή εμπορίας οικιακών σκευών. Τα τελευταία πέντε – έξι χρόνια, η 
χρήση των καταστημάτων έχει αλλάξει και τα περισσότερα εξ αυτών έχουν μετατραπεί σε 
παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, κ.λ.π. όπου ειδικά το καλοκαίρι με την 
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους υπαίθριους χώρους της πλατείας δημιουργούν μια 
θαυμάσια ατμόσφαιρα.                              

 

6.7.2 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΠΑΝΙ ΚΑΙ ΜΟΔΙΑΝΟ 

Η κλειστή αγορά Μοδιάνο στεγάζεται μέσα στην ομώνυμη στοά (η οποία κατασκευάσθηκε 
από το σπουδαίο εβραίο αρχιτέκτονα Σαούλ Μοδιάνο) και μέχρι πριν από μερικά χρόνια 
αποτελούσε την κεντρική αγορά σε κρέατα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Χωρίς να αλλοιωθεί 
σημαντικά ο χαρακτήρας της, διάφορα καταστήματα έχουν αλλάξει χρήση, μετατρεπόμενα σε 
μπαρ, καφέ και εστιατόρια, δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στη στοά ειδικά τις ώρες που δεν 
λειτουργεί η αγορά. Η αγορά βρίσκεται μεταξύ των οδών Β. Ηρακλείου και Ερμού, ενώ μεταξύ των 
οδών Ερμού και Εγνατία βρίσκεται το Καπάνι, που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προέκταση της 
αγοράς Μοδιάνο.  

 

6.7.3 ΛΑΔΑΔΙΚΑ 

Η μόνη περιοχή που γλίτωσε από την πυρκαγιά  του 1917. Βρίσκεται  πλάι στο λιμάνι  και  
αποτελεί  επίκεντρο  της ψυχαγωγίας των Θεσσαλονικέων μετά την αναπαλαίωση των κτιρίων της 
και την αποκατάσταση της φήμης της. Από το 16ο αιώνα ήταν το κέντρο  του  εμπορίου  ελιάς, 
λαδιών  και εδωδίμων. Μετά την πυρκαγιά του 1856 χτίστηκαν τα περισσότερα μαγαζιά  και οι 
αποθήκες, ενώ από το Μεσοπόλεμο κι έπειτα είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή οίκοι ανοχής, που 
εξαφανίστηκαν όταν έγινε η ανάπλαση των  παλαιών κτιρίων. Σήμερα υπάρχει ένα πλήθος από 
ταβέρνες, εστιατόρια και μπαρ και πάρα πολλά πανέμορφα κτίρια, όπως τα αρχιτεκτονήματα της 
ανατολικής πλευράς της οδού Κατούνη, καθώς και διάφορα οικοδομήματα  πάνω από την οδό 
Τσιμισκή, μεταξύ των οποίων τη στοά Κύρτση στη Β. Ουγκώ και το κίνι Εμνιέτ στην Εδέσσης.                                            

 

6.7.4 ΑΝΩ ΠΟΛΗ 

Απλώνεται από την οδό Ολυμπιάδος ως το Επταπύργιο και γοητεύει με τα όμορφα παλιά 
διατηρητέα σπίτια της βαλκανικής κυρίως αρχιτεκτονικής με  έντονες μακεδονίτικες επιρροές, τα  
λιθόστρωτα δρομάκια, τις βυζαντινές   εκκλησίες και μονές, τα προσφυγικά χαμόσπιτα και τη 
γαλήνια ατμόσφαιρα  μιας άλλης εποχής. Ενδιαφέροντα οικήματα κρύβουν κυρίως οι δρόμοι  
Απόστολου Παύλου, Αχιλλέως, Ηροδότου, Ευδοκίδου, Κρίσπου, Επιμενίδου, και Κλειούς, αλλά και 
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οι δρόμοι Μουσών, Ακροπόλεως, Θεοφίλου, Δημ. Παλιορκηπού, Αλεξ. Παπαδόπουλου, Τσαμαδού 
και Σαχτούρη. Στην Άνω πόλη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα αυτοκίνητο, καθώς η 
λαβυρινθώδης δόμηση της περιλαμβάνει σκαλοπάτια και απότομες στενές ανηφόρες και 
κατηφόρες. Στην ίδια περιοχή μπορεί κάποιος να επισκεφθεί  τον Προφήτη Ηλία και τη 
Λαοδηγήτρια. Προσφέρει δε, από πολλά σημεία, εξαιρετική θέα προς την πόλη και την θάλασσα. 

 

6.7.5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΞ 

Πρόκειται για την πρώην βιομηχανική περιοχή της πόλης που φιλοξενεί κτήρια βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής και χρήσης του 19ου αι. Πανέμορφα παλιά πετρόκτιστα κτίρια που πολλά από αυτά 
ανακαινίστηκαν υποδειγματικά και στεγάζουν καφέ, εστιατόρια, μπαρ, αίθουσες τέχνης και 
μουσεία. Κάποια άλλα παραμένουν άδεια και εγκατελειμένα, χαρακτηρισμένα ως μνημεία 
αρχιτεκτονικής. 

 

6.7.6 ΛΙΜΑΝΙ 

Ένα λιμάνι με ιστορία αιώνων, το οποίο σε κάποια κτίρια αρχιτεκτονικής του 19ου αι φιλοξενεί 
πολιτιστικές δραστηριότητες. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου πραγματοποιείται στους χώρους του, 
το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Κινηματογράφου και το Μουσείο 
Φωτογραφίας φιλοξενούνται σε παλιές αποθήκες του 19ου αι.    

 

6.7.7 ΠΑΡΑΛΙΑ 

4,5 χιλιόμετρα παραλιακού μετώπου, με στοιχεία σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, από το Λιμάνι 
μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και με περισσότερα από 10 θεματικά πάρκα, έχουν καταστήσει την 
Θεσσαλονίκη, ως την πόλη με την ωραιότερη παραλία της Ευρώπης. 

 

6.7.8 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

H Πλατεία Αριστοτέλους είναι μία από τις κεντρικές πλατείες της Θεσσαλονίκης. Ξεκινά από τα 
ημικυκλικά επιβλητικά κτίρια, στα βόρεια της οδού Μητροπόλεως η οποία την διασχίζει στο 
σημείο αυτό, και συνεχίζεται μέχρι την λεωφόρο Νίκης, στη θάλασσα. Η πλατεία αποτελεί ένα 
δημοφιλές σημείο για τους τουρίστες και τους ντόπιους, με πολλές καφετέριες και είναι χώρος 
πολιτικών συγκεντρώσεων και ποικίλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 
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6.8 ΕΡΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO) 

 

ΡΟΤΟΝΤΑ 
Κτίριο που έχει διασωθεί στην πόλη από την εποχή της Ρωμαιοκρατίας και στα τέλη του 4ου 

αιώνα μ.Χ. μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό, περίκεντρο επιβλητικό οικοδόμημα με θαυμάσια 
ψηφιδωτά. 

 
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Το πιο σπουδαίο μνημείο της πόλεως από Θρησκευτική, Εθνική και αρχαιολογική αξία. 

Στοιχεία που προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη Βασιλική του Αγίου Δημητρίου, είναι ο 
γλυπτός διάκοσμος και οι αναθηματικοί ψηφιδωτοί πίνακες, τεκμήρια στην ιστορία της βυζαντινής 
ζωγραφικής από τον 5ο ως τον 15ο αιώνα μ.Χ.  

 
Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 
Τρίκλιτη Ελληνιστική βασιλική, 5ου αιώνα, η οποία διατηρείται σχεδόν αμετάβλητα από την 

εποχή της κατασκευής της με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο και ψηφιδωτά.  
 
Ι.Ν. ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ 
Άλλοτε καθολικό μονής Λατόμου (5ου αιώνα), μνημείο που θεωρείται προδρομικός τύπος του 

σταυροειδή με τρούλο και έναν από τους σημαντικότερους ψηφιδωτούς και τοιχογραφικούς 
διακόσμους. 

 
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 
Ο πρώτος μεγάλος θολωτός βυζαντινός ναός, που σώζεται σχεδόν ακέραιος. Τα ψηφιδωτά του 

ναού, έργα που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές, αποτελούν εντυπωσιακά δείγματα της 
βυζαντινής τέχνης του ψηφιδωτού.  

 
Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΩΝ 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κομψή εκκλησία (11ου αιώνα) χτισμένη μόνο με τούβλο. 
 
Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Οι αναλογίες του κτιρίου είναι εξαιρετικά αρμονικές, τα δε ψηφιδωτά του ναού αποτελούν 

κορυφαίες εκδηλώσεις της τέχνης της παλαιολόγειας περιόδου. 
 
Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
σύμβολο της πόλης με έντονα τα μορφολογικά στοιχεία της φρουριακής αρχιτεκτονικής του 

15ου αιώνα. Χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος του Βυζαντινού Μουσείου με περιοδικές 
εκθέσεις με θέματα και εκθέματα βυζαντινά. 

 

6.9 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Η Θεσσαλονίκη με εξαίρεση την Κωνσταντινούπολη είναι η πιο πλούσια πόλη σε βυζαντινά 

ερείπια και μνημεία, κυρίως εκκλησίες. Αναφέρεται ότι οι γνωστές βυζαντινές πηγές μνημονεύουν 
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την ύπαρξη  σαράντα μονών και πάνω από πενήντα εκκλησιών από τις οποίες διατηρήθηκαν ως τις 
μέρες μας μόλις 15. Οι πιο λαμπροί μάρτυρες της καλλιτεχνικής επίδοσης είναι οι εκκλησίες με τα 
ψηφιδωτά τους. 

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας επίσης, έχουν διασωθεί αρκετά μνημεία που θυμίζουν και 
την ισλαμική παρουσία στην πόλη. 

Ο 14ος αιώνας μας έχει αφήσει ένα σημαντικό αριθμό μνημείων όπως τον Ναό του Προφήτη 
Ηλία, της Αγίας Αικατερίνης, του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, τη Μονή Βλατάδων, το μοναδικό 
σε λειτουργία βυζαντινό μοναστήρι, τους Ταξιάρχες, το Ναό του Σωτήρος και το Ναό του Αγίου 
Παντελεήμονος. 

Τα μνημεία που σώθηκαν από τη χιλιόχρονη ιστορική πορεία της πόλης, αντιπροσωπεύουν 
διαχρονικά τον πολιτισμό και την τέχνη του Βυζαντίου, έτσι  ώστε η Θεσσαλονίκη να θεωρείται 
σήμερα ένα ανοιχτό μουσείο Βυζαντινής τέχνης. 

Πλήθος άλλων ναών όπως της Νέας Παναγίας, ο ναός του Αγίου Αντωνίου, ο ναός της 
Λαοδηγήτριας, ο ναός του Αγίου Αθανασίου, ο ναός της Υπαπαντής, ο σημερινός Μητροπολιτικός 
ναός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο ναός του Αγίου Μηνά και άλλα μνημεία της 
Παλαιοχριστιανικής, της Μεσοβυζαντινής, της Υστεροβυζαντινής και  της Μεταβυζαντινής 
περιόδου μαρτυρούν τη ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη της πόλης σε όλους τους τομείς και 
αποτελούν μνημεία ανυπολόγιστης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας. 

Στα μνημεία αυτά έχει κανείς την ευκαιρία να μελετήσει και να θαυμάσει πλούσια 
κεραμοπλαστικά κοσμήματα, τη διάρθρωση των όψεων, τη διαμόρφωση των τρούλων, τις 
αρχιτεκτονικές μορφές, τα επιδέξια τοποθετημένα μωσαϊκά, τις εξαιρετικής τέχνης βυζαντινές 
τοιχογραφίες, τα πολύχρωμα ψηφιδωτά, τα περίτεχνα εικονοστάσια, τα σκαλιστά τέμπλα, τα 
γλυπτά διακοσμητικά και πολλά άλλα πολύτιμα αντικείμενα. 

 

6.10 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

• Το μεγάλο λουτρό BeyHamami, το οποίο βρισκόταν σε λειτουργία έως το 1968 (Λουτρά 
Παράδεισος) 

• Το HamzaBeyGamii το γνωστό «Αλκαζάρ» 
• Το AlazaImaretGamii που ήταν βακούφια με πτωχοκομείο και σχολείο, το οποίο σήμερα 

χρησιμοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
• Ηαγορά Μπεζεστένι (Bezesten), που είναι ένα από τα ελάχιστα  οθωμανικά μνημεία που 

διατήρησε την αρχική του χρήση 
• Το λουτρό (RasaHamami), γνωστό στους Θεσσαλονικείς ως λουτρό «Φοίνιξ» 
• Το YahudiHamami ή «Λουτρό των Εβραίων» 
• Τα «Λουλουδάδικα» που πήραν το όνομά τους από την κύρια χρήση τους ως χώρου πώλησης 

λουλουδιών 
• Το YeniHamam που στεγαζόταν ο γνωστός κινηματογράφος «Αίγλη» μέχρι το 1978 
• Το YeniGamii  κτίσμα του 1902 (το παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο) 

Εκτός από το ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον των ιστορικών μνημείων της πόλης, υπάρχει 
επίσης και ένα θρησκευτικό ενδιαφέρον. Η Θεσσαλονίκη είχε την ευκαιρία σε τουριστικούς όρους 
να θεωρηθεί ως η «Μέκκα του ορθόδοξου δόγματος» με μεγάλο αντίκτυπο στον τουρισμό 
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(Καζαμία-Τσέρνου, 2009). Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο για επισκέπτες 
από τα ορθόδοξα Βαλκάνια, αλλά και από την Ρωσία, παρά την μεγάλη απόσταση της από την 
Θεσσαλονίκη.xvi 

 

6.11 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

6.11.1 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ	

Η Χαλκιδική είναι μια μεγάλη χερσόνησος, αφού περιβρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος και μόνο 
Β.ΒΔ. είναι ενωμένη με τον κορμό της Μακεδονίας διαμέσου της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Στο 

νότιο τμήμα της Χαλκιδικής, 
σχηματίζονται τρεις 
χαρακτηριστικές επιμήκεις 
χερσόνησοι, με χαρακτηριστικό 
σχήμα («πόδια της Χαλκιδικής») οι 
οποίες είναι, από δυτικά προς 
ανατολικά: της Κασσάνδρας, 
της Σιθωνίας και η χερσόνησος 
του Άθω. 

 

	

	

6.11.2  ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ	

 Το σπήλαιο των Πετραλώνων, από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα της χώρας. Στο 
σπήλαιο βρέθηκε το 1960 κρανίο ανθρώπου ο οποίος εκτιμάται ότι έζησε εδώ πριν από 200.000 
χρόνια. Βρέθηκαν επίσης οστά ζώων που εξαφανίστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια (μαμούθ, 

ρινόκερου, σπηλαίας άρκτου και 
λιονταριών). Έχει μήκος 2 χλμ. και 
είναι πλούσιο σε σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες. Το πιο εντυπωσιακό του 
σημείο είναι η αίθουσα με την 
ονομασία Νεκροταφείο Γιγάντων. Το 
μουσείο του σπηλαίου δίνει μια 
καθαρή εικόνα για τον πρωτόγονο 
μακρινό προγονό μας και την 
ξεχασμένη πια εποχή του. 

6.11.3 

Εικόνα 10 ΧΑΡΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Εικόνα 11 ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

 Την τρίτη, την ανατολικότερη και μαγευτικότερη χερσόνησο της Χαλκιδικής, τη χερσόνησο του 
Άθωνα, κατέχει σήμερα ολόκληρη η Αγιορείτικη πολιτεία. Είναι ο μοναδικός χώρος στην Ελλάδα, 
που είναι ολόκληρος αφιερωμένος στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Το Άγιο Όρος έχει 
μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα, πλάτος από 8 μέχρι 12 χιλιόμετρα και η έκταση του καλύπτει 350 
περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα.  

Οι φυσικές τοποθεσίες της χερσονήσου είναι αξιοθαύμαστες. Το βουνό Άθωνας που δεσπόζει 
σ΄ αυτή, είναι ένας τεράστιος κώνος με ύψος 2.033 μέτρα. Η γυμνή κορυφή του και οι πλαγιές του, 
κατάφυτες από αιωνόβια δέντρα, δημιουργούν μία ασύγκριτη αισθητική ομορφιά σε όλη τη 

μαγευτική αυτή περιοχή.  

Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο 
τμήμα του Ελληνικού κράτους, που 
υπάγεται πολιτικά στο Υπουργείο 
Εξωτερικών και θρησκευτικά στην 
Δικαιοδοσία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Έχει 
εδαφικά διαιρεθεί σε είκοσι αυτοδιοίκητες 
περιοχές. Κάθε περιοχή αποτελείται από μία 
κυρίαρχη μονή και διάφορους άλλους 
μοναστικούς οικισμούς γύρω από αυτήν 
(σκήτες, κελιά, καλύβες, καθίσματα, 
ησυχαστήρια). Όλες οι μονές είναι Κοινόβιες 
και η ιστορία του αρχίζει από τον 5ο μ.Χ. 
αιώνα που εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι 
μοναχοί, οι οποίοι απογοητευμένοι από την 
καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής, 
βρήκαν αυτόν τον όμορφο και έρημο τόπο 
ιδανικό για να λατρεύσουν καλύτερα το 
Θεό. 

 

 

6.11.4 ΒΕΡΓΙΝΑ 
 Η Βεργίνα βρίσκεται στο Δήμου Βέροιας, 75 χλμ δυτικά της Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη πόλη 

των Μακεδόνων και ο πυρήνας του αρχαίου Βασιλείου τους. Ο τόπος όπου για τρεις και πλέον 
αιώνες βασίλεψε η οικογένεια του Φιλίππου Β’ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη 
ανασκάφθηκε από τον Μανόλη Ανδρόνικο. Περιβαλλόταν από τριγωνικό τείχος και σήμερα 
διασώζονται τα επιβλητικά ερείπια του αρχαίου  ανακτόρου και του θεάτρου κάτω από την 
ακρόπολη, θεμέλια ελληνιστικών σπιτιών και μέρος του τείχους. 

Εικόνα 12 ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
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Ο αρχαιολογικός χώρος με 
το Μουσείο των Βασιλικών 
τάφων είναι μια εντυπωσιακή υπόγεια 
κατασκευή που  αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO με τεράστια ακτινοβολία. 
Φιλοξενεί τα σημαντικότερα κινητά 
ευρήματα από τους τάφους, τα οποία 
εκτίθενται δίπλα στους τάφους που τα 
περιείχαν, ανάμεσα τους η χρυσή 
λάρνακα του Φιλίππου Β΄, προσωπικά 
αντικείμενα του Βασιλιά των 
Μακεδόνων και χρυσά στεφάνια 
βελανιδιάς και μυρτιάς που φορούσαν 
οι νεκροί.xvii 

 

 

6.11.5 ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΑ	

 Η Αρχαία Πέλλα βρίσκεται 44 χλμ. δυτικά της Θεσσαλονίκης. Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Πέλλας θεωρείται από τους σημαντικότερους της Ελληνιστικής περιόδου. Η «μέγιστη εν 
Μακεδονία πόλεων», είναι η γενέτειρα Μακεδόνων βασιλέων Φιλίππου Β’ και Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Η πόλη περιβάλλεται από τείχος και διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. Ο επισκέπτης 

μπορεί να δει το νεκροταφείο με τους 
λαξευτούς τάφους, το τεράστιο ανάκτορο 
στην κορυφή του λόφου, την αγορά με 
καταστήματα που εκτείνονται σε δέκα 
οικοδομικά τετράγωνα, την εντυπωσιακή 
οικία του Διονυσίου με τέσσερα 
ψηφιδωτά εξαιρετικής τέχνης, την οικία 
του 5ου οικοδομικού τετραγώνου με 
δάπεδο που αναπαριστά κυνήγι ελαφιού, 
το ιερό της Αφροδίτης και της Κυβέλης στο 
βόρειο σημείο της αγοράς και το 
θεσμοφόριο, ιερό της Δήμητρας που 
εντυπωσιάζει με την ιδιόμορφη κυκλική 
του κάτοψη. Τέλος στο μουσείο υπάρχουν 
ψηφιδωτά από τις οικίες της Πέλλας, 
καθώς και  ευρήματα από την ευρύτερη 
περιοχή. 

 

 

 

Εικόνα 13 Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β’ 

Εικόνα 14 MΩΣΑΪΚΟ ΣΤOΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 
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Εικόνα 16 Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

6.11.6 ΟΛΥΜΠΟΣ	

 Η κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαιότητας, παγκόσμια γνωστός τόσο για τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά και την ανεπανάληπτη φυσική ομορφιά του, όσο και για τη σχέση του με την 
αρχαία ελληνική μυθολογία.Η σημασία του Ολύμπου έχει αναγνωριστεί όχι μόνο στην Ελλάδα, 

αλλά και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Το 
1981 η UNESCO ανακήρυξε τον Όλυμπο 
«Απόθεμα της Βιόσφαιρας». Το 
ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και το 
δεύτερο σε ύψος βουνό των Βαλκανίων. 
Το ανάγλυφό του εμπεριέχει πολλά 
χαρακτηριστικά στοιχεία που του 
προσδίδουν γοητεία και αίγλη. 
Βραχώδεις και απόκρημνες κορυφές, 
βαθιές χαράδρες, αλπικά λιβάδια και 
πυκνά δάση, συνθέτουν αυτό το σπάνιο 
γλυπτό με συνολικά 52 κορυφές από τα 
760 έως τα 2918 μέτρα, συνθέτοντας με 
τις βραχώδεις ρεματιές εικόνες 
μοναδικής ομορφιάς.1700 είδη φυτών τα 
οποία που αντιπροσωπεύουν το 25% της 
ελληνικής χλωρίδας και τα 23 από αυτά 

ενδημικά. 

 

6.11.7 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 

Η Αμφίπολη ήταν αρχαία πόλη χτισμένη στην 
ανατολική Μακεδονία, στις όχθες του 
ποταμού Στρυμόνα. Ιδρύθηκε απο Αθηναίους το 
437 π.Χ., ώστε να ελέγχονται τα μεταλλεία της 
Θράκης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του 
Πελοποννησιακού πολέμου (431-421 π.Χ.), 
πέρασε στα χέρια των Σπαρτιατών. 

Ανάμεσα στα μνημεία της παλαιοχριστιανικής 
περιόδου στην Αμφίπολη, του 5ου και 6ου αιώνα 
μ.Χ., συμπεριλαμβάνονται, παλαιοχριστιανικές 
βασιλικές, περίκεντρος ναός, κινστέρνα και οικίες. 
Σήμερα η Αμφίπολη είναι ένα μικρό χωριό του 
νομού Σερρών με 147 κατοίκους (απογραφή 
2011), κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης, όπου 
έχει ανεγερθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αμφίπολης. 

 	

Εικόνα 15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ  ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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6.12 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ταξινόμησης των ξενοδοχείων σε πέντε μεγάλες κατηγορίες (ένα έως πέντε αστέρια). Η 
πλειοψηφία των ξενοδοχείων (52,9%) στη Θεσσαλονίκη ανήκουν στην κατηγορία των τριών 
αστεριών και πάνω, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 76,0% του συνόλου των προσφερόμενων 
δωματίων στην πόλη. Σε γενικές γραμμές, η προσφορά ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη είναι 
ομοιόμορφα κατανεμημένη με περίπου το 20,0 έως 30,0% να ανήκει σε κάθε κατηγορία. Η 
πλειοψηφία των ξενοδοχείων πέντε αστέρων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης ή στην παραλιακή 
οδό, ενώ υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός ξενοδοχείων στα δυτικά και ανατολικά προάστια. 
Τα ξενοδοχεία τεσσάρων και τριών αστέρων βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της πόλης, με έναν 
πολύ περιορισμένο αριθμό αυτών να βρίσκονται στα ανατολικά και δυτικά προάστια (Patikas, 
2013)58. 

Η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει περιορισμένο αριθμό εθνικών ή 
διεθνών ξενοδοχειακών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων 
Hyatt(HyattRegencyThessalonikiHotelandCasino)και Inter Continental Hotels Group 
(HolidayInnThessaloniki). Τακορυφαίατοπικάονόματαξενοδοχείωνείναιτο Chandris Hotels and 
Resorts (The Met Hotel), το Domotel (Les Lazaristes), το Capsis Hotels (Capsis Hotel Thessaloniki και 
Bristol), καιτοΗλέκτρα Hotels and Resorts (Electra Palace Hotels). 
Περιορισμένοςαριθμόςξενοδοχείωνέχουνδημιουργήσεικοινοπραξίεςμάρκετινγκ(π.χ. Small Luxury 
Hotels, Design Hotels, Design Hotels, Ηistoric Hotels of Europe κ.α.). 

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει λίγα ξενοδοχεία που να είναι μέλη αλυσίδας διεθνών ξενοδοχείων. 
Σύμφωνα με τους τοπικούς ξενοδόχους οι βασικοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι: 

α) η έλλειψη ελκυστικότητας του προορισμού για τους ξένους τουρίστες, λόγω έλλειψης υποδομών 
και χαμηλής συνδεσιμότητας, ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται να εμποδίζει τους ταξιδιώτες 
χαμηλού κόστους  

β) η περιορισμένη διεθνής έκθεση της πόλης για τους ξένους τουρίστες. Υπάρχει βέβαια μια πολύ 
καλά οργανωμένη προσπάθεια με στόχο τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή 

γ) η έλλειψη τοπικής ταυτότητας (για παράδειγμα, τα πολλά διαφορετικά ονόματα του προορισμού, 
όπως Salonica, Thessaloniki, Thessalonica κ.λπ.) καιη απουσία μιας συνεκτικής στρατηγικής 
μάρκετινγκ για την προώθηση των πολλών πολιτιστικών αγαθών της πόλης και των τουριστικών 
αξιοθέατων. 

Οι ξενοδοχειακές υποδομές της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με την εμπειρία των διεθνών 
εμπορικών εκθέσεων και την ύπαρξη μεγάλων συνεδριακών κέντρων προσφέρουν μια μεγάλη 
γκάμα σε χώρους συνεδριάσεων για μεγάλες ή μικρότερες συσκέψεις, μέχρι 2.700 συμμετέχοντες. 
Ειδικότερα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης υπάρχουν εγκαταστάσεις που λειτουργούν από τη 
HELEXPO, όπως τα Διεθνή Συνεδριακά Κέντρα Ιωάννης Βελλίδης και Νικόλαος Γερμανός με 
χωρητικότητα από 40 μέχρι 2.100 άτομα. Επιπλέον, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
προσφέρει μια αίθουσα με χωρητικότητα 1.400καθίσματα, η Μονή Λαζαριστών περιλαμβάνει μια 
αίθουσα με 700 καθίσματα, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα σύγχρονων ανέσεων, ενώ υπάρχουν 
αρκετές αίθουσες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Αίθουσα Τελετών, 
με χωρητικότητα 800 θέσεων.  

                                                             
58 Patikas C., 2013. Development of Thessaloniki, Greece as a City Break Tourism Destination, School of Economics and Business 
Administration, Thessaloniki: International Hellenic University, 21 pp. 
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Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, η Θεσσαλονίκη είναι σε θέση να φιλοξενήσει μεσαία και μικρά 
συνέδρια και συνεδριακές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ένα σημείο στροφής για την 
τουριστική ανάπτυξη της πόλης, γιατί σε αντίθεση με την αγορά αναψυχής, το επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον φαίνεται να αυξάνεται ακόμη και σε περιόδους κρίσης (Patikas, 2013)59. 

Τα άτομα που φθάνουν στην Θεσσαλονίκη για επαγγελματικό σκοπό τα τελευταία χρόνια, 
διαμένουν στην πόλη περίπου τρεις έως τέσσερις ημέρες. Παρ 'όλα αυτά, το κύριο μέρος των 
δραστηριοτήτων των ξενοδοχείων πηγάζει από τους εταιρικούς ταξιδιώτες που διαμένουν στην 
πόλη για μία έως δύο ημέρες. Η συνολική μέση διάρκεια παραμονής στη Θεσσαλονίκη είναι δύο 
νύχτες, κυρίως λόγω του επαγγελματικού χαρακτήρα του ταξιδιού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα στατιστικά στοιχεία για το 2013 δείχνουν ότι ο Οκτώβριος, είναι ο μήνας με τις κορυφαίες 
επιδόσεις στο θέμα αυτό. Από την άλλη ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά μήνες 
διακοπών στην Ελλάδα και η γενική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια 
αυτών των μηνών είναι πολύ πεσμένη. Υψηλή πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης καταγράφεται 
τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο ενώ χαμηλή πληρότητα παρατηρείται τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.  

 

6.13 ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Άνοδο εμφάνισε ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ατόμων στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 (Ιανουάριος - Ιούνιος), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2017 καταγράφηκαν 1.083.551 
διανυκτερεύσεις έναντι των 1.047.161 διανυκτερεύσεων που είχαν σημειωθεί το πρώτο εξάμηνο 
του 2016. 

                                                             
59 Patikas C., 2013. Development of Thessaloniki, Greece as a City Break Tourism Destination, School of Economics and Business 
Administration, Thessaloniki: International Hellenic University, 23 pp.  

 

Διάγραμμα 1: Εποχικότητα, Θεσσαλονίκης, 2013 
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Τα στοιχεία αφορούν σε διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για ταξίδια αναψυχής και 
για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 35.596 διανυκτερεύσεις αφορούν σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις καταλυμάτων που σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και 
ΜΚΟ φιλοξένησαν πρόσφυγες και μετανάστες από το Ιράκ και τη Συρία. 

Σταθερά στην πρώτη θέση του συνόλου των διανυκτερεύσεων εξακολουθούν να βρίσκονται οι 
Έλληνες με 565.273 διανυκτερεύσεις, μειωμένες όμως αυτή τη φορά κατά ένα ποσοστό της τάξης 
του -6,26% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 (είχαν σημειωθεί 603.010 
διανυκτερεύσεις). 

Αμετακίνητες στις θέσεις τους παραμένουν και οι τρεις πρώτες εθνικότητες των αλλοδαπών 
που προτίμησαν τη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κύπριοι με νέα άνοδο 5,13% και 
62.962 διανυκτερεύσεις και στη δεύτερη θέση οι Τούρκοι με αύξηση της τάξης του 4,74% και 
39.286 διανυκτερεύσεις. Στη Τρίτη θέση, παραμένουν και φέτος οι Γερμανοί, 35.935 
διανυκτερεύσεις, με διψήφιο ποσοστό αύξησης,  της τάξης του 29,57% σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό πρώτο εξάμηνο. 

Στην τέταρτη θέση του πίνακα των αλλοδαπών συναντάμε τους Ισραηλινούς, οι οποίοι 
επανακάμπτουν σημαντικά στον τουριστικό χάρτη της περιοχής, σημειώνοντας άνοδο 63,06%. Οι 
διανυκτερεύσεις τους ανέρχονται στις 30.107 και με αυτή την επίδοση οι συγκεκριμένοι τουρίστες 
ανεβαίνουν κατά έξι ολόκληρες θέσεις στην κατάταξη. Στην πέμπτη θέση παραμένουν οι 
Βούλγαροι (28.749 διανυκτερεύσεις, αύξηση 17,55%), στην έκτη βρίσκονται οι Ρώσοι οι οποίοι 
ανέβηκαν μια θέση (26.480 διανυκτερεύσεις, αύξηση 21,47%) και στην έβδομη οι Ιταλοί (25.874 
διανυκτερεύσεις, αύξηση 12,14%), οι οποίοι βρίσκονται μια θέση πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι. 

Οι Αμερικανοί έπεσαν κατά τέσσερις θέσεις και βρέθηκαν στην όγδοη, με μικρή όμως μείωση 
στον αριθμό των διανυκτερεύσεων (24.736 διανυκτερεύσεις, μείωση -2,33%). 

Την πρώτη δεκάδα των αλλοδαπών συμπληρώνουν οι Ρουμάνοι οι οποίοι ανέβηκαν στην 
ένατη σειρά από τη δωδέκατη, με αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των διανυκτερεύσεών τους 
(22.709 διανυκτερεύσεις, άνοδος 37,07%), καθώς και οι Σέρβοι (20.006 διανυκτερεύσεις, μείωση -
1,66%), οι οποίοι κατέβηκαν δύο θέσεις στην κατάταξη. 

Στην ενδέκατη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 19.432 διανυκτερεύσεις (μείωση -
3,72%), ενώ στη δωδέκατη και στη δέκατη τρίτη συναντάμε περιπτώσεις προσφύγων και 
μεταναστών από το Ιράκ και τη Συρία αντίστοιχα (18.379 διανυκτερεύσεις Ιρακινών, αύξηση 
749,31% και 17.217 διανυκτερεύεις Σύριων, αύξηση 58,07%). 

Στη δέκατη τέταρτη θέση είναι οι Αλβανοί (17.012 διανυκτερεύσεις, μείωση - 3,61%), στη 
δέκατη πέμπτη θέση οι Γάλλοι (13.380 διανυκτερεύσεις, αύξηση 6,04%), στη δέκατη έκτη θέση οι 
Σκοπιανοί (10.007 διανυκτερεύσεις, αύξηση 33,36%) και στη δέκατη έβδομη οι Ολλανδοί (9.146 
διανυκτερεύσεις, αύξηση 10,61%). 

Οι Ισπανοί που βρίσκονται στη δέκατη όγδοη θέση (8.684 διανυκτερεύσεις, αύξηση 30,55%), 
οι Πολωνοί στη δέκατη ένατη θέση (7.711 διανυκτερεύσεις, αύξηση 36,94%) και οι Σουηδοί στην 
εικοστή (7.000 διανυκτερεύσεις και με πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης του 72,75%). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί σε μηνιαία βάση η εταιρεία τουριστικών 
μελετών και ερευνών GBR Consulting για λογαριασμό της ΕΞΘ, το πρώτο εξάμηνο του 2017 υπήρξε 
αύξηση τόσο στη μέση τιμή δωματίου της τάξης του 4,4% όσο και στα έσοδα ανά διαθέσιμο 
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δωμάτιο (RevPar) της τάξης του 7,9%. Παρ' όλα αυτά, το RevPar συνεχίζει να διατηρείται σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (45,49 ευρώ) για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Επισημαίνεται δε, ότι στη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) μεταξύ της Θεσσαλονίκης 
και άλλων δέκα αντιστοίχου μεγέθους ευρωπαϊκών πόλεων (Αμβέρσα, Μπέρμιγχαμ, Κολωνία, 
Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Βουδαπέστη, Αμβούργο, Μάντσεστερ, Σάλτσμπουργκ), η 
Θεσσαλονίκη παραμένει στην τελευταία θέση τόσο όσον αφορά στις πληρότητες, όσο και στη μέση 
τιμή δωματίου, αλλά και στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.xviii 

 

N. JOSEPHIDES: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΔΑ 

Το εγκώμιο της Θεσσαλονίκης, των ανθρώπων της,  της κουζίνας της και του Οργανισμού 
Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ (O.T.Θ) έπλεξε ο πρόεδρος της ABTA (Association of British 
Travel Agents) κ.Noel  Josephides  μετά από ένα διήμερο επισκέψεων και ξεναγήσεων στην πόλη 
και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο κ Josephides βρέθηκε στην Μακεδονία στις 15 και 16 Μαΐου 2017. Σε δείπνο εργασίας με 
την πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης,   κα Βούλα Πατουλίδου, ο πρόεδρος της 
ΑΒΤΑ επιβεβαίωσε το διαρκές ενδιαφέρον των Βρετανών για την πόλη και την σταθερότητα 
προτίμησης της Θεσσαλονίκης ως τουριστικό προορισμό με αντικειμενική αξία. 

«H Θεσσαλονίκη είναι μόδα» πλέον ως τουριστικός προορισμός και οι φορείς της πόλης 
πρέπει να το εκμεταλλευτούν. «Μπορείτε να προβάλλετε τα θετικά της» συνέστησε ο εκπρόσωπος 
των Βρεττανών τουριστικών πρακτόρων. «Είναι μια πόλη με πολυπολιστισμικό χαρακτήρα,  με 
χώρους εκπληκτικούς, με ατμόσφαιρα ιδανική, θελκτική για τουρίστες, με  καταπληκτική κουζίνα 
αλλά με προβλήματα παρκαρίσματος και καθαριότητας που είναι απαραίτητο να βελτιωθούν». 

Ο εκπρόσωπος της Α.Β.Τ.Α. εξήρε το έργο του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης λέγοντας 
ότι ο Ο.Τ.Θ. έχει ηγέτη, την κα Πατουλίδου Βούλα,  που ακούει, αντιλαμβάνεται γρήγορα τις 
προσλαμβάνουσες, εμπνέει  τους συνεργάτες της ώστε να παράγουν έργο, για αυτό και ο 
 Οργανισμός συνθέτει και  προσφέρει πλέον με πολλούς τρόπους, στο θετικό πρόσημο της 
τουριστικής προβολής της Θεσσαλονίκης.xix 

 

6.14 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Π.Α.Π.Θ.) λειτουργεί στα 
πλαίσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη υπό την 
αρμοδιότητα του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών & Περαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ. 

Έργο του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση και 
δημοσιοποίηση του Συστήματος Δεικτών Περιβάλλοντος και Αειφορίας για την Ευρύτερη Περιοχή 
Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Θ.). 

Το Π.Α.Π.Θ. με το έργο του καλύπτει τις ανάγκες ως προς την παροχή πληροφοριών για το 
σχεδιασμό στρατηγικών, την αποτίμηση της κατάστασης και της πορείας προς συγκεκριμένους 
στόχους και τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής και της πορείας του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και της υλοποίησης 
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πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλη επιδίωξη του Π.Α.Π.Θ. είναι η υποστήριξη όλων των φορέων της Ε.Π.Θ. κατά τη 
διαμόρφωση σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και η οργάνωση της υπάρχουσας 
πληροφορίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση και διευκόλυνση στον τρόπο 
ενημέρωσης και της παρουσίασης της πληροφορίας στους λήπτες αποφάσεων αλλά και στο ευρύ 
κοινό, με στόχο την ευαισθητοποίηση στα βασικά ζητήματα που αφορούν την Ε.Π.Θ.. 

Το σύστημα δεικτών έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οργάνωση της υπάρχουσας 
πληροφορίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση και διευκόλυνση στον τρόπο 
ενημέρωσης και της παρουσίασης της πληροφορίας στους λήπτες αποφάσεων αλλά και στο ευρύ 
κοινό, με στόχο την ευαισθητοποίηση στα βασικά ζητήματα που αφορούν την Ε.Π.Θ.. 

 

6.15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Χώροι πράσινου 

Ο ρόλος του πράσινου σε μια πόλη είναι πρωταρχικός και η ανάγκη ικανών χώρων πρασίνου 
είναι επιτακτική. Εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης τα υπάρχοντα πάρκα καλύπτουν 
συνολική έκταση 840 στρεμμάτων. Στις δενδροστοιχίες του Δήμου περιλαμβάνονται 45.000 δέντρα 
τα οποία καλύπτουν συνολική έκταση πρασίνου που αντιστοιχεί σ ένα μέσης ανάπτυξης δέντρο 
είναι 20m2. Επομένως, η συνολική έκταση χώρων πρασίνου και ελεύθερων ανοιχτών χώρων, 
σύμφωνα με την καταγραφή της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπολογίζεται 
στα 1740 στρέμματα. Στου χώρους του πράσινου κατατάσσονται οι δεντροστοιχίες, φυτώρια, άλση 
(π.χ. το άλσος της Νέας Ελβετίας, το άλσος των Λουτρών Θέρμης, το Πάρκο-ζωολογικός κήπος) 
ζαρντινιέρες, νησίδες πράσινου, τα πάρκα της γειτονιάς, Μητροπολιτικά πάρκα (π.χ. το πάρκο της 
Χ.Α.Ν.Θ., πεδίο του Άρεως κ.α.) 

Θόρυβος 

Ο θόρυβος αποτελεί την «αστικότερη» μορφή ρύπανσης που επηρεάζει δυσμενώς τόσο την 
υγεία όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα αποτελέσματα από σταθμούς ελέγχου 
περιβαλλοντικού θορύβου έδειξαν πως η κύρια πηγή θορύβου του κέντρου της Θεσσαλονίκης 
αποτελεί η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ η μεταβολή των μέσων ωριαίων στατιστικών επιπέδου 
θορύβου (Leq, L1, L10, L50, L90, L95) παρουσιάζει έντονη ημερήσια διακύμανση. 

 

Ρύπανση του όρμου της Θεσσαλονίκης 

Ο Θερμαϊκός κόλπος αποτελεί μια ημίκλειστη άβαθη θαλάσσια λεκάνη με νότια διέξοδο στο 
Αιγαίο πλάτους 19km περίπου. Στον κόλπο της Θεσσαλονίκης καταλήγουν καθημερινά σημαντικές 
ποσότητες αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Επίσης δέχεται την επίδραση των 
αξιόλογων για τα ελληνικά δεδομένα ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα και Λουδία, η εισφορά των 
οποίων επιδρά στη φυσική και κυκλοφοριακή εικόνα του κόλπου καθώς και στα χημικά και 
βιολογικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων μαζών. η σημερινή εικόνα του Όρμου της Θεσσαλονίκης 
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οφείλεται βασικά στο ότι για μεγάλο διάστημα αποτέλεσε τον αποδέκτη ανεπεξέργαστων 
αποβλήτων. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα των μεγάλων αστικών 
κέντρων. Η Θεσσαλονίκη μαζί με την Αθήνα συμπεριλαμβάνεται στις επιβαρημένες από αέριους 
ρύπους περιοχή της χώρας. Οι παραπάνω διαπίστωση οδήγησε τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη 
δημιουργία ενός Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, με άμεσο στόχο την έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση των τοπικών αρχών, του τύπου και των πολιτών για την εξέλιξη του 
φαινομένου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα όρια της ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Καλοδημίδης Π., 2011)60  

                                                             
60 Καλοδημίδης Π., 2011. Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., 26-28 σελ. 
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7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	
 

Ο πληθυσμός της έρευνας 

Πληθυσμός: Το σύνολο των διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης. 
Μονάδα πληθυσμού: Άνδρας-γυναίκα ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Μονάδα δειγματοληψίας: ένας άνδρας – μία γυναίκα, διεθνής τουρίστας της Θεσσαλονίκης, 
ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Έκταση: Ο Νομός Θεσσαλονίκης 
Χρόνος: 01/04-01/05/2017. 

 

Η ερευνητική μέθοδος 
 

Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Δειγματοληψία. Δειγματοληψία έχουμε 
όταν απευθυνόμαστε και εξετάζουμε ένα τμήμα του συνόλου του πληθυσμού, το δείγμα. Έγινε 
προσπάθεια, ώστε το δείγμα που επιλέχθηκε να διασφαλίζει τα δύο βασικά χαρακτηριστικά, αυτά 
της αντιπροσωπευτικότητας και της αμεροληψίας.  

 
Η διαδικασία της δειγματοληψίας 
 

Μέθοδος δειγματοληψίας 

Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε ήταν η δειγματοληψία ποσοστώσεων. Στην 
δειγματοληψία πιθανοτήτων, μπορούμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα ότι κάθε άτομο θα 
περιληφθεί στο δείγμα. Οποιοδήποτε σχέδιο δειγματοληψίας που δεν παρέχει την δυνατότητα να 
το κάνουμε αυτό, ονομάζεται  ‘‘δειγματοληψία που δεν είναι πιθανοτήτων’’. Οι μικρής κλίμακας 
έρευνες συνήθως χρησιμοποιούν δείγματα που δεν είναι πιθανοτήτων. Έχει χρησιμοποιηθεί 
μεγάλο εύρος προσεγγίσεων. Η δειγματοληψία ποσοστώσεων είναι μια από αυτές  η οποία 
προσπαθεί να κάνει την ίδια δουλειά  με ένα δείγμα πιθανοτήτων υπό την έννοια ότι φιλοδοξεί να 
διεξάγει μια δειγματοληπτική έρευνα που είναι στατιστικά αντιπροσωπευτική. Επιπλέον 
χρησιμοποιείται  σε καταστάσεις όπου η διεξαγωγή ενός δείγματος πιθανοτήτων δεν θα ήταν 
εφικτή. Στη δειγματοληψία ποσοστώσεων η στρατηγική είναι να επιτύχουμε αντιπροσώπους από 
τα διάφορα στοιχεία ενός πληθυσμού, συνήθως με στις σχετικές αναλογίες με τις οποίες 
συναντώνται στον πληθυσμό. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην στατιστική ανάλυση, για τη μελέτη του δείγματος 
είναι τα εξής:  

• οι πίνακες συχνοτήτων (μονής εισόδου) 
• πίνακες διασταυρώσεως (διπλής εισόδου) 
• ο έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2),όπου χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί εάν δύο ή περισσότερες 

μεταβλητές έχουν σχέση μεταξύ τους, με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος 
επεξεργασίας ‘‘SPSS’’. (Σαρμανιώτης κ.α.,2010, σ.5) 
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Μέγεθος του δείγματος  
Το μέγεθος του δείγματος ήταν n=51 διεθνείς τουρίστες της Θεσσαλονίκης.  

 
 
Πλάνο δειγματοληψίας 

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στον κρατικό αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», της Θεσσαλονίκης, στον 
όροφο των αναχωρήσεων, καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και σε ώρες διεθνών πτήσεων. 
Αρχικά, ο ερευνητής θα συστήνεται στον υποψήφιο ερευνώμενο και θα του διευκρινίζει ότι η 
συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται για εκπαιδευτικό σκοπό. Οι ερωτηθέντες θα μπορούν να 
έχουν οπτική επαφή με το ερωτηματολόγιο και ο ερευνητής θα μπορεί να παρέχει, ενδεχομένως 
απαραίτητες διευκρινίσεις προς τους ερωτώμενους. 

 
Επιλογή δείγματος 

Όπως προαναφέρθηκε η επιλογή του δείγματος έγινε με την δειγματοληψία ποσοστώσεων. 
 
Η μέθοδος συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων 
 

Η μέθοδος συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα πεδίου 
που πραγματοποιήθηκε είναι η Δημοσκόπηση, με προσωπική συνέντευξη και όργανο ένα 
δομημένο ερωτηματολόγιο. 

 
Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου 
 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας έχει σχεδιαστεί βάση των στόχων που έχουν τεθεί.  
Περιλαμβάνει συνολικά 32 ερωτήσεις, 25 ερωτήσεις που αφορούν το θέμα της έρευνας και 7 
ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.  

Οι ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4 αφορούν στη συχνότητα, τη διάρκεια και την επιλογή της επίσκεψης 
των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Οι ερωτήσεις 5, 6 και 7 σχετίζονται 
με τους παράγοντες επηρεασμού των τουριστών ως προς την προτίμηση τους. Στις ερωτήσεις 8, ,9, 
10 και 11 αναφέρονται οι τρόποι πρόσβασης και μετακίνησης των τουριστών. Οι ερωτήσεις 12, 13 
και 15, έχουν να κάνουν με τη διαμονή που επέλεξαν οι διεθνείς τουρίστες που επισκέφθηκαν τη 
Θεσσαλονίκη. Οι ερωτήσεις 16, 17 και 18 έχουν σχέση με την εικόνα και τα μέρη της Θεσσαλονίκης 
και γύρω από αυτήν, που γνωρίζουν οι τουρίστες της πόλης. Οι επόμενες ερωτήσεις ,19, 20, 21, 22 
και 23 ασχολούνται με το θέμα της αειφορίας. Οι ερωτήσεις 24 και 25 αφορούν στις διαθέσεις των 
ερωτώμενων τουριστών, ως προς τον σκοπό που έχουν για να ξαναεπισκεφθούν ή και να 
συστήνουν την πόλη της Θεσσαλονίκης σε τρίτους ως τουριστικό προορισμό. Οι τελευταίες 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, 26-32 αναφέρουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν δυο πολυθεματικές ερωτήσεις (15 και 
18), που σημαίνει πως σε μια ερώτησης εξετάζονται διαφορετικές μεταβλητές του ίδιου όμως 
θέματος. Στην περίπτωση μας, και οι δύο αυτές πολυθεματικές ερωτήσεις μετριούνται με κλίμακες 
ικανοποίησης, δηλαδή ο ερευνώμενος θα πρέπει να επιλέξει από μια αλληλουχία 
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προκαθορισμένων απαντήσεων σχετικά με το πόσο ικανοποιήθηκε μια προσδοκία του, μετά τη 
χρήση της υπηρεσίας που του παρασχέθηκε.  

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, είναι μονοθεματικές. Οι  δυο από αυτές (11 
και 27) είναι κλειστού τύπου, δίνονται δηλαδή οι πιθανές απαντήσεις που ο ερευνώμενος μπορεί 
να τσεκάρει και διχοτομικές, οι πιθανές απαντήσεις δηλαδή είναι μόνον δυο. Οι δυο, ανοικτού 
τύπου ( 4 και 26), δεν περιλαμβάνουν δηλαδή πιθανές εναλλακτικές απαντήσεις αλλά υπάρχει 
κενός χώρος, ώστε να απαντήσει ο ερευνώμενος όπως εκείνος θέλει. Η ερώτηση 6 είναι  
πολλαπλής επιλογής και πολλαπλής απάντησης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον ερευνώμενο, να 
διαλέξει περισσότερες από μια απαντήσεις. Η ερώτηση Νο 16 είναι πολλαπλής επιλογής ανοικτού 
σκέλους, που σημαίνει πως ο ερευνώμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες 
προκαθορισμένες απαντήσεις ή να δώσει ελεύθερα κάποια άλλη απάντηση, που δεν υπάρχει ήδη 
στις πιθανές απαντήσεις. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32) είναι κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής και απλής απάντησης, 
που θα πει πως ο  ερευνώμενος πρέπει να διαλέξει μονάχα μια απάντηση από τις εναλλακτικές 
που του παρουσιάζονται.  

Οι βασικές εξαρτημένες μεταβλητές που εξετάζουμε, είναι οι μεταβλητές της καταναλωτικής 
και της μετά-καταναλωτικής συμπεριφοράς των διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης, σε σχέση 
με το τουριστικό προϊόν «Θεσσαλονίκη». Οι ερωτήσεις  που χρησιμοποιούνται ως εξαρτημένες και 
διασταυρώνονται είναι: 

Ερώτηση 3: Ποια η συνολική διάρκεια της  παραμονής σας στη Θεσσαλονίκη; 

Ερώτηση 7: Πόσο σας επηρέασε η οικονομική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα μας στον 
προγραμματισμό του ταξιδιού σας στη Θεσσαλονίκη; 

Ερώτηση 11:    Θεωρείτε εύκολη την πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη; 

Ερώτηση 15:    Για τα παρακάτω αξιολογήστε το χώρο διαμονής σας, εφόσον δε φιλοξενηθήκατε. 

Ερώτηση 16:  Κατά τη διάρκεια της διαμονή σας στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήσατε κάποια 
ημερήσια εκδρομή; Εάν ναι, πού; 

Ερώτηση 22: Πόσο θεωρείς ότι επιβάρυνες το φυσικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της 
παραμονής σου στη Θεσσαλονίκη; 

Ερώτηση 24:  Έχετε σκοπό να ξαναεπισκεφθείτε τη Θεσσαλονίκη; 

Ερώτηση 25:  Θα συστήνατε σε τρίτους να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη; 
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8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΕΡΕΥΝΑΣ	

8.1 ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν την Ελλάδα; 

 

Διάγραμμα 2 ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, σχεδόν το 40% έχουν ξαναεπισκεφθεί την 
Ελλάδα τουλάχιστον 1 φορά στο παρελθόν. 15,69% δεν έχουν ξαναέρθει. Ένα σημαντικό, 23,53% 
έχει επισκεφτεί την Ελλάδα περισσότερες από 3 φορές, στο παρελθόν. 

 
2. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη την τελευταία πενταετία;

  

Διάγραμμα 3 ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Οι  ερευνώμενοι χωρίστηκαν σχεδόν στη μέση. Το 45,10% του δείγματος απάντησε πως δεν 
την έχει ξαναεπισκεφθεί ενώ το 50,98% αυτών, πως ναι. Με μόλις 3,92% να την έχουν 
ξαναεπισκεφθεί  2-3 φορές και μόνον 1,96% περισσότερες από 3 φορές. 

3. Ποια η συνολική διάρκεια της  παραμονής σας στη Θεσσαλονίκη; 

 

Διάγραμμα 4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Από τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, οι 33 στους 51 μένουν  πάνω από 2 ημέρες και οι 14 
στους  51 περισσότερες από 5 ημέρες. Μόνο το 2% των ερωτηθέντων πέρασε μόνον λίγες ώρες 
στην πόλη . 

4. Σε ποιόν άλλον προορισμό σκεφτήκατε να πάτε εναλλακτικά; 

 

Διάγραμμα 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων(36,17%), σκέφτηκε σαν εναλλακτικό προορισμό για το ταξίδι του την Αθήνα. 
Αξιοσημείωτο ποσοστό αυτών (21,28%), δεν έδωσε καμία απάντηση. Αμέσως μετά στην κατάταξη, 
έρχεται η Τουρκία σαν εναλλακτική επιλογή, με ποσοστό 8,51%. Οι υπόλοιποι ελληνικοί 
προορισμοί που αναφέρθηκαν, απέκτησαν συνολικά ποσοστό 21,29%. 

5. Ποιός είναι ο κύριος λόγος της επίσκεψής σας στην περιοχή; 

 

Διάγραμμα 6 ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ο κυριότερος λόγος επίσκεψης των ερευνώμενων στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να είναι η 
πραγματοποίηση διακοπών (με ποσοστό 62,75%). Άξιο προσοχής είναι το ποσοστό 15,69% που 
συγκέντρωσε ο θρησκευτικός τουρισμός της Θεσσαλονίκης αλλά και το 5,88% που συγκέντρωση ο 
συνεδριακός τουρισμός της πόλης. 
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6. Ποιά από τα παρακάτω σας επηρέασαν ώστε να επισκεφθείτε τον τόπο μας;

 

Διάγραμμα 7 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Από το διάγραμμα φαίνεται πως η Ιστορία της περιοχής είναι ο πρωταρχικός λόγος που οι 
διεθνείς τουρίστες επιλέγουν να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη, με ποσοστό 46,94%. Οι παράγοντες 
γνώμες φίλων, ιδία γνώμη, ιστοσελίδες ταξιδιωτικών προορισμών και ελκυστικό πακέτο 
προσφοράς επηρεάζουν αρκετά το τουριστικό κοινό της πόλης. Όμως καθόλου η διαφήμιση της 
Θεσσαλονίκης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με ποσοστό να ξεπερνάει με το ζόρι, το 4%. 

7. Πόσο σας επηρέασε η οικονομική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα μας στον 
προγραμματισμό του ταξιδιού σας στη Θεσσαλονίκη; 

 

Διάγραμμα 8 ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Απ ’ ότι φαίνεται οι τουρίστες που τελικά δεν επηρεάστηκαν από την οικονομική αστάθεια της 
χώρας είναι η πλειοψηφία του δείγματος, με συνολικό ποσοστό εκείνων που δεν επηρεάστηκαν 
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καθόλου και εκείνων που επηρεάστηκαν λίγο να ανέρχεται στο 76,47%. Μόλις ένα 1,96% αυτών 
επηρεάστηκε πολύ από την εν λόγω κατάσταση της Ελλάδος, κατά τον προγραμματισμό του 
ταξιδιού του. 

8. Με ποιόν επισκεφθήκατε την περιοχή; 

 

Διάγραμμα 9 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Με φίλους ή με σύντροφο επιλέγουν να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη οι διεθνείς τουρίστες, 
με ποσοστά 35,29% και 33,33% αντίστοιχα. Το 19,61% αυτών επιλέγουν να επισκεφθούν την πόλη, 
μόνοι τους και συνολικά το 17,65% επισκέπτονται την πόλη με την οικογένεια ή μόνο με τα παιδιά 
τους. 

9. Με ποιο μέσο φτάσατε στη Θεσσαλονίκη;  

 

Διάγραμμα 10 ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Σχετικά με το μέσο που επιλέγουν οι διεθνείς τουρίστες για την πρόσβαση τους στη 
Θεσσαλονίκη, επικρατέστερη απάντηση είναι αυτή του αεροπλάνου, με ποσοστό 82,35%.  Κανένας 
από τους επισκέπτες δεν έφτασε στη Θεσσαλονίκη με τραίνο, ή με πλοίο. Μερικοί προτίμησαν τη 
λύση του λεωφορείου, με ποσοστό 13,73% και ελάχιστοι, την πρόσβαση στην πόλη, με αυτοκίνητο 
Ι.Χ. 

 
10. Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιήσατε για τις μετακινήσεις σας στην πόλη; 

 

 

Διάγραμμα 11 ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Όπως φαίνεται παραπάνω, η πλειοψηφία των ερευνώμενων (43,14%), μετακινήθηκε μέσα 
στην πόλη με ταξί. Αμέσως μετά, το 21,258% των ερωτηθέντων νοίκιασαν αυτοκίνητο για την ίδια 
δουλειά. Τις υπηρεσίες των αστικών λεωφορείων της πόλης, επέλεξε το 14,89% των ερευνώμενων, 
για τις μετακινήσεις του. Το 4,265 χρησιμοποίησε ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

 
11. Θεωρείτε εύκολη την πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη; 

 

Διάγραμμα 12 ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
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Με δυνατές τις απαντήσεις «Ναι» και «Όχι», η πλειοψηφία που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
82,35% απάντησε ότι θεωρεί εύκολη την πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 17,65% απάντησε 
πως δεν τη θεωρεί εύκολη.  

12. Τι τύπου ήταν το κατάλυμα που μείνατε; 
 

 

Διάγραμμα 13 ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Οι περισσότεροι από τους ερευνώμενους φαίνεται να προτίμησαν για τη διαμονή τους, τα 
ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, με αυτά να συγκεντρώνουν συνολικό ποσοστό 88,23%. Τα 
ξενοδοχεία 1 αστεριού, δεν προτιμήθηκαν καθόλου, τα ξενοδοχεία 2 αστεριών ελάχιστα (5,88%), 
των 3 αστεριών αρκετά, με ποσοστό 21,57%. Πρώτα στην επιλογή τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, με 
ποσοστό 33,33%. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων συγκέντρωσαν εξίσου υψηλό ποσοστό,  27,45%. Σε 
ενοικιαζόμενο διαμέρισμα επέλεξε να μείνει μόλις  το 3,92% του δείγματος, ενώ το 7,84 αυτού 
φιλοξενήθηκε σε φίλους ή συγγενείς. 
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13. Με ποιόν τρόπο κάνατε την κράτηση σας στο κατάλυμα που μείνατε; 

 

Διάγραμμα 14 ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 

Μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, με ποσοστό περίπου 45%,  έκαναν την κράτηση τους οι 
περισσότεροι από τους ερευνώμενους. Ιστοσελίδα κρατήσεων, τύπου Booking.gr, χρησιμοποίησαν 
οι 27,45% των ερευνώμενων. Περίπου 12 στους 100 ερευνώμενους έκαναν την κράτηση για τη 
διαμονή τους μέσω ταξιδιωτικού γραφείου. Τις απαντήσεις «Δε γνωρίζω» και «Μέσω τρίτου», 
επέλεξαν το 14 σχεδόν των ερευνώμενων. Μόλις οι 2 στους 100 πραγματοποίησαν την κράτηση 
τους με επικοινωνία απευθείας με το ξενοδοχείο. 

14. Ποια κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιήσατε κατά τη διαμονή σας στη Θεσσαλονίκη; 

 

Διάγραμμα 15 ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πως η χρήση του Google ήταν η πρώτη εφαρμογή που 
επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν οι ερευνώμενοι, με ποσοστό 68,63%. Η εφαρμογή του Facebook, 
κατέγραψε επίσης μεγάλο ποσοστό, ύψους περίπου 49%. Ο οδηγός πόλεων, Trip Advisor, και το 
Instagram, χρησιμοποιήθηκαν εξίσου από τους ερευνώμενους, με ποσοστό 27,45%. Η εφαρμογές 
του Twitter και του Linked In χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα, σε σχέση με τις υπόλοιπες, με 
αντίστοιχα ποσοστά 9,8% και 7,8%. 

 

15. Για τα παρακάτω αξιολογήστε το χώρο διαμονής σας, εφόσον δε φιλοξενηθήκατε.: 

 

Διάγραμμα 16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 
 

Απ’ ότι φαίνεται, ελάχιστοι από τους ερευνώμενους,  έχουν αποκομίσει αρνητικές εντυπώσεις 
για τη συνολική εικόνα του χώρου όπου διέμειναν, βαθμολογώντας την με περισσότερο από 78% 
από πολύ καλή έως εξαιρετική. Από «ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ» έως «ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ», χαρακτήρισαν οι επισκέπτες 
των καταλυμάτων της πόλης, τις εγκαταστάσεις τους, με ποσοστό 35%, καθώς και τις ταχύτητες 
του ασύρματου ιντερνέτ, με ποσοστό 36%. Η καθαριότητα, ο χρόνος εξυπηρέτησης και η 
φιλικότητα του προσωπικού των καταλυμάτων, φαίνεται πως συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία ανάμεσα στις διάφορες πτυχές του κλάδου που εξετάστηκαν, με περίπου ισάξιες 
βαθμολογίες, της τάξης του 90%. 
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16. Κατά τη διαμονή σας στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήσατε κάποια ημερήσια 
εκδρομή; Εάν ναι, πού; 

 

Διάγραμμα 17 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

Σχεδόν το 25% των ερευνώμενων δεν πραγματοποίησε οποιαδήποτε ημερήσια εκδρομή, κατά 
την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη.  Το 21% περίπου του δείγματος επισκέφθηκε τη Βεργίνα και 
το 10% περίπου τη Χαλκιδική. Ελάχιστοι από αυτούς επισκέφθηκαν τον Όλυμπο και την Αμφίπολη 
(3,92% και 1,96%). Περίπου 40 στους 100 ερωτηθέντες πραγματοποίησαν κάποια κοντινή εκδρομή, 
χωρίς να αναφέρουν που συγκεκριμένα. 
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17. Ποιο από τα παρακάτω αξιοθέατα της πόλης γνωρίζεται; 

 

Το πιο διάσημο αξιοθέατο της πόλης, με ποσοστό 92%, βάση του δείγματος, είναι ο Λευκός 
Πύργος. Πολύ αναγνωρίσιμα φαίνεται να είναι η Άνω πόλη και ο Αγ. Δημήτριος, με ποσοστά 
επιλογής από τους ερωτηθέντες 70,21 και 68,09 αντίστοιχα. Την Παραλία της Θεσσαλονίκης, τα 
Κάστρα της, την Πλατεία Αριστοτέλους, την Ροτόντα και την Καμάρα, φαίνεται να έχουν αποκτήσει 
αρκετή φήμη στους ξένους τουρίστες της Θεσσαλονίκης, με ποσοστά αναγνωσιμότητας από 40 έως 
47%. Η εκκλησία της Αγίας Σοφιάς (25,53%) και τα μουσεία Βυζαντινό(17,02%) και Αρχαιολογικό 
(29,79%) δε φαίνεται να είναι τόσο γνωστά στους ερωτηθέντες, καθώς συγκέντρωσαν μικρότερα 
ποσοστά. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το γνωρίζουν μόνο περίπου 4 στους 100. Κανείς 
από τους ερευνώμενους δεν απάντησε ότι γνωρίζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης και το 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.   

 

18. Για τα παρακάτω δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας, από την εικόνα της 
Θεσσαλονίκης, που σας δημιουργήθηκε κατά την επίσκεψη σας. 
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Διάγραμμα 18 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

ΤΙΜΕΣ 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΨΥΧΗ/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ, ΚΤΛ

ΓΕΝΙΚΑ 
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Η γενική εικόνα που αποκόμισαν οι ερευνώμενη από τη Θεσσαλονίκη είναι ικανοποιητικά 
καλή, δεδομένου ότι δήλωσαν, «ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ» και «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ»,  σε 
συνολικό ποσοστό 55,81%, «ΜΕΤΡΙΑ» σε ποσοστό 27,42% και «ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ» και «ΠΟΛΥ 
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ», 10,7% και 6,05% αντίστοιχα. 

Οι  πτυχές της πόλης που ικανοποίησαν περισσότερο τους ξένους τουρίστες της πόλης είναι  
«ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ» (84,32%) με σχεδόν τα 4/5 των ερωτηθέντων να απάντησαν «ΠΟΛΥ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ» ή «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ». Εξίσου, απάντησαν και για τις κατηγορίες: 
«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΤΟΠΙΩΝ» (72,5%),  «ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ» (68,62%), «ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» (74,51), «Ο 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (76,47%), «ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ» (66,66%), «ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (60,78). 

Στον αντίποδα, τη χαμηλότερη συγκέντρωσαν, οι «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΡΩΜΕΝΑ» (36%), η 
«ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ» (41,17%), η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» (23,53%) και οι 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ», με ποσοστό δυσαρέσκειας 34%. 

 

19. Πιστεύεται πως είστε εξοικειωμένος με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης; 

 

Διάγραμμα 19 ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε το 47% των ερωτηθέντων να είναι εξοικειωμένοι 
με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, το 19,61% να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την έννοια 
και το υπόλοιπο 31,37% να μην είναι σίγουροι, ή να μη θέλουν να απαντήσουν σχετικά. 

 

20. Ήταν το κατάλυμα που διέμεινες εναρμονισμένο με τους κανόνες της αειφορίας, με 

συστάσεις για τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων (πχ: Μη χρησιμοποιείται 
απερίσκεπτα το νερό της βρύσης); 

48,75

19,61

31,37
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Διάγραμμα 20 ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

Η πλειοψηφία του δείγματος, με ποσοστό 55,32%,  θεωρεί ότι το κατάλυμα που διέμεινε ήταν 
εναρμονισμένο με τους κανόνες της αειφορίας, με 8,51% να είναι απολύτως σίγουροι. Διστακτικό 
φαίνεται να είναι περίπου το 32% του δείγματος, καθώς απάντησε «ΠΙΘΑΝΟΝ» κάτι που σημαίνει 
πως δεν είναι βέβαιο. «ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ» και «ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ» απάντησε το  10,64% και 2,13% 
αντίστοιχα. 

 

21. Στο κατάλυμα που διέμεινες παρατήρησες να φέρει το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό 

Σήμα;  

8,51

46,81
31,91

10,64

2,13

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΝ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ
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Διάγραμμα 21 ΕΜΦΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 Περίπου το 17% των ερευνώμενων φαίνεται να αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό 
Περιβαλλοντικό Σήμα, στο κατάλυμα που έμεινε, ενώ το 25%, όχι. Η πλειοψηφία του δείγματος 
πάντως μοιάζει να μη ξέρει τι να απαντήσει. 

 

22. Πόσο θεωρείς ότι επιβάρυνες το φυσικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της παραμονής 

σου στη Θεσσαλονίκη; 

 

Διάγραμμα 22 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως κανείς από τους ερωτηθέντες δε πιστεύει ότι 
επιβάρυνε πολύ το φυσικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, για όσο καιρό έμειναν στην πόλη. Πολύ 
μικρό είναι και το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι την επιβάρυναν ελάχιστα. Σχεδόν το 24% 

23,53

45,1

27,45

3,92
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των ερωτηθέντων θεωρούν ότι την επιβάρυναν σε μέτριο βαθμό. Συνολικά το 68,63% των 
ερωτηθέντων, θεωρεί ότι επιβαρύνθηκε εξ’ αιτίας τους, από λίγο έως καθόλου. 

23. Κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στην πόλη, οι κάδοι ανακύκλωσης κάλυψαν τις 

ανάγκες σου; 

 

Διάγραμμα 23 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Σχετικά με το εάν οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης, που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, κάλυψαν τις 
ανάγκες των ερωτηθέντων για ανακύκλωση, οι περισσότερες στάσεις είναι θετικές, με τις 
απαντήσεις «ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ», «ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ» και «ΠΙΘΑΝΟΝ» να συγκεντρώνουν ποσοστό 80,39%. 
Το υπόλοιπο 20% των ερωτηθέντων, όπως φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένο, από αυτήν την 
παροχή του Δήμου της Θεσσαλονίκης. 

24. Έχετε σκοπό να ξαναεπισκεφθείτε τη Θεσσαλονίκη; 

 

Διάγραμμα 24 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

7,84

33,33

39,22

17,65

1,96

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΝ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ
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Από τους ερωτηθέντες διεθνείς τουρίστες, προκύπτει ότι η επιθυμία για πιθανή επανεπίσκεψη 
τους, στη Θεσσαλονίκη είναι θετική, καθώς οι απαντήσεις επιλογής «ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ» και «ΜΑΛΛΟΝ 
ΝΑΙ» κάλυψαν την πλειοψηφία του δείγματος, με συνολικό ποσοστό 62,45%. Για το 17,65% η 
απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Το 15,69% του δείγματος μάλλον δε θα ξαναεπισκεφθεί την πόλη, 
ενώ, μόλις οι 2 στους 100 δεν έχουν σκοπό να ξαναεπισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη. 

25. Θα συστήνατε σε τρίτους να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη; 
 

 
Διάγραμμα 25 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Αναφορικά με το εάν οι διεθνείς τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη, θα σύστηναν 
σε τρίτους ως πιθανή επιλογή τουριστικού προορισμού, η στάση τους είναι θετική, με συνολικό 
ποσοστό που θα την συνέστηναν ή που μάλλον θα την συνέστηναν, 74,51%. Την δυνατή επιλογή 
«ΠΙΘΑΝΟΝ» τσέκαραν οι 19,61% των ερωτηθέντων. Μόνον 6 στους 100 μάλλον δε θα συνέστηνε 
τη Θεσσαλονίκη, σε γνωστούς ή φίλους του, ενώ δε βρέθηκε κανείς που να έχει απαντήσει 
«ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ». 
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26.  Χώρα προέλευσης 

 

 
Διάγραμμα 26 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Διάγραμμα 27 ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υπάρχει μεγάλο εύρος εθνικοτήτων στο δείγμα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 26. Για το λόγο 
αυτό, χωρίσαμε τις χώρες προέλευσης των ερευνώμενων σε ηπείρους προέλευσης. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών τηε Θεσσαλονίκης, προέρχεται απ την 
Ευρώπη (78,4%), με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, 23,52%, να συγκεντρώνουν οι Γερμανοί 
τουρίστες, αμέσως μετά οι Ολλανδοί, με 11,7% και οι  Βέλγοι, με 7,84%. Ακολουθεί η Αμερική, με 

ΣΟΥΗΔΙΑ 3,92

ΒΕΛΓΙΟ 7,84

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 5,88

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3,92

ΙΤΑΛΙΑ; 5,88

ΓΑΛΛΙΑ 1,96ΟΛΛΑΝΔΙΑ 11,76

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 23,52

ΑΜΕΡΙΚΗ 11,77

ΡΩΣΣΙΑ 5,88

ΤΟΥΡΚΙΑ 3,92

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3,92

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3,92

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,96 ΠΟΛΩΝΙΑ 3,92

78,4

11,77
0

9,8 0
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σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στο μίγμα τουριστών της πόλης, 11,77%. Τελευταία σε παρουσία, 
ήπειρος, είναι η Ασία, με τους Ρώσους τουρίστες να υπερτερούν, με ποσοστό σχεδόν 6%, έναντι 
των Τούρκων με ποσοστό 3,92%. Η Ωκεανία, όπως και η Αφρική δε σημειώνουν καμία αναφορά στο 
δείγμα. 

 

 

27. Φύλο  
 

 
Διάγραμμα 28 ΦΥΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Το φύλο των ερευνώμενων χωρίστηκε σε σχεδόν ισόποσα μέρη, με τους άντρες να 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 53%, και τις γυναίκες το υπόλοιπο 47% των ξένων επισκεπτών της 
Θεσσαλονίκης. 

  

52,94

47,06 ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ
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28.  Ηλικία 

 

Διάγραμμα 29 ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

Ως προς την ηλικία, το 43,14% των συμμετεχόντων η ηλικία τους είναι από 40 έως 49 ετών, το 
23,53% είναι από 30 έως 39 ετών, το 19,61% του δείγματος είναι πάνω από 50 χρονών. Το νεαρό 
ηλικιακό γκρουπ 19-29 εμφανίστηκε κατά 11,76%, ενώ έως 18 χρονών απάντησε πως είναι μόνον 
το 2% των ερευνώμενων. 

29. Εργασιακή κατάσταση 

 

Διάγραμμα 30 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

1,96
11,76

23,53

43,14

19,61

<18 19-29 30-39 40-49 >50
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Το μεγαλύτερο ποσοστό, ως προς το αντικείμενο εργασίας τους (39,22%) αντιπροσωπεύουν οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι του μίγματος των  διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης. Έπειτα οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, με ποσοστό 17,65%. Αμέσως μετά και με μικρή διαφορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
Αρκετοί είναι και οι συνταξιούχοι που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας, με το 
σημαντικό ποσοστό συμμετοχής, ήτοι 11,76%. Από τους 100, οι 4 φαίνεται πως είναι φοιτητές, ενώ 
οι 2 άνεργοι. Σχεδόν το 10% του δείγματος δεν έδωσε καμία απάντηση. 

 
30. Οικογενειακή κατάσταση 

 

 

Διάγραμμα 31 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 
Οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα (68,63%), δήλωσαν έγγαμοι ή σε 

συμβίωση. Σημαντικά λιγότεροι, με ποσοστό 19,61% είναι οι ελεύθεροι και ωραίοι. Σχεδόν οι 10 
από τους 100, των ερωτηθέντων απάντησαν πως είναι διαζευγμένοι, ενώ 2% χήροι. 
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31. Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα  

 

Διάγραμμα 32 ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των ερωτηθέντων καταγράφηκε ως εξής: οι 2 στους 100 
απάντησαν «έως 600€», περίπου το 10% «600-1.200€», σχεδόν το 8% από «1.200 έως 1.800€». Το 
15,69% του δείγματος, διάλεξαν σαν απάντηση το «1.800€ έως 2.400€». Οι περισσότεροι διάλεξαν 
την επιλογή «περισσότερα από 2.400€», με ποσοστό 45,1%. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες, δε 
θέλησαν να δώσουν λεπτομέρειες και έτσι σχεδόν το 20% του δείγματος, δεν έχει απαντήσει με 
κάποιο ποσό. 

32.  Επίπεδο μόρφωσης 

 

 

Διάγραμμα 33 ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

1,96
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Από το τελευταίο διάγραμμα των μονομεταβλητών απαντήσεων, προκύπτει ότι η πλειοψηφία  
των ερωτηθέντων (49%) είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι. Οι αμέσως επόμενοι, σε 
πληθυσμό, είναι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, με ποσοστό 29,41%. Αρκετοί είναι και 
εκείνοι που έχουν βγάλει μόνο το λύκειο, συγκεκριμένα το 15,69% του δείγματος. Ελάχιστο 
ποσοστό, ύψους σχεδόν 6%, έχει τελειώσει μόνον το γυμνάσιο, ενώ δεν υπάρχει κανένας 
ερευνώμενος που να είναι απόφοιτος μονάχα του δημοτικού σχολείου. 

8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

1. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 3 ΜΕ 29 

 ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ 1 ΗΜΕΡΑ 2-5 ΗΜΕΡΕΣ >5 ΗΜΕΡΕΣ Total 

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ,00 1,00 5,00 2,00 8,00 
 ,00% 12,50% 62,50% 25,00% 100,00% 
 ,00% 33,33% 15,15% 14,29% 15,69% 
 ,00% 1,96% 9,80% 3,92% 15,69% 
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ,00 ,00 5,00 4,00 9,00 
 ,00% ,00% 55,56% 44,44% 100,00% 
 ,00% ,00% 15,15% 28,57% 17,65% 
 ,00% ,00% 9,80% 7,84% 17,65% 
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ,00 1,00 15,00 4,00 20,00 
 ,00% 5,00% 75,00% 20,00% 100,00% 
 ,00% 33,33% 45,45% 28,57% 39,22% 
 ,00% 1,96% 29,41% 7,84% 39,22% 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ,00 ,00 5,00 1,00 6,00 
 ,00% ,00% 83,33% 16,67% 100,00% 
 ,00% ,00% 15,15% 7,14% 11,76% 
 ,00% ,00% 9,80% 1,96% 11,76% 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1,00 ,00 ,00 1,00 2,00 
 50,00% ,00% ,00% 50,00% 100,00% 
 100,00% ,00% ,00% 7,14% 3,92% 
 1,96% ,00% ,00% 1,96% 3,92% 
ΑΝΕΡΓΟΣ ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 
 ,00% ,00% 100,00% ,00% 100,00% 
 ,00% ,00% 3,03% ,00% 1,96% 
 ,00% ,00% 1,96% ,00% 1,96% 
ΑΛΛΟ ,00 1,00 2,00 2,00 5,00 
 ,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 
 ,00% 33,33% 6,06% 14,29% 9,80% 
 ,00% 1,96% 3,92% 3,92% 9,80% 
Total 1,00 3,00 33,00 14,00 51,00 
 1,96% 5,88% 64,71% 27,45% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 1,96% 5,88% 64,71% 27,45% 100,00% 

Πίνακας 7: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Στον πίνακα 7 παρατηρείται ότι πολύ περισσότεροι από τους μισούς ελεύθερους 
επαγγελματίες (62,5%), τους ιδιωτικούς υπαλλήλους (75%) αλλά και τους συνταξιούχους (83,33%), 
που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, παραμένουν στην πόλη από 2 έως 5 ημέρες, ενώ μόνο το 14% 
τους παραμένει παραπάνω από 5 ημέρες. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίζονται σχεδόν στη μέση, σχετικά με την παραμονή τους, στη 
Θεσσαλονίκη.  Οι 55% από τους ερωτηθέντες απάντησαν πως η παραμονή τους έχει διάρκεια από 
2 έως 5 ημέρες και οι υπόλοιποι 45% περισσότερες από 5 ημέρες. 

Από το 3,92%  των ερευνώμενων που είναι φοιτητές, οι μισοί έμειναν στην πόλη παραπάνω 
από 5 ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι μισοί ξόδεψαν μονάχα λίγες ώρες. 

Το 3,03% που πέρασαν από 2-3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, είναι άνεργοι. 
 

Chi-square tests. 
Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 33,16 18 ,02 
 

§  Έστω ότι μηδενική υπόθεση η μεταβλητή ΔΙΑΡΚΕΙΑ και η μεταβλητή ΕΡΓΑΣΙΑ δεν έχουν 
σχέση ή έστω εναλλακτική υπόθεση η ΔΙΑΡΚΕΙΑ και η ΕΡΓΑΣΙΑ έχουν σχέση. 

§ Επιλέγουμε το τεστ χ2 γιατί η μεταβλητή ΕΡΓΑΣΙΑ είναι σε ονομαστικό επίπεδο και η 
μεταβλητή ΔΙΑΡΚΕΙΑ σε τακτικό επίπεδο. 

§ Θέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

§ Συγκρίνουμε το παρατηρηθέν με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας: 0<0,05 

§ Επειδή 0,02<0,05 γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση ότι η μεταβλητή ΔΙΑΡΚΕΙΑ και η 
μεταβλητή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ σχέση. 
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2. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 11 ΜΕ 26 

 ΝΑΙ ΟΧΙ Total 

ΕΥΡΩΠΗ 34,00 7,00 41,00 
 82,93% 17,07% 100,00% 
 80,95% 77,78% 80,39% 
 66,67% 13,73% 80,39% 
ΑΜΕΡΙΚΗ 5,00 1,00 6,00 
 83,33% 16,67% 100,00% 
 11,90% 11,11% 11,76% 
 9,80% 1,96% 11,76% 
ΑΣΙΑ 3,00 1,00 4,00 
 75,00% 25,00% 100,00% 
 7,14% 11,11% 7,84% 
 5,88% 1,96% 7,84% 
Total 42,00 9,00 51,00 
 82,35% 17,65% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 
 82,35% 17,65% 100,00% 

Πίνακας 8: ΕΥΚΟΛΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 

Από τον πίνακα 8, φαίνεται ότι το 83% σχεδόν των Ευρωπαίων επισκεπτών της Θεσσαλονίκης, 
θεωρούν εύκολη την πρόσβαση στην πόλη.  

Το 16,67% των διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης, που κατάγονται από την Αμερική 
πιστεύουν ότι η πρόσβαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι δύσκολη. Το ίδιο συμβαίνει και με 
το 25% των Ασιατών του δείγματος.  

 
 
CHI-SQUARE TEST 

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 
Pearson Chi-Square ,16 2 ,92 

 

§ Έστω ότι μηδενική υπόθεση η μεταβλητή ΠΡΟΣΒΑΣΗ και η μεταβλητή ΗΠΕΙΡΟΣ δεν 
έχουν σχέση ή έστω εναλλακτική υπόθεση η ΠΡΟΣΒΑΣΗ και η ΗΠΕΙΡΟΣ έχουν σχέση. 

§ Επιλέγουμε το τεστ χ2 γιατί η μεταβλητή ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι σε ονομαστικό επίπεδο και η 
μεταβλητή ΗΠΕΙΡΟΣ σε ονομαστικό επίπεδο, επίσης. 

§ Θέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

§ Συγκρίνουμε το παρατηρηθέν με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας: 0<0,05 

§ Επειδή 0,92>0,05 γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση, ότι η μεταβλητή ΠΡΟΣΒΑΣΗ και η 
μεταβλητή ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ σχέση. 
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3. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 16 ΜΕ 27 

 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΟ Total 
ΑΝΔΡΑΣ 4,00 6,00 ,00 ,00 7,00 10,00 27,00 
 14,81% 22,22% ,00% ,00% 25,93% 37,04% 100,00% 
 80,00% 54,55% ,00% ,00% 53,85% 52,63% 52,94% 
 7,84% 11,76% ,00% ,00% 13,73% 19,61% 52,94% 
ΓΥΝΑΙΚΑ 1,00 5,00 2,00 1,00 6,00 9,00 24,00 
 4,17% 20,83% 8,33% 4,17% 25,00% 37,50% 100,00% 
 20,00% 45,45% 100,00% 100,00% 46,15% 47,37% 47,06% 
 1,96% 9,80% 3,92% 1,96% 11,76% 17,65% 47,06% 
Total 5,00 11,00 2,00 1,00 13,00 19,00 51,00 
 9,80% 21,57% 3,92% 1,96% 25,49% 37,25% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 9,80% 21,57% 3,92% 1,96% 25,49% 37,25% 100,00% 

Πίνακας 9: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * ΦΥΛΛΟ 

 

Από τον πίνακα 9, προκύπτει ότι η πλειοψηφία όσων πραγματοποίησαν ημερίσια εκδρομή σε 
οποιονδήποτε κοντινό προορισμό, γύρω από τη Θεσσαλονίκη, είναι άντρες, με ποσοστό σχεδόν 
53% έναντι το 47% περίπου που συγκέντρωσαν οι γυναίκες.  

Από το σύνολο του αντρικού πληθυσμού του δείγματος κανείς τους(0,00%), δεν προτίμησε να 
επισκεφτεί, τον Όλυμπο ή την Αμφίπολη. 

Το 37,5%  των γυναικών, πράγματι, πραγματοποίησε εκδρομή στη γύρω περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε ποια και χωρίς να είναι κάποια από τις δυνατές 
επιλογές που είχαν οι ερευνώμενοι στη διάθεση τους. 

Σχεδόν ισόποσα, με ποσοστό 25% περίπου, αναφέρουν και οι άντρες και οι γυναίκες του 
δείγματος, πως κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Θεσσαλονίκη, δεν πραγματοποίησαν 
καμμία ημερίσια εκδρομή, στις κοντινές περιοχές. 

 

CHI-SQUARE TEST 
Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4,86 5 ,43 

 

§ Έστω ότι μηδενική υπόθεση η μεταβλητή ΕΚΔΡΟΜΗ και η μεταβλητή ΦΥΛΛΟ δεν έχουν 
σχέση ή έστω εναλλακτική υπόθεση η ΕΚΔΡΟΜΗ και η ΦΥΛΛΟ έχουν σχέση. 

§ Επιλέγουμε το τεστ χ2 γιατί η μεταβλητή ΦΥΛΛΟ είναι σε ονομαστικό επίπεδο και η 
μεταβλητή ΕΚΔΡΟΜΗ σε ονομαστικό επίπεδο, επίσης. 

§ Θέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

§ Συγκρίνουμε το παρατηρηθέν με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας: 0<0,05 

§ Επειδή 0,43>0,05 γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση ότι η μεταβλητή ΕΚΔΡΟΜΗ και η 
μεταβλητή ΦΥΛΛΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ σχέση.  
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4. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2 ΚΑΙ 17.1 

 ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ 1 ΦΟΡΑ 2-3 ΦΟΡΕΣ >3 ΦΟΡΕΣ Total 

ΝΑΙ 18,00 22,00 2,00 1,00 43,00 
 41,86% 51,16% 4,65% 2,33% 100,00% 
 90,00% 91,67% 100,00% 100,00% 91,49% 
 38,30% 46,81% 4,26% 2,13% 91,49% 
ΟΧΙ 2,00 2,00 ,00 ,00 4,00 
 50,00% 50,00% ,00% ,00% 100,00% 
 10,00% 8,33% ,00% ,00% 8,51% 
 4,26% 4,26% ,00% ,00% 8,51% 
Total 20,00 24,00 2,00 1,00 47,00 
 42,55% 51,06% 4,26% 2,13% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 42,55% 51,06% 4,26% 2,13% 100,00% 

Πίνακας 10: ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ *ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

 
Στον παραπάνω πίνακα (10) διαπιστώνεται ότι όλοι (100%) όσοι έχουν φτάσει στη 

Θεσσαλονίκη από 2-3 φορές ή και παραπάνω γνωρίζουν τον Λευκό Πύργο. Εκείνοι που έχουν πάει 
μόνο μία φορά, τον γνωρίζουν κατά 91,67%, ενώ εκείνοι που δεν έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν, 
ποτέ ξανά τη Θεσσαλονίκη, τον γνωρίζουν κατά 90%. 

 
 
CHI-SQUARE TEST 
 

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 
Pearson Chi-Square ,34 3 ,95 

 

§ Έστω ότι μηδενική υπόθεση η μεταβλητή ΕΠΙΣΚΕΨΗ και η μεταβλητή Λ.ΠΥΡΓΟΣ δεν 
έχουν σχέση ή έστω εναλλακτική υπόθεση η ΕΠΙΣΚΕΨΗ και η Λ.ΠΥΡΓΟΣ έχουν σχέση. 

§ Επιλέγουμε το τεστ χ2 γιατί η μεταβλητή Λ.ΠΥΡΓΟΣ είναι σε ονομαστικό επίπεδο και η 
μεταβλητή ΕΠΙΣΚΕΨΗ σε ονομαστικό επίπεδο, επίσης. 

§ Θέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

§ Συγκρίνουμε το παρατηρηθέν με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας: 0<0,05 

§ Επειδή 0,95>0,05 γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση ότι η μεταβλητή ΕΠΙΣΚΕΨΗ και η 
μεταβλητή Λ.ΠΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ σχέση.  

 

  



 

 105 

5. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 10 ΚΑΙ 22 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ Total 
ΕΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1,00 4,00 4,00 1,00 10,00 
 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00% 
 8,33% 18,18% 33,33% 100,00% 21,28% 
 2,13% 8,51% 8,51% 2,13% 21,28% 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1,00 3,00 3,00 ,00 7,00 
 14,29% 42,86% 42,86% ,00% 100,00% 
 8,33% 13,64% 25,00% ,00% 14,89% 
 2,13% 6,38% 6,38% ,00% 14,89% 
ΤΑΞΙ 10,00 13,00 5,00 ,00 28,00 
 35,71% 46,43% 17,86% ,00% 100,00% 
 83,33% 59,09% 41,67% ,00% 59,57% 
 21,28% 27,66% 10,64% ,00% 59,57% 
ΙΧ ,00 2,00 ,00 ,00 2,00 
 ,00% 100,00% ,00% ,00% 100,00% 
 ,00% 9,09% ,00% ,00% 4,26% 
 ,00% 4,26% ,00% ,00% 4,26% 
Total 12,00 22,00 12,00 1,00 47,00 
 25,53% 46,81% 25,53% 2,13% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 25,53% 46,81% 25,53% 2,13% 100,00% 

Πίνακας 11: ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ * ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΑΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Κοιτάζοντας τον πίνακα 11, διαπιστώνεται ότι κανένας   (0,00%) από όσους χρησιμοποίησαν 
λεωφορείο, ταξί ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, δεν επιβάρυναν περισσότερο από μέτρια, το φυσικό 
περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.  

Όλοι όσοι χρησιμοποίησαν Ι.Χ., για τις μετακινήσεις τους (100%) πιστεύουν ότι το επιβάρυναν «ΛΙΓΟ». 
Από «ΛΙΓΟ» έως «ΜΕΤΡΙΑ» θεωρούν πως επιβάρυναν το φυσικό περιβάλλον, η πλειοψηφία όσων 
χρησιμοποίησαν ενοικιασμένο αυτοκίνητο (80%), λεωφορείο (85,72%) ή ταξί (64,29%), για τις μετακινήσεις 
τους, κατά τη διαμονή τους στην πόλη. 

 

ONEWAY ANOVA/ VARIABLES=  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ * Μ_ΜΕΣΟ   
 Sum of Squares df Mean Square F Significance 

Between Groups 3,88 3 1,29 2,31 ,09 
Within Groups 24,04 43 ,56   

 

Το επίπεδο σημαντικότητας υπολογίσθηκε, από το πρόγραμμα σε 0,09, που σημαίνει ότι δεν 
επηρεάζεται το εάν πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι επιβάρυναν το φυσικό περιβάλλον της 
Θεσσαλονίκης, από το ποιό μεταφορικό μέσο επέλεξαν για τις μετακινήσεις τους ενόσω 
βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη. 

 

  



 

 106 

6. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 20 ΚΑΙ 12 

 ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΝΑΙ 

ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΑΛΛΟΝ 
ΟΧΙ 

ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΟΧΙ 

Total 

ΞΕΝΟΔ. 2* ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 3,00 
 ,00% 33,33% 33,33% 33,33% ,00% 100,00% 
 ,00% 4,55% 6,67% 20,00% ,00% 6,38% 
 ,00% 2,13% 2,13% 2,13% ,00% 6,38% 
ΞΕΝΟΔ. 3* 1,00 6,00 3,00 1,00 ,00 11,00 
 9,09% 54,55% 27,27% 9,09% ,00% 100,00% 
 25,00% 27,27% 20,00% 20,00% ,00% 23,40% 
 2,13% 12,77% 6,38% 2,13% ,00% 23,40% 
ΞΕΝΟΔ. 4* ,00 10,00 5,00 1,00 1,00 17,00 
 ,00% 58,82% 29,41% 5,88% 5,88% 100,00% 
 ,00% 45,45% 33,33% 20,00% 100,00% 36,17% 
 ,00% 21,28% 10,64% 2,13% 2,13% 36,17% 
ΞΕΝΟΔ.5* 3,00 5,00 5,00 1,00 ,00 14,00 
 21,43% 35,71% 35,71% 7,14% ,00% 100,00% 
 75,00% 22,73% 33,33% 20,00% ,00% 29,79% 
 6,38% 10,64% 10,64% 2,13% ,00% 29,79% 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 2,00 
 ,00% ,00% 50,00% 50,00% ,00% 100,00% 
 ,00% ,00% 6,67% 20,00% ,00% 4,26% 
 ,00% ,00% 2,13% 2,13% ,00% 4,26% 
Total 4,00 22,00 15,00 5,00 1,00 47,00 
 8,51% 46,81% 31,91% 10,64% 2,13% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίνακας 12: ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ * ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

Βάση του πίνακα 12, από τα καταλύματα που ήταν σίγουρα εναρμονισμένα με τους κανόνες 
της αειφορίας, το 75% αφορούσε ξενοδοχεία 5 αστέρων και το υπόλοιπο 25%, τα τρίστερα 
ξενοδοχεία. 

Από το ξενοδοχεία των 4 αστέρων, το 58,82% αυτών, φαίνεται πως μάλλον ακολουθεί τους 
κανόνες της αειφορίας, ενώ το 29,41% πιθανόν να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες. 

Φαίνεται πως μόνον 2 στους 100 τουρίστες είναι σίγουροι ότι το ξενοδοχείο τους δεν ήταν, σε 
καμμία περίπτωση, εναρμονισμένο με τους βασικούς κανόνες της αειφορίας. Το 100%  που έχουν 
αυτήν την πεποίθηση, διέμειναν σε τετράστερο ξενοδοχείο. 

 

ONEWAY ANOVA /VARIABLES=  ΚΑΝ_ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ  *  ΚΑΤΑΛΥΜΑ  
 Sum of Squares df Mean Square F Significance 

Between Groups 3,72 4 ,93 1,22 ,32 
Within Groups 32,02 42 ,76   
Total 35,74 46    

Το επίπεδο σημαντικότητας υπολογίσθηκε, από το πρόγραμμα σε 0,32, που σημαίνει ότι δεν 
επηρεάζεται το κατά πόσο το κατάλυμα που διέμειναν οι ερευνώμενοι ήταν εναρμονησμένο, από 
τους κανόνες της αειφορίας, με την κατηγορία του καταλύματος που διέμειναν, ενόσω βρίσκονταν 
στη Θεσσαλονίκη. 
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7. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 7  ΜΕ 31 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ Total 
<600 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 
 ,00% ,00% 100,00% ,00% ,00% 100,00% 
 ,00% ,00% 14,29% ,00% ,00% 1,96% 
 ,00% ,00% 1,96% ,00% ,00% 1,96% 
600-1.200 3,00 ,00 ,00 1,00 1,00 5,00 
 60,00% ,00% ,00% 20,00% 20,00% 100,00% 
 12,00% ,00% ,00% 25,00% 100,00% 9,80% 
 5,88% ,00% ,00% 1,96% 1,96% 9,80% 
1.200-1.800 ,00 2,00 1,00 1,00 ,00 4,00 
 ,00% 50,00% 25,00% 25,00% ,00% 100,00% 
 ,00% 14,29% 14,29% 25,00% ,00% 7,84% 
 ,00% 3,92% 1,96% 1,96% ,00% 7,84% 
1.800-2.400 4,00 2,00 2,00 ,00 ,00 8,00 
 50,00% 25,00% 25,00% ,00% ,00% 100,00% 
 16,00% 14,29% 28,57% ,00% ,00% 15,69% 
 7,84% 3,92% 3,92% ,00% ,00% 15,69% 
>2.400 13,00 9,00 1,00 ,00 ,00 23,00 
 56,52% 39,13% 4,35% ,00% ,00% 100,00% 
 52,00% 64,29% 14,29% ,00% ,00% 45,10% 
 25,49% 17,65% 1,96% ,00% ,00% 45,10% 
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ/ Δ.Α. 5,00 1,00 2,00 2,00 ,00 10,00 
 50,00% 10,00% 20,00% 20,00% ,00% 100,00% 
 20,00% 7,14% 28,57% 50,00% ,00% 19,61% 
 9,80% 1,96% 3,92% 3,92% ,00% 19,61% 
Total 25,00 14,00 7,00 4,00 1,00 51,00 
 49,02% 27,45% 13,73% 7,84% 1,96% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 49,02% 27,45% 13,73% 7,84% 1,96% 100,00% 

Πίνακας 13: ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Όλοι οι ερωτηθέντες (100%), των οποίων το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, δεν ξεπερνάει τα 
600€, επηρεάστηκαν «ΜΕΤΡΙΑ» από την οικονομική αστάθεια που επικρατεί στην Ελλάδα, ώστε να 
επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος παράγοντας, φαίνεται να επηρέασε όσους από τους 
ταξιδιώτες δηλώνουν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 2.400€, κατά 56,52% 
«ΚΑΘΟΛΟΥ» και κατά 39,13% «ΛΙΓΟ». Κανένας από τους ερευνώμενους (0,00%)που δήλωσαν 
εισόδημα, πάνα από 1.800€, δεν έδειξε να επηρεάστηκε παραπάνω από το «ΜΕΤΡΙΑ», η απόφαση 
του να πραγματοποιήσει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. 

CORRELATION PEARSON /VARIABLES = ΟΙΚ_ΚΡ * ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
  ΟΙΚ_ ΑΣΤΑΘΕΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΟΙΚ_ ΑΣΤΑΘΕΙΑ Pearson Correlation 1,00 -,24 
 Sig. (2-tailed)  ,09 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ Pearson Correlation -,24 1,00 
 Sig. (2-tailed) ,09  
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Επιλέγουμε το τεστ Pearson γιατί η μεταβλητή ΟΙΚ_ΑΣΤΑΘΕΙΑ είναι σε διαστημικό επίπεδο και 
η μεταβλητή ΕΙΣΟΔΗΜΑ σε αναλογικό επίπεδο. Παρατηρείται ότι ο συντελεστής συσχέτισης είναι -
0,24 και το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,09. 

 

8. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 19 ΚΑΙ 32 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ/ 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

Total 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ,00 3,00 ,00 3,00 
 ,00% 100,00% ,00% 100,00% 
 ,00% 33,33% ,00% 5,88% 
 ,00% 5,88% ,00% 5,88% 
ΛΥΚΙΟ-ΤΕΕ-ΙΕΚ 4,00 2,00 2,00 8,00 
 50,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
 15,38% 22,22% 12,50% 15,69% 
 7,84% 3,92% 3,92% 15,69% 
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 13,00 1,00 11,00 25,00 
 52,00% 4,00% 44,00% 100,00% 
 50,00% 11,11% 68,75% 49,02% 
 25,49% 1,96% 21,57% 49,02% 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 9,00 3,00 3,00 15,00 
 60,00% 20,00% 20,00% 100,00% 
 34,62% 33,33% 18,75% 29,41% 
 17,65% 5,88% 5,88% 29,41% 
Total 26,00 9,00 16,00 51,00 
 50,98% 17,65% 31,37% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 50,98% 17,65% 31,37% 100,00% 

Πίνακας 14: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ * ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

Στον παραπάνω πίνακα, φαίνεται πως το 60% όσων κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, 
γνωρίζουν τι θα πεί «αειφόρος ανάπτυξη», ενώ μόλις το 20% αυτών, δεν γνωρίζει τη σημασία της 
έννοιας.  

Το 100% όσων έχουν αποφοιτήσει μονάχα από το Γυμνάσιο, δε γνωρίζουν την σημασία της 
έννοιας «αειφόρος ανάπτυξη». Αυτοί μάλιστα, αποτελούν το 33,33% όλων των ερωτώμενων που 
απάντησαν πως δε γνωρίζουν τη σημασία της έννοιας. 

Από τους τελειόφοιτους των Α.Ε.Ι., η περισσότεροι (52%) είναι εξοικειωμένοι με την έννοια, 
μόνον οι  4 από τους 100, δεν είναι ενώ το υπόλοιπο, αρκετά μεγάλο ποσοστό 44% απάντησαν «ΔΕ 
ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ». 

CHI-SQUARE TEST 
Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 19,17 6 ,00 
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§ Έστω ότι μηδενική υπόθεση η μεταβλητή ΑΕΙΦ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ και η μεταβλητή ΜΟΡΦΩΣΗ 
δεν έχουν σχέση ή έστω εναλλακτική υπόθεση η ΑΕΙΦ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ και η ΜΟΡΦΩΣΗ 
έχουν σχέση. 

§ Επιλέγουμε το τεστ χ2 γιατί η μεταβλητή ΜΟΡΦΩΣΗ είναι σε τακτικό επίπεδο και η 
μεταβλητή ΑΕΙΦ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ σε ονομαστικό επίπεδο. 

§ Θέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

§ Συγκρίνουμε το παρατηρηθέν με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας: 0<0,05 

§ Επειδή 0,00<0,05 γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση, ότι η μεταβλητή 
ΑΕΙΦ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ και η μεταβλητή ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΧΟΥΝ σχέση.  

9. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  21 ΚΑΙ 28 

 ΝΑΙ ΟΧΙ Δ.ΓΝ./ Δ.ΑΠ. Total 
<18 ,00 ,00 1,00 1,00 
 ,00% ,00% 100,00% 100,00% 
 ,00% ,00% 3,85% 2,13% 
 ,00% ,00% 2,13% 2,13% 
19-29 ,00 ,00 4,00 4,00 
 ,00% ,00% 100,00% 100,00% 
 ,00% ,00% 15,38% 8,51% 
 ,00% ,00% 8,51% 8,51% 
30-39 2,00 4,00 6,00 12,00 
 16,67% 33,33% 50,00% 100,00% 
 22,22% 33,33% 23,08% 25,53% 
 4,26% 8,51% 12,77% 25,53% 
40-49 4,00 4,00 14,00 22,00 
 18,18% 18,18% 63,64% 100,00% 
 44,44% 33,33% 53,85% 46,81% 
 8,51% 8,51% 29,79% 46,81% 
>50 3,00 4,00 1,00 8,00 
 37,50% 50,00% 12,50% 100,00% 
 33,33% 33,33% 3,85% 17,02% 
 6,38% 8,51% 2,13% 17,02% 
Total 9,00 12,00 26,00 47,00 
 19,15% 25,53% 55,32% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 19,15% 25,53% 55,32% 100,00% 

Πίνακας 15: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ * ΗΛΙΚΙΑ 

Διαπιστώνεται από τον πίνακα 15 πως όλοι (100%)από τους ερωτηθέντες που έχουν ηλικία 
έως 18 ετών επέλεξαν «ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ» στην ερώτηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Περιβαλλοντικό Σήμα στα καταλύματα. 

Από όσους απάντησαν πως παρατήρησαν στο κατάλυμα που διέμειναν, το Ευρωπαϊκό 
Περιβαλλοντικό Σήμα, οι 33,33% ήταν πάνω από 50 ετών, οι 44,44% μεταξύ 40 και 49 ετών και το 
22,22% ανήκαν στο ηλικιακό γκρουπ 23-39. 
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ONEWAY ANOVA/VARIABLES= Ε.Π.Σ.* ΗΛΚΙΑ  
 Sum of Squares df Mean Square F Significance 

Between Groups 5,23 4 1,31 2,32 ,07 
Within Groups 23,62 42 ,56   

Το επίπεδο σημαντικότητας υπολογίσθηκε, από το πρόγραμμα σε 0,07. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
επηρεάζεται το κατά πόσο οι διεθνείς επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, πρόσεξαν εάν το κατάλυμα 
που διέμειναν έφερε το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Σήμα ή όχι, απο την ηλικία των ερωτηθέντων. 

 

10. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  8 ΚΑΙ 30 

 

ΜΟΝΟΣ/Η 
ΜΕ 
ΦΙΛΟΥΣ 

ΜΕ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟ 

ΜΕ 
ΠΑΙΔΙΑ 

ΜΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Total 

ΑΓΑΜΟΣ-Η 4,00 3,00 2,00 ,00 1,00 10,00 
 40,00% 30,00% 20,00% ,00% 10,00% 100,00% 
 40,00% 16,67% 11,76% ,00% 20,00% 19,61% 
 7,84% 5,88% 3,92% ,00% 1,96% 19,61% 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/ 
ΣΕ ΣΥΜΒΙΩΣΗ 

4,00 12,00 15,00 ,00 4,00 35,00 
11,43% 34,29% 42,86% ,00% 11,43% 100,00% 

 40,00% 66,67% 88,24% ,00% 80,00% 68,63% 
 7,84% 23,53% 29,41% ,00% 7,84% 68,63% 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ-Η 1,00 3,00 ,00 1,00 ,00 5,00 
 20,00% 60,00% ,00% 20,00% ,00% 100,00% 
 10,00% 16,67% ,00% 100,00% ,00% 9,80% 
 1,96% 5,88% ,00% 1,96% ,00% 9,80% 
ΧΗΡΟΣ-Α 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
 100,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 100,00% 
 10,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 1,96% 
 1,96% ,00% ,00% ,00% ,00% 1,96% 
Total 10,00 18,00 17,00 1,00 5,00 51,00 
 19,61% 35,29% 33,33% 1,96% 9,80% 100,00% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 19,61% 35,29% 33,33% 1,96% 9,80% 100,00% 

Πίνακας 16: ΠΑΡΕΑ * ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Στον τελευταίο πίνακα διασταυρώσεων, παρατηρείται πως από το συνολικό δείγμα των 
ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη «ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ», οι 66,67% βρίσκονται «ΣΕ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗ».   Το 60% των διαζευγμένων, επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη, επίσης «ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ». 

Η πλειοψηφία (70%)των άγαμων  ερωτηθέντων, έφτασε στη Θεσσαλονίκη είτε μόνος, είτε με 
φίλους, ενώ το 100% των χήρων του δείγματος έκαναν τουρισμό στη Θεσσαλονίκη μόνοι τους. 

Το 80% όσων έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με παιδιά, είτε είναι παντρεμένοι, είτε βρίσκονται σε 
συμβίωση. 

CHI-SQUARE TEST 
Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 21,29 12 ,05 
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§ Έστω ότι μηδενική υπόθεση η μεταβλητή ΠΑΡΕΑ και η μεταβλητή ΟΙΚΟΓ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δεν 
έχουν σχέση ή έστω εναλλακτική υπόθεση η ΠΑΡΕΑ και η ΟΙΚΟΓ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ έχουν σχέση. 

§ Επιλέγουμε το τεστ χ2 γιατί η μεταβλητή ΟΙΚΟΓ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι σε ονομαστικό επίπεδο 
και η μεταβλητή ΠΑΡΕΑ σε ονομαστικό επίπεδο, επίσης. 

§ Θέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

§ Συγκρίνουμε το παρατηρηθέν με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας: 0<0,05 

§ Επειδή 0,05=0,05 γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση, ότι η μεταβλητή ΠΑΡΕΑ και η 
μεταβλητή ΟΙΚΟΓ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΟΥΝ σχέση, έστω και οριακά.  

 

8.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

8.3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα παρακάτω προκύπτουν από τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και σκοπό είχε τη συλλογή ορθολογικών πληροφοριών 
σχετικά με τα στοιχεία που επηρεάζουν τους αλλοδαπούς επισκέπτες στην επιλογή ενός 
τουριστικού προορισμού, τις προσδοκίες που έχουν από τον επιλεχθέν προορισμό καθώς και τους 
παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση τους. 

Η πλειοψηφία των διεθνών επισκεπτών της Θεσσαλονίκης (62%) επιθυμεί να ξαναεπισκεφθεί 
τη Θεσσαλονίκη. Αυτό χαρακτηρίζεται ως υπόβαθρο αισιοδοξίας, για περαιτέρω τουριστική 
ανάπτυξη στην πόλη, ώστε να εδραιωθεί κατά το δυνατόν ο προορισμός στις διεθνείς αγορές. 

Επιπλέον, περίπου το 75% όλων των διεθνών επισκεπτών απάντησε πως έχει σκοπό να τη 
συστήσει στο περιβάλλον του, γεγονός που σημαίνει πως ο τουριστικός προορισμός 
«Θεσσαλονίκη», ανεξαρτήτως είδους ή μορφής, ξεχωρίζει στο διεθνές παρασκήνιο, για τα ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά. Οι φυσικές ομορφιές της πόλης, τα αξιοθέατα, η γαστρονομία, η νυχτερινή 
ζωή, η συμπεριφορά των ντόπιων και ο πολιτισμός της πόλης συγκέντρωσαν την υψηλότερη 
βαθμολογία, από διεθνείς τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες πτυχές της πόλης (π.χ. ηχορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση,  
πρόσβαση και μετακίνηση στην πόλη, εγκαταστάσεις αερολιμένα) που χρειάζεται απαραιτήτως να 
βελτιωθούν, καθώς συγκεντρώνουν πολύ μικρό ποσοστό ικανοποίησης από όλους τους 
αλλοδαπούς τουρίστες της πόλης. 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος της Θεσσαλονίκης, δείχνει να συγκεντρώνει θετική βαθμολογία, σε 
όλες του σχεδόν τις διαστάσεις. Από «ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ» έως «ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ», χαρακτήρισαν οι 
επισκέπτες των καταλυμάτων της πόλης, τις εγκαταστάσεις τους, με ποσοστό 35%, καθώς και τις 
ταχύτητες του ασύρματου ιντερνέτ, με ποσοστό 36%. Η καθαριότητα, ο χρόνος εξυπηρέτησης και η 
φιλικότητα του προσωπικού των καταλυμάτων, φαίνεται πως συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη 
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βαθμολογία ανάμεσα στις διάφορες πτυχές του κλάδου που εξετάστηκαν, με περίπου ισάξιες 
θετικές βαθμολογίες, της τάξης του 90%. 

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημαντικό γεωγραφικό κόμβο και πόλο έλξης διεθνών τουριστών. Η 
Γερμανία, η Ολλανδία, η Αμερική, το Βέλγιο και η Ρωσία συμπεριλαμβάνονται στις 10 κύριες 
αλλοδαπές αγορές, αντιπροσωπεύοντας το 61% των διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης γενικά. 

Η συνηθέστερη συνολική διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών επισκεπτών στην πόλη, είναι 
από 2-5 ημέρες, καθώς συγκεντρώνει το 65% περίπου του συνόλου. Οι πιο πολλοί, όσων ξοδεύουν 
τελικά 3-5 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 45%. Σημαντικό είναι 
και το μέγεθος των συνταξιούχων που αφιερώνουν από 2 έως 5 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, καθότι 
φτάνει στο 83% του συνόλου των συνταξιούχων αλλοδαπών επισκεπτών της πόλης.  

Σύμφωνα με την έρευνα, ο βασικός λόγος επίσκεψης της Θεσσαλονίκης είναι οι διακοπές 
(63%). Άλλοι λόγοι είναι η επίσκεψη φίλων και συγγενών, η διασκέδαση, οι θρησκευτικοί και οι 
επαγγελματικοί (συνέδρια, εκθέσεις, κτλ) λόγοι. 

Το 47% των επισκεπτών επηρεάστηκαν από την ιστορία της περιοχής της Θεσσαλονίκης, ώστε 
να αποφασίσουν να την επισκεφθούν. Άλλοι συντελεστές που επηρέασαν αυτήν την απόφαση 
είναι, οι γνώμες φίλων και συγγενών, οι διάφορες ιστοσελίδες τουριστικών προορισμών, ελκυστικά 
πακέτα προσφορών, η διαφήμιση της πόλης στα ΜΜΕ ή απλώς η επανεπίσκεψη εξαιτίας καλής 
προηγούμενης εντύπωσης. 

Το προφίλ των διεθνών τουριστών λοιπόν, που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, είναι κυρίως 
Ευρωπαίοι και μάλιστα Βόρειο-Ευρωπαίοι, και ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ, από 40 έως 49 ετών. 
Οι ταξιδιώτες που έχουν ξαναεπισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη (90%), τουλάχιστο μία φορά στο 
παρελθόν, γνωρίζουν τον Λευκό Πύργο. 

Κάποια εκδρομή, γύρω από τη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν οι 75% από τις γυναίκες τουρίστριες 
του εξωτερικού (το 21% των γυναικών αυτών, θα επισκεφθούν τη Βεργίνα). Ενώ, στην Αμφίπολη 
θα πάνε μονάχα 2 από τους 100 και στον Όλυμπο οι 4 από τους 100 επισκέπτες της πόλης. 

Το μέσο οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα των διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης είναι 
2.400€. Το 95% περίπου των τουριστών με αυτό το ύψος εισοδήματος, δεν επηρεάστηκε καθόλου 
ή επηρεάστηκε λίγο, σε σχέση με την απόφαση του να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, διαμέσου της 
σοβαρής οικονομικής αστάθειας της Ελλάδος. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων είναι εξοικειωμένοι με τον 
όρο «αειφόρος ανάπτυξη». Το αποτέλεσμα αυτό, πιθανόν να προκύπτει από το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι ερωτηθέντες, είναι ευρωπαίοι, καθώς προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης 
εφαρμόζονται όλο και περισσότερο, σ ολόκληρη την Ευρώπη. Φαίνεται πως υπάρχει 
ολοκληρωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση, προς τους ευρωπαίους πολίτες περί τη βιώσιμη 
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ανάπτυξη αλλά και το ενδιαφέρον από τη μεριά των πολιτών, να ενημερωθούν για προσπάθειες – 
προγράμματα, που υποστηρίζουν την πράσινη ανάπτυξη. 

 

8.3.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής και συγγραφής της έρευνας προέκυψαν ορισμένοι περιορισμοί, 
τόσο στη δευτερογενή όσο και στη πρωτογενή έρευνα. 

Σε ότι αφορά στη δευτερογενή έρευνα:  

• Τα δηµοσιευµένα στοιχεία για τον τουρισµό στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ λίγα, 
σηµαντικά λιγότερα από ότι για τον τουρισµό στην Αθήνα, και ακόμα λιγότερα για τον 
διεθνή Σαλονικιώτικο τουρισμό. 

• Παρατηρήθηκε επίσης, σοβαρή έλλειψη έντυπων, επίκαιρων δευτερογενών στοιχείων. 
• Η πρόσβαση σε ορισμένες έρευνες, ήταν περιορισμένη, λόγω οικονομικών απαιτήσεων. 

 

Σε ότι αφορά στη πρωτογενή έρευνα:  

• Η παρούσα έρευνα αφορά αποκλειστικά την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2017. Με 
δεδομένη την υπόθεση ότι οι τουρίστες της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου έχουν 
διαφορετικά δημογραφικά και ψυχογραφικά (lifestyle) χαρακτηριστικά, από τους 
τουρίστες των υπόλοιπων περιόδων, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν σε 
καμία περίπτωση να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου των τουριστών που 
επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους. 

• Προτείνεται ανάλυση μεγαλύτερης χρονικής περιόδου (εξαμινιαία ή ετήσια), ώστε να 
υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα. 

• Η παρούσα έρευνα αφορά σχεδόν αποκλειστικά τουρίστες που επισκέφθηκαν την πόλη, 
μέσω του αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Συνεπώς η έρευνα δεν περιλαμβάνει επισκέπτες 
που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με άλλο μέσο, όπως για παράδειγμα επιβάτες 
κρουαζιερόπλοιων. 

• Η άδεια από τους ανθρώπους της ασφάλειας στο χώρο του αεροδρομίου 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», όπου διεξάχθηκε η έρευνα, άργησε να χορηγηθεί. 

• Η πλειοψηφία των ερευνώμενων, δυσκολεύτηκε να διαβάσει και να κατανοήσει το 
ερωτηματολόγιο, που ήταν γραμμένο στην αγγλική, με αποτέλεσμα τη μεγάλη 
καθυστέρηση συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και ακόμα και την αποχώρηση των 
ερευνώμενων, προτού συμπληρώσουν ολόκληρο το ερωτηματολόγιο. 
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8.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

8.4.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
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8.4.2  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ  
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