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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
 
 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία δεηνχκελν είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρηθφηεηαο ηεο δήηεζεο ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ 

επξχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ θαη θαηεπέθηαζε ηνπ απνηππψκαηνο πνπ αθήλεη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

Γηα ην ιφγν απηφ ε εξγαζία δηαθξχλεηαη ζηα παξαθάησ 5 θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ζηνλ Διιεληθφ 

ηνπξηζκφ θαη επηζπκαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο ηεο 

κειέηεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηα ηεο δήηεζεο ζηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ. 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηέηηαη αλάπηπμε ζε βάζoο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

νη κνξθέο θαη νη ηχπνη ηεο επνρηθφηεηαο λα αλαδπρζνχλ θαη λα ηεθκεξησζνχλ νη 

αηηίεο θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ,πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηφο ν κεραληζκφο εθδήισζήο ηνπ  θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζπάζεηα 

κέηξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επνρηθφηεηαο. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο,κε ζθνπφ λα αλαδείμεη 

ηελ νπηηθή ηνπ θαηαλαισηή ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ,ζε επίπεδν ελρψξηνπ 

ηνπξηζκνχ, φζνλ αθνξά ζην πξνβιεκα ηε επνρηθφηεηαο θαη λα ππνδείμεη θαηά ην 

δπλαηφ θαηεπζχλζεηο πεξηνξζκνχ-αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Αλαθέξεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο,ην δείγκαηηθφ πιαίζην θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

θαζψο θαη νη πεξηνξζκνί ηεο έξεπλαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηελ 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξεκαηνινγίσλ.Σα απνηειέζκαηα ζπλνδεχνληαη 

απν αληίζηνηρα γξαθήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζή ηνπο. 
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ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο,γίλεηαη πξζπάζεη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηαηππψλνληαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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1.1: Σν πξόβιεκα ηεο επνρηθόηεηαο ηεο δήηεζεο ζηνλ ειιεληθό 

ηνπξηζκό θαη ε ζεκαζία ηνπ 

 

Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ εγρψξηα «βαξηά βηνκεραλία», κε ην 

δπλακηθφ ηνπ λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία, πφζν κάιινλ 

ζε κηα πεξίνδν φπσο απηή ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Δπνκέλσο, θάζε 

πεδίν ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν ελδειερνχο 

κειέηεο θαη έξεπλαο.  

Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο ηεο «βαξηάο βηνκεραλίαο» δελ απνηειεί κηα 

επξχηεξα δηαρεφκελε αίζζεζε αιιά επηβεβαηψλεηαη απφ ζηνηρεία επίζεκσλ 

θνξέσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην αθφινπζν δηάγξακκα ζρεηηθήο πξφζθαηεο 

έθζεζεο (World Travel and Tourism Council, 2017) ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε 

πνζνζηηαία ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) 

(Gross Domestic Product – GDP). Αλαιπηηθφηεξα, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε άκεζε 

(direct), ε έκκεζε (indirect) θαη ε επαγφκελε (induced) ζπλεηζθνξά. Ζ άκεζε 

(direct) ζπλεηζθνξά αληαλαθιά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη άκεζα ζηνπο επηζθέπηεο. Ζ έκκεζε 

(indirect) ζπλεηζθνξά ζρεηίδεηαη κε εθείλα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Σέινο, ε επαγφκελε 

(induced) ζπλεηζθνξά αληηθαηνπηξίδεη ην νηθνλνκηθφ θχθιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηα νπνία εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  
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Γηάγξακκα 1: Σπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνύ ζην Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ 

Πεγή: (World Travel and Tourism Council, 2017, p. 3) 

 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε πσο ε ζπκβνιή απηή αγγίδεη ην 20% γηα ην 

2017, κε ζαθή κάιηζηα απμεηηθή ηάζε γηα ηελ επφκελε δεθαεηία, γίλεηαη αληηιεπηή 

ε επξχηεξε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία.  

Δληνχηνηο, ν ηνκέαο παξνπζηάδεη αξθεηέο αδπλακίεο, ζηα επίπεδα 

πεξηβάιινληνο, ζεζκψλ, πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. ην ηειεπηαίν πεδίν εληάζζεηαη 

θαη ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια κεηνλεθηήκαηα φπσο 

ην κνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθφ πξντφλ "Ήιηνο - ζάιαζζα" θαη ε πςειή εμάξηεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο δήηεζεο απφ ηνλ νξγαλσκέλν παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ρακειή ηνπξηζηηθή δαπάλε.  

Σν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο αθνξά ζηε κηθξή δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ (Μάηνο - επηέκβξηνο), ζηελ νπνία παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

αθίμεηο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηνπ έηνπο (Βαξψηζνπ, 2013, p. 13). 

Δλδεηθηηθφο είλαη ν αθφινπζνο πίλαθαο ζηνλ νπνίν είλαη εκθαλήο ε 

δηαθνξά ησλ αθίμεσλ κε θαηνίθσλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα ηελ πξναλαθεξφκελε 

πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπεο κήλεο ηνπ έηνπο, κε απηή ηε δηαθνξά λα 

παξακέλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2010-2014, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ λα απνδνζεί κηα κφληκε ηδηφηεηα. 
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Πίλαθαο 1: Αθίμεηο κε θαηνίθσλ από ην εμσηεξηθό γηα ηελ πεξίνδν 2010-2014 

Πεγή: (ΔΛΣΑΣ, 2015, p. 5) 

 

 

 

Αλάινγν θαηλφκελν παξαηεξείηαη φρη κφλν ζηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ αιιά θαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ, φπσο ελδεηθηηθά θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

πξνζσπηθψλ ηαμηδηψλ εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ κε 4 ή πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013.  
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Πίλαθαο 2: Πξνζσπηθά ηαμίδηα εκεδαπώλ ηνπξηζηώλ κε 4 ή πεξηζζόηεξεο 

δηαλπθηεξεύζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013 

Πεγή: (ΔΛΣΑΣ, 2015, p. 13) 
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ΗΑΝ 176 136 40 103 80 23 71 50 21 

ΦΔΒ 76 63 13 65 48 17 52 38 13 

ΜΑΡ 198 146 52 66 48 19 63 51 11 

ΑΠΡ 721 668 53 410 373 37 232 188 44 

ΜΑΨ 164 125 39 151 128 23 258 220 39 

ΗΟΤΝ 373 324 49 229 206 23 225 194 31 

ΗΟΤΛ 1.147 1.070 77 853 788 65 820 757 63 

ΑΤΓ 1.730 1.650 80 1.561 1.448 113 1.455 1.329 126 

ΔΠ 216 197 19 168 139 29 146 108 37 

ΟΚΣ 173 138 34 100 82 18 119 87 32 

ΝΟΔ 150 114 36 89 59 30 71 49 22 

ΓΔΚ 357 278 79 233 200 34 228 187 41 

 

 
ηα πιαίζηα ηεο αλαγλψξηζεο ινηπφλ ηεο ζεκαζίαο αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, δεηνχκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο ηεο δήηεζεο ζηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ θαη επνκέλσο 

ηνπ απνηππψκαηνο πνπ αθήλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

 

 

 

1.2: Κύξηνη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο 

 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί θαη λα ηεθκεξησζεί ην 

πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Αθνινχζσο, ν δεχηεξνο 

ζηφρνο είλαη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν κεραληζκφο εθδήισζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο θαη λα δηεξεπλεζεί ην δπλακηθφ επίιπζήο ηνπ. 
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1.3: Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία αλακέλεηαη λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο θαη ην θαηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

κπνξεί λα απνηειέζεη κηα επθαηξία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ηνπξηζκνχ κε φηη θαη αλ ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία.  

 

 

1.4: πλνπηηθή πεξηγξαθή πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο 

 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ζε πξψηε θάζε ζα γίλεη 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ 

πθηζηάκελσλ ζέζεσλ σο πξνο ηε θχζε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. ε δεχηεξε 

θάζε, ζα γίλεη ζρεηηθή πξσηνγελήο έξεπλα γηα ηελ αληίιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ππφ ην πξίζκα ηνπ θαηαλαισηή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ (εζσηεξηθφο 

ηνπξηζκφο) κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθξίλνληαη 

κε ηα αληίζηνηρα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ζπλάγνληαη ηα ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα.   
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Κεθάιαην 2: ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

2.1: Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα ηε κειέηε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο ηεο δήηεζεο ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό 

 

Ζ επνρηθφηεηα νξίδεηαη σο κηα «ρξνληθή αληζνξξνπία ζην θαηλφκελν ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ζηνηρείσλ θαη κεγεζψλ φπσο ν αξηζκφο θαη 

ηα έμνδα ησλ επηζθεπηψλ, ην θπθινθνξηαθφ θνξηίν, ε απαζρφιεζε θαη νη 

επηζθέςεηο ζε αμηνζέαηα» (Butler, 1994). Ο Allcock (1989) επέκεηλε ζηε 

ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν ηεο έλλνηαο, ηε ζπγθέληξσζε δειαδή ηεο ηνπξηζηηθήο 

ξνήο ζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ έηνπο. ηελ ίδηα επίζεο κειέηε ε 

επνρηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη σο έλα θπζηνινγηθφ θαη ηαπηφρξνλα αλαπφθεπθην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Moore (1989, p.49) νξίδεηαη σο 

«θίλεζε ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

θάζε έηνπο». O Hylleberg (1992, p.4) εληάζζεη ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ αηηηνινγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ, νξίδνληάο ηελ σο ηε «ζπζηεκαηηθή ελδν-εηήζηα θίλεζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ θαηξηθέο θαη εκεξνινγηαθέο αιιαγέο, θαζψο θαη αιιαγέο ζην 

ρξφλν θαη ζην είδνο ησλ απνθάζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζθνξέο, 

ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ» 

(Cannas, 2010, p. 41). Ο κεραληζκφο ηεο επνρηθφηεηαο πεξηγξάθεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. πσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί, δηαθξίλνληαη ηξεηο 

μερσξηζηέο κα αιιειεπηδξψζεο δηαδηθαζίεο, απηέο ηεο δήηεζεο, ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δηακφξθσζήο ηεο. 

 

Γηάγξακκα 2: Μνηίβν εγρώξηνπ ηνπξηζκνύ σο παξάδεηγκα επνρηθόηεηαο κηαο 

θνξπθήο 
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Πεγή: (Koenig-Lewis and Bischoff, 2005, p. 7) 

 

Ζ επνρηθφηεηα απνηειεί έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρεη ιάβεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, κε ην ελδηαθέξνλ απηφ λα παξακέλεη (Butler, 1998) 

θαη κε δεηνχκελν ηε ζε βάζνο αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο (Baum and Lundtorp, 2001). 

Τπφ νηθνλνκηθφ πξίζκα, ε επνρηθφηεηα θαηά ηνλ Hirschey (1993)  αληηπξνζσπεχεη 

έλα «ξπζκηθφ εηήζην κνηίβν» ("rhythmic annual pattern") ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηξνχκελσλ δεηθηψλ φπσο νη πσιήζεηο, ε θαηαλάισζε θαη ε θεξδνθνξία, σο έλα 

ππνζχλνιν κηαο επξχηεξεο δηαθχκαλζεο  ηεο νηθνλνκίαο (Frechtling, 2001). ε 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο, ε επνρηθφηεηα δηαθξίλεηαη απφ ηπραίεο δηαθπκάλζεηο ζηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε νη νπνίεο νθείινληαη ζε άιιεο αηηίεο φπσο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, πφιεκνη, επηδεκίεο θαη πνιηηηθή αζηάζεηα (Bar On, 1976). Ο 

ηνπξηζκφο δελ απνηειεί ηε κφλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε παξνδηθή 

δηαθνξνπνίεζε, κε επνρηθέο, θπθιηθέο θαη πεξηνδηθέο αιιαγέο λα είλαη ελδεκηθέο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ζε έλα κεγάιν εχξνο 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε γεσξγία θαη νη θαηαζθεπέο (Bar On, 1976). 

Ζ επνρηθφηεηα απνηειεί έλα θξίζηκν πξφβιεκα γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, 

είλαη ππεχζπλε δε γηα πιήζνο πξνβιεκάησλ φπσο ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, ε 

δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, ε ρακειή απφδνζε 

ησλ επελδχζεσλ θ.α. Απηά ηα πξνβιήκαηα εκπνδίδνπλ πνιιέο θνξέο ην λα γίλεη ν 

ηνπξηζκφο κηα βηψζηκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιέο πεξηνρέο. Ζ 

αλαγλψξηζή ηνπο έρεη νδεγήζεη ζε αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηεο 

επνρηθφηεηαο ηφζν απφ ην δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία ε επνρηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη πεξηζζφηεξν σο έλα αξλεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ, παξά σο κηα ζεηηθή πηπρή ηνπ. Έηζη, 

πξνζεγγίδεηαη σο έλα πξφβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα μεπεξαζηεί κέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Butler, 1998). Yθίζηαληαη 

σζηφζν θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Γηα παξάδεηγκα ν Flognfeldt (2001) ζεσξεί 

πσο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ε επνρηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη πεδίν 

επθαηξηψλ γηα άιια πεδία ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (Cannas, 2010, p. 42). 
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2.2: Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ 

 

2.2.1 Μνξθέο - ηύπνη ηεο επνρηθόηεηαο 

 

ε ζρεηηθή κειέηε (Butler, 1998) ηαπηνπνηνχληαη ηξία βαζηθά κνηίβα επνρηθφηεηαο: 

κίαο, δχν θαη θακίαο θνξπθήο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ιακβάλεη ρψξα φηαλ απμεκέλε 

επνρηθφηεηα παξαηεξείηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ έηνπο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην θαινθαίξη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Γηάγξακκα 3: Μνηίβν εγρώξηνπ ηνπξηζκνύ σο παξάδεηγκα επνρηθόηεηαο κηαο 

θνξπθήο 

Πεγή: (Butler, 2015, p. 3) 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία (ησλ δχν θνξπθψλ) αθνξά αληίζηνηρα ηελ χπαξμε δχν 

δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ επνρηθφηεηαο (Baum and Lundtorp, 2001, p. 8), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Καξατβηθή ε νπνία σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο παξνπζηάδεη κηα 

θνξπθή ρεηκεξηλήο δήηεζεο απφ Καπθάζηνπο πιεζπζκνχο θαη κηα θνξπθή 

θαινθαηξηλήο δήηεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ απφδεκν πιεζπζκφ. Σέινο, ε ηξίηε 

θαηεγνξία αθνξά πξννξηζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο απφ δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (Page and Connell, 2006, p. 49). 
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Αθφκα έλα κνηίβν αλαθέξεηαη απφ ηνπο Candela and Figini (2012, p. 221) ην 

νπνίν πεξηγξάθεη κηα κηθξή θνξπθή ε νπνία πθίζηαηαη αλάκεζα ζηελ πςειή θαη 

ζηε ρακειή δήηεζε, ελψ ζηελ ίδηα κειέηε επηζεκαίλεηαη ε ζχλδεζε δηαθνξεηηθήο 

επνρηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπξηζκνχ (γηα παξάδεηγκα ν νξεηλφο 

ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη δχν πεξηφδνπο δήηεζεο, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (Kesidou, 2016, p. 10). 

 

 

 
2.2.2 Αηηίεο ηεο επνρηθόηεηαο 

 
Ζ θαηαλφεζε ηεο αηηηνινγίαο ηεο επνρηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ θαη εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζήο ηεο. 

Μάιηζηα, ε θαηαλφεζε απηή ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπ 

πξννξηζκνχ (παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ) φζν θαη απφ απηή ηεο πξνέιεπζεο 

(δήηεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ).  

Απφ ηε ζρεηηθή πξνζέγγηζε ησλ αηηηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθχπηεη πσο 

πθίζηαληαη αίηηα δηαθνξεηηθήο θχζεσο. Έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα δηάθνξεο 

πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αηηηψλ ηεο επνρηθφηεηαο, είηε ζε επίπεδν 

κειεηψλ (Bar On, 1976; Mourdoukoutas, 1988, pp. 315–329; Butler, 1998), είηε ζε 

επίπεδν κεηα-αλαιχζεσλ (Koenig-Lewis and Bischoff, 2005, pp. 201–219; 

Goulding, 2006). Ο Hylleberg (1992) νκαδνπνίεζε ηηο αηηίεο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο, ηηο θαηξηθέο (π.ρ πςειέο ζεξκνθξαζίεο), ηηο εκεξνινγηαθέο (π.ρ. 

ζξεζθεπηηθέο ενξηέο) θαη ηηο ρξνληθέο (π.ρ. ζρνιηθέο δηαθνπέο). Απφ ηα αίηηα 

απηψλ ησλ νκάδσλ, άιια είλαη ζηαζεξά γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, άιια 

παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ελψ άιια είλαη 

απξφβιεπηα ζπλερψο (Cannas, 2010, pp. 42–43).  

πλνιηθά ηα αίηηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, 

ηνπο θπζηθνχο θαη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο (ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη natural θαη 

institutional αληίζηνηρα) (Bar On, 1976; Hartmann, 1986). ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εληάζζνληαη παξάγνληεο φπσο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ειηνθάλεηα θαη ζηε ζεξκνθξαζία, κε ηε ζηαζεξφηεηα 

απηψλ ησλ ζπλζεθψλ λα ζπλεπάγεηαη θαη αλάινγε δπζθνιία ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ. Ο ξφινο απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ εληζρχεηαη ζε πεξηνρέο – πξννξηζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθέο 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. παξάθηηεο πεξηνρέο). Αλ θαη ζα πεξίκελε θαλείο 

ηε ζηαζεξφηεηα απηψλ ησλ παξαγφλησλ, πθίζηαηαη ζεκαληηθή αδπλακία αθξηβνχο 

ηνπο πξφβιεςεο, κε ηελ αδπλακία απηή λα εληζρχεηαη εμαηηίαο ηεο πθηζηάκελεο 
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θιηκαηηθήο αιιαγήο (Agnew, 2001, pp. 37–60). Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο θαη 

θαηλφκελα πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο επαγφκελεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ δηαδηθαζίεο, φπσο πηζαλή απφθιηζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ, πηζαλή απφθιηζε ζηε κέζε δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ, κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ζηνλ ηνπξηζκφ εηζνδήκαηνο 

εμαηηίαο αληίζηνηρεο πηψζεο ηνπ ΑΔΠ, αχμεζε ηνπ παξερφκελνπ ζηνπο ηνπξίζηεο 

θφζηνπο ππεξεζηψλ, πεξηπηψζεηο επθαηξηαθνχ θφζηνπο θαη θέξδνπο αιιά θαη 

πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ γηα ηε κείσζε ηεο κφιπλζεο θαη ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ 

(Kesidou, 2016, p. 18). 

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινπθαηξηνχ έρνπλ δηαδξακαηίζεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα γίλεη ζεκαληηθφηεξνο ηεο επφκελεο 

δεθαεηίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη απεηθνλίδεη ηε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο αλακελφκελεο κέγηζηεο κέζεο θαινθαηξηλήο 

ζεξκνθξαζίαο γηα ηηο πεξηφδνπο 2021-2050 (a) θαη 2071-2100 (b) ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν 1961-1990.  

 

 

 

Γηάγξακκα 4: Γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο αλακελόκελεο κέγηζηεο κέζεο 

θαινθαηξηλήο ζεξκνθξαζίαο γηα ηηο πεξηόδνπο 2021-2050 (a) θαη 2071-2100 (b) ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 1961-1990 

 
Πεγή: (Kesidou, 2016, p. 20) 

 

Ο φξνο «ζεζκνζεηεκέλε επνρηθφηεηα» ("institutionalised seasonality") αθνξά ζηηο 

παξαδνζηαθέο θαη παξνδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο νθείινληαη ζηηο 

αλζξψπηλεο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ ζπρλά θαηνρπξψλνληαη λνκηθά (Butler, 
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1998). Οη δεκφζηεο αξγίεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο 

θαη βαζίδνληαη ζε έλα ζπλδπαζκφ ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ζρνιηθέο δηαθνπέο 

θαη νη άδεηεο εξγαζίαο (εηδηθά φηαλ αθνξά δηαθνπή εξγαζηψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θιάδσλ πνπ ζπλεζίδεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ).  

ζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, ε επνρηθφηεηα ζπλδέεηαη κε 

ηηο αλζξψπηλεο ζπλήζεηεο θαη ηηο θνηλσληθέο ηάζεηο – ζπλαλαζηξνθέο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη αζθείηαη κηα κνξθή «πίεζεο» γηα ζπκκεηνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δπίζεο, ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν γίλεηαη θαη ε αλαθνξά ζηελ ηάζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ λα 

έρνπλ ππνδηαηξέζεη ηε δσή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο θαη’ αληηζηνηρία κε 

ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θάζε θνξά,  κέξνο ησλ νπνίσλ απνηειεί θαη ν 

ηνπξηζκφο. Απηή ε ηάζε αθνξά πεξηζζφηεξν θνηλσληθά ζηξψκαηα πςειφηεξνπ 

εηζνδήκαηνο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ επηινγή ρεηκεξηλψλ δηαθνπψλ ζε 

αληίζηνηρα ζέξεηξα, ή αθφκα θαη ζε επξχηεξν θνηλσληθφ επίπεδν ηελ επνρή ηνπ 

θπλεγηνχ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο αδξαλεηαθήο 

δξάζεο κε ηνπο ηνπξίζηεο λα ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζε πεξηφδνπο αηρκήο 

απφ πιεπξάο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, απιά επεηδή «έηζη θάλνπλ πάληα» (Cannas, 

2010, pp. 42–43). 

 
Πίλαθαο 3: Σπλνπηηθόο πίλαθαο αηηηώλ ηεο επνρηθόηεηαο 

Πεγή:  (Kesidou, 2016, pp. 10–11) 

 

 

Φπζηθά αίηηα Θεζκνζεηεκέλα αίηηα 

Θεξκνθξαζία Γηαθνπέο (ζξεζθεπηηθέο, 

εζληθέο, δεκφζηεο, ζρνιηθέο, 

εξγαζίαο) 

Βξνρνπηψζεηο, Υηνλνπηψζεηο Οηθνλνκία – Κφζηε Τπεξεζηψλ 

Ώξεο ειηνθάλεηαο Κξαηηθέο πνιηηηθέο κεηαθνξψλ 

(αζθάιεηα, έιεγρνο ηνπξηζηηθήο 

ξνήο) 

Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξννξηζκνχ 

Σνπξηζηηθέο ηάζεηο 

Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

(θαηαηγίδεο, ζεηζκνί, 

πιεκκχξεο) 

Κξαηηθή ηνπξηζηηθή πνιηηηθή 

(πξνψζεζε, δηαζεζηκφηεηα, 

αλαπηπμηαθή ρξεκαηνδφηεζε) 
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Τπφ ην πξίζκα ηεο επηζπκίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ 

θαη ηεο επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο ή πξννξηζκνχ, ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηζπκία (push θαη pull factors 

αληίζηνηρα). 

 

 

Γηάγξακκα 5: Παξάγνληεο ώζεζεο θαη έιμεο (push θαη pull factors) ηεο 

επνρηθόηεηαο  

Πεγή: (Koenig-Lewis and Bischoff, 2005, p. 6) 

 

 
2.2.3 Δπηπηώζεηο ηεο επνρηθόηεηαο 

 

 
Οη επηπηψζεηο ηεο επνρηθφηεηαο έρνπλ εληζρπζεί ζεκαληηθά εμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο αχμεζεο ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο επαγφκελεο 

κείσζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε ελδερφκελεο αιιαγέο  (Yan 

and Wall, 2003, pp. 191–205). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη 

λα αληηζηαζκηζηνχλ νη δηαθπκάλζεηο ζηε ζπζηεκαηηθή δήηεζε ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ. ε άκεζν επίπεδν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ε επνρηθφηεηα ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε επνρηθφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα απφ νηθνινγηθή θαη 

θνηλσληθν – πνιηηηζηηθή πξννπηηθή, αθνχ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε πεξηφδσλ 
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αλάθακςεο ζε ζρέζε κε ην θνξηίν ησλ πεξηφδσλ αηρκήο (Butler, 1998), κε ηελ 

πξννπηηθή απηή λα επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνλ Hartmann (1986), σο πεδίν πνπ 

ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο επνρηθφηεηαο, ην νπνίν δελ 

πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κφλν απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πιεπξά.  

Οη επηδξάζεηο ηεο επνρηθφηεηαο κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: νηθνλνκηθέο,  πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθν – πνιηηηζηηθέο θαη 

νηθνινγηθέο (Cannas, 2010, pp. 45–47). 

ηηο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο εληάζζνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 

ρσξίο ηνπξηζηηθφ θνξηίν θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα θέξδνπο εμαηηίαο κε 

επαξθνχο ρξήζεο πφξσλ θαη ππνδνκψλ (Williams and Shaw, 1991). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεξ-αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα αηρκήο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ επαξθεί γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη 

δεκφζηεο επελδχζεηο – επηρνξεγήζεηο (ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε ηελ απνπζία 

πξφζεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο) (Mathieson 

and Wall, 1982). ην πεδίν ησλ θαηαιπκάησλ, νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ έιιεηςε δσκαηίσλ ζηελ πεξίνδν αηρκήο θαη ππν-αμηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ ζηελ ππφινηπε πεξίνδν ηνπ έηνπο. Ζ επνρηθφηεηα έρεη ζεκαληηθή 

επίζεο επίδξαζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο (Flognfeldt, 2001, pp. 109–117). 

Βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε πξφζιεςε θαη ε δηαηήξεζε πξνζσπηθνχ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (Yacoumis, 1980) θαη θαη’ επέθηαζε ε δηαηήξεζε πςειήο πνηφηεηαο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Τθίζηαηαη θαη ε πξννπηηθή ηεο ζεηηθήο νηθνλνκηθήο 

επίπησζεο ηεο επνρηθφηεηαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά επθαηξηαθήο 

απαζρφιεζεο ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ απνδεηνχλ κφλν ηέηνηνπ είδνπο 

απαζρφιεζε (π.ρ. θνηηεηέο, θαιιηηέρλεο θ.α.) ή κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ίδηαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε εμεηδηθεπκέλα πεδία φπσο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζπκβεί κε 

ηνλ αγξνηνπξηζκφ  (Mill and Morrison, 1992). 

Οη θνηλσληθν – πνιηηηζηηθέο επηδξάζεηο ηεο επνρηθφηεηαο κε ηε ζεηξά ηνπο 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ θαη ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπξίζηεο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, νη ληφπηνη κπνξεί ζε πεξηφδνπο αηρκήο λα βηψλνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απμεκέλε θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, ηελ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο, ην απμεκέλν θφζηνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (κε επαθφινπζν ηε 

κείσζε ζηελ πνηφηεηα δσήο) (Commision of the European Communities, 1993). 

Έρεη επίζεο επηζεκαλζεί θαη ελδερφκελν αχμεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαηά ηηο 

πεξηφδνπο αηρκήο (Mathieson and Wall, 1982), ελψ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε θαηά ην δπλαηφ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ απμεκέλνπ ηνπξηζηηθνχ θνξηίνπ θαη ηεο 
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«επηβάξπλζεο» πνπ πξνθαιεί, ζα πξέπεη θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο λα 

πθίζηαηαη ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο (πγεία, πγηεηλή, 

αζηπλφκεπζε, ζηάζκεπζε θ.α.). Ζ ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε είλαη αλαγθαία αλ ιεθζεί 

ππφςε φηη νη πθηζηάκελεο θάζε θνξά ππνδνκέο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ρξεκαηνδνηνχληαη έκκεζα απφ ηε θνξνιφγεζή ηεο. εκαληηθφ 

είλαη απηνχ ηνπ είδνπο νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο λα κελ «ζηηγκαηίζνπλ» αξλεηηθά 

ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηακνξθψζνπλ αλάινγα αξλεηηθή ζηάζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ή αθφκα θαη λα ηελ πξνθαηαβάινπλ (Manning and Powers, 

1984, pp. 25–31). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη απφ θνηλσληνινγηθή – 

αλζξσπνινγηθή άπνςε ε κειέηε ηεο ζρέζεο ληφπηνπ – επηζθέπηε, κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ θαζνξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε λα πεξηγξάθεηαη θαηά ηνλ 

Doxey (1975) απφ ηνλ δείθηε «ελφριεζεο» ("Irritation Index"). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο «απνηππψλεη» θαηαζηάζεηο νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηελ επθνξία, κπνξεί λα 

εμειηρζνχλ ζε απάζεηα ή εθλεπξηζκφ θαη θηάλνπλ κέρξη ηνλ αληαγσληζκφ, σο ην 

ηειηθφ θαη δεκηνγφλν θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ζηάδην. Μηα άιιε αλάιπζε θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ Butler (1975) ζεσξεί πσο ε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλφηεηαο 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή, ελεξγεηηθή ή παζεηηθή, ή έλαο ζπλδπαζκφο 

φισλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζρέζε ληφπηνπ – επηζθέπηε εμαξηάηαη θάζε 

θνξά απφ πιήζνο παξαγφλησλ. ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο επνρηθφηεηαο σο 

πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην γεγνλφο φηη ε πεξίνδνο ρσξίο 

θνξηίν επηηξέπεη ηελ νκαινπνίεζε - αλάθακςε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπηθνχ κνηίβνπ, ην νπνίν αιινηψλεηαη – δηαθφπηεηαη θαηά ηηο 

πεξηφδνπο αηρκήο. 

Οη νηθνινγηθέο επηπηψζεηο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ 

πθίζηαληαη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο επηζθεπηψλ ζηνπο ηφπνπο 

πξννξηζκνχ. ε απηέο ηηο επηδξάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θπζηθή δηάβξσζε, ε 

δηαηαξαρή ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο θαη ε επξχηεξε επηβάξπλζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. Δληνχηνηο, δε ζεκαίλεη φηη ε 

ηζνθαηαλνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θνξηίνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα έρεη 

κηθξφηεξε νηθνινγηθή επηβάξπλζε ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηάζηαζε επνρηθφηεηαο 

(Hartmann, 1986; Butler, 1998). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο επνρηθφηεηαο. 

 

 

Πίλαθαο 4: Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο επνρηθόηεηαο 

Πεγή:  (Kesidou, 2016, pp. 13–14) 
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Πεδίν 

επίπησζεο 

Αξλεηηθή επίπησζε Θεηηθή επίπησζε 

Βηνπνηθηιφηεηα Γηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαπαξαγσγήο 

Δλζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο 

ησλ δψσλ σο ηνπξηζηηθή 

παξάκεηξν 

Γηαηαξαρή ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαηξνθήο, ηεο βιάζηεζεο  θαη 

ησλ κνηίβσλ κεηαλάζηεπζεο 

Δδξαίσζε πξνζηαηεπκέλσλ 

πεξηνρψλ 

Απψιεηα δψσλ ιφγσ ςπραγσγίαο 

(π.ρ. θπλήγη) ή ζπιινγή 

αλακλεζηηθψλ 

 

Απψιεηα ηεο θπζηθήο θαηνηθίαο 

ησλ δψσλ 

 

Αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ εηδψλ  

Γηάβξσζε θαη 

θπζηθή 

θαηαζηξνθή 

Μφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

θαζαξηζκνχ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ησλ 

πξννξηζκψλ 

Μφιπλζε ηνπ αέξα  

Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ  

Φπζηθνί πφξνη Μείσζε ησλ επηπέδσλ λεξνχ, ησλ 

δηαζέζηκσλ θαπζίκσλ θαη ησλ 

δηαζέζηκσλ πιηθψλ  

Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ 

βειηίσζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πεγψλ  

Οπηηθή/Γνκηθή 

αιιαγή 

Μεηαθνξά εθηάζεσλ ζε 

ηνπξηζηηθέο αληη γηα αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Δηζαγσγή λέσλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζηπι 

 Αιινίσζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ 

εμαηηίαο κε ειεγρφκελεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

Αμηνπνίεζε 

εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ 

 Δπέθηαζε ησλ δνκεκέλσλ 

πεξηνρψλ 
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2.2.4 Υξνληθή θαη ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 
Ζ επνρηθφηεηα είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν δηαζέηεη ηφζν ρσξηθή φζν θαη ρξνληθή 

δηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο 

αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα ρψξα πξννξηζκνχ κεηαμχ αζηηθψλ ή απνθεληξσκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ ζέζεσλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πεξηφδνπ, κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

απηέο λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ ηειηθή απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σν 

δεηνχκελν είλαη λα θαηαλνεζνχλ νη εθάζηνηε δηαθνξνπνηήζεηο θαη λα ραξαρζεί ε 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ θαηά ην επηζπκεηφ νη 

δηαζηάζεηο απηέο θαη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ε πξφθιεζε ησλ 

ζχληνκσλ θχθισλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ επνρηθψλ δηαθπκάλζεσλ (Butler, 2015). Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα γεγνλφηα, εθδειψζεηο, 

θεζηηβάι, δηαπνίθιηζε ηεο αγνξάο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη θαη ν ζπζρεηηζκφο απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ. 

Δλδεηθηηθά, νη Butler and Mao (1997) αλαθέξνπλ πσο ε αηρκή ηεο επνρηθφηεηαο 

απμάλεη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή απνκάθξπλζε απφ ηνλ «ππξήλα» ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε αζηηθέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο, επηζεκαίλνληαο φκσο ηε 

ζεκαζία ηεο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά (Murphy, 

1997) (Cannas, 2010, pp. 47–48).  

 

 

 
2.2.5 Μέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επνρηθόηεηαο 

 
 

Ζ δπλαηφηεηα πνζνηηθνπνίεζεο ηεο επνρηθφηεηαο θαη ε κέηξεζε ζπζρεηηδφκελσλ 

κε απηή ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαρείξηζε – 

αληηκεηψπηζή ηεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ αθνξνχλ ην δηεζλή 

ηνπξηζκφ (Cannas, 2010, pp. 48–49). ε παιαηφηεξε κειέηε (Bar On, 1976), 

αλαιχζεθε ην κνηίβν ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηα ζχλνξα 16 δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην 17 εηψλ. Δθηηκήζεθαλ νη παξάγνληεο ηεο 

επνρηθφηεηαο κέζσ ηεο κεληαίαο κέζεο ηηκήο θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ φπσο 

ην εχξνο ηεο επνρηθφηεηαο (δηαθνξά πςειφηεξεο θαη ρακειφηεξεο ηηκήο 

αληίζηνηρσλ δεηθηψλ), ε αλαινγία ηεο επνρηθφηεηαο (ιφγνο πςειφηεξεο θαη 

ρακειφηεξεο ηηκήο) θαη ε ηηκή θνξπθήο (πςειφηεξε ηηκή αληίζηνηρσλ δεηθηψλ). 

Αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο έγηλαλ θαη απφ ηνπο (Sutcliffe and Sinclair, 1980, pp. 

429–441; Yacoumis, 1980, pp. 84–98). ε άιιεο κειέηεο (Donatos and Zairis, 

1991, pp. 515–519) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ ηεο επνρηθφηεηαο 
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ζπλππνινγίζηεθε ε παξάκεηξνο ηεο εζληθφηεηαο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ νη Yan and 

Wall (2003, pp. 191–205) ρξεζηκνπνίεζαλ ρξνλνζεηξέο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο 

δνκήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο έληαζεο ησλ ρξνληθψλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 

δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ Κίλα γηα ηελ πεξίνδν 1980 – 1998, ελψ νη 

δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ηηο κεληαίεο αλαινγίεο θαη ηηο 

απνθιίζεηο ηνπο. Οη Grainger and Judge (1996) αλέιπζαλ ηε κεηαβνιή ησλ 

κνηίβσλ ηεο επνρηθφηεηαο  ζηηο αθίμεηο ζε μελνδνρεία ζην Πφξηζκνπζ γηα ηελ 

πεξίνδν 1987 -  1994, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ησλ παξακέηξσλ ηεο 

κνληεινπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάζε θνξά. Άιιεο επίζεο κειέηεο 

δηεξεχλεζαλ ην επίπεδν αμηνπνίεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Γηα παξάδεηγκα 

νη Jeffrey and Barden (1999, pp. 69–91) ρξεζηκνπνίεζαλ δείγκα 279 μελνδνρείσλ 

ζηελ Αγγιία γηα ηελ πεξίνδν 1992 - 1994. Δπίζεο, κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ έρεη 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ πξφβιεςεο θαη θαη’ επέθηαζε 

απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (Lim and McAleer, 2003, pp. 23–43). 

Ζ δπζθνιία ηεο πξφβιεςεο θαη ε κε αμηνπηζηία ησλ πθηζηάκελσλ κνληέισλ 

πξφβιεςεο επηζεκάλζεθε απφ ηελ Vergori (2016), παξά ηελ εγλσζκέλε αμία θαη 

πνηφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ πξφβιεςε νηθνλνκηθψλ εηδηθφηεξα δηαδηθαζηψλ, 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία λα κελ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή. 

Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ νη κεληαίεο 

δηαλπθηεξεχζεηο ζε 4 Δπξσπατθέο ρψξεο (Απζηξία, Φηλιαλδία, Πνξηνγαιία θαη 

Οιιαλδία) γηα ηελ πεξίνδν 1990-2014. Απφ ηε κειέηε πξνέθπςε επνρηθφηεηα κηαο 

ή δχν θνξπθψλ, κε ηελ αμηνπηζηία ηεο πξφβιεςεο λα πξνθχπηεη αληηζηξφθσο 

αλάινγε απφ ηελ έληαζε ηεο επνρηθφηεηαο.  

Βαζηθφο πεξηνξηζκφο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ είλαη ε έιιεηςε πξνηππνπνίεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλά κέηξα αλάιπζεο ηεο 

επνρηθφηεηαο θαη λα πθίζηαληαη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (ελδεηθηηθή 

πξνζπάζεηα πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε είλαη ε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

"Gini Coefficient" ν νπνίνο απνδίδεη αζπκκεηξία θαηαλνκήο θαη παξνπζηάδεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο κηθξφηεξεο επηξξνήο απφ αθξαίεο ηηκέο (Nadal, Font and 

Rosselló, 2004, pp. 697–711). Βαζηθφ κέηξν εμαθνινπζεί λα είλαη ν αξηζκφο ησλ 

επηζθεπηψλ (Baum and Lundtorp, 2001). 

 

 

 

 

 
2.2.6 Πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκελνπ 
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Οη κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επνρηθφηεηαο δελ θαληάδνπλ ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθέο, κε ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ λα εληζρχεηαη εμαηηίαο ηεο 

επξχηεξεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν. ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεηαη ε δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηδηαίηεξα 

φζνλ αθνξά ζηελ νιηθή ηνπ εμάιεηςε. Δληνχηνηο, πθίζηαληαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνκάιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Yacoumis, 1980; 

Baum and Hagen, 1999). ε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο εληάζζνληαη ζηξαηεγηθέο κε 

βαζηθφ άμνλα ηελ επηκήθπλζε ηεο θχξηαο πεξηφδνπ ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη 

αθνξνχλ δηαπνίθηιζε ηεο αγνξάο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ζηε 

θνξνιφγεζε, ελζάξξπλζε ηεο θιηκάθσζεο ησλ δηαθνπψλ θαη ηνπ εγρψξηνπ 

ηνπξηζκνχ ζε πεξηφδνπο κε αηρκήο, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο. Οη Weaver and Lawton (2006, pp. 211–213) 

αλαθέξνπλ έμη ζηξαηεγηθέο αληηζηνίρηζεο παξνρήο – δήηεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε: ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηελ 

πεξίνδν εθηφο αηρκήο, ηε κείσζε ηεο δήηεζεο θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο, ηελ 

αλαθαηαλνκή ηεο δήηεζεο, ηε κείσζε ηεο παξνρήο θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο, ηελ 

αλαθαηαλνκή ή ηελ επαλαδφκεζε ηεο παξνρήο.  

ε άιιε κειέηε (Yacoumis, 1980), επηζεκαίλεηαη φηη πθίζηαηαη κηα αληηζηξφθσο 

αλάινγε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κίγκαηνο ηνπξηζηηθψλ πξνίφλησλ – ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

βαζκνχ ηεο επνρηθφηεηαο. ηα πιαίζηα δηαπνίθηιζεο ηεο αγνξάο, είλαη αλαγθαία ε 

αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ δήηεζεο γηα πθηζηάκελα πξντφληα θαη ππνδνκέο (γηα 

παξάδεηγκα ε πξνψζεζε ππεξεζηψλ θαηαιχκαηνο απφ Μεζνγεηαθά ζέξεηξα ζε 

επηζθέπηεο απφ ηε Βφξεηα Δπξψπε ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί απφ 

πξνζθνξά ειθπζηηθψλ παθέησλ ζε επηρεηξεκαηηθφ – ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, 

νηθνγέλεηεο – ζπγγελείο ή ζε επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ δηαθνπέο κηθξήο 

δηάξθεηαο) (Baum and Hagen, 1999). εκαληηθή επίζεο ζπληζηψζα ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη παξαδνζηαθά ή έθηαθηα (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Oktoberfest ηνπ Μνλάρνπ 

ην νπνίν απφ κφλν ηνπ δεκηνπξγεί γχξσ ηνπ κηα πεξίνδν αηρκήο) . Οη εθδειψζεηο 

απηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, δηάξθεηα αιιά θαη αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο (Getz, 2008, pp. 403–428). Δπίζεο, ζα πξέπεη ν παξαδνζηαθφο 

ηνπο ραξαθηήξαο λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα ελζαξξχλεη ηελ παξαηήξεζε, αθφκα θαη 

ηε ζπκκεηνρή. Δπίζεο, κπνξεί λα έρνπλ έθηαθην ραξαθηήξα, αλάινγα κε κηα εηδηθή 

αλάγθε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή κηα έθηαθηε δήηεζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. 

Μπνξεί λα έρνπλ ζηαζεξή γεσγξαθηθή ζέζε ή απηή ε ζέζε λα κεηαβάιιεηαη 



 

 

27 

 

πεξηνδηθά. ηε κειέηε ησλ Brännäs and Nordström (2006, pp. 291–302) 

πξνηείλνληαη δηάθνξα νηθνλνκεηξηθά κνληέια ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ θεζηηβάιο ζηνλ ηνπξηζκφ, κε ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κεηαβιεηέο ηε ρσξεηηθφηεηα, ηνλ αληίθηππν ηεο εθδήισζεο θαη ην θφζηνο γηα ηνλ 

επίζθέπηε. πλδέζεθε κάιηζηα ε κεγαιχηεξε παξακνλή ηνπ επηζθέπηε κε αχμεζε 

ηνπ ζεηηθνχ αληίθηππνπ ησλ εθδειψζεσλ. ζνλ αθνξά ζηε ρσξηθή αλαθαηαλνκή 

ηεο δήηεζεο, κηα ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

δηαδξνκψλ ή κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

(Commision of the European Communities, 1993). Θα πξέπεη επίζεο λα 

επηζεκαλζεί φηη ηα φξηα κεηαμχ ζηξαηεγηθψλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη 

δπζδηάθξηηα. Ζ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο (φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε δηνξγάλσζε ελφο θεζηηβάι) δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα απαηηήζεηο 

θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (αθνχ απαηηεί νξγάλσζε, ππνδνκέο, 

πξνζσπηθφ θ.α.). Ζ πηνζέηεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ – πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ δπζρεξαίλεη 

εμαηηίαο παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ηηο ππνδνκέο, 

ηηο κεηαθνξέο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ θάζε θνξά ππεξεζηψλ. 

Βαζηθφ ζεκείν είλαη ε ελζσκάησζε ζηξαηεγηθψλ φπσο νη παξαπάλσ ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην εθαξκνγήο ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηε βαζχηεξε γλψζε γηα ηελ 

αγνξά ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ (Cannas, 2010, pp. 50–52).  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πνπ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

επνρηθφηεηαο, νκαδνπνηεκέλεο θαηά άμνλα εθαξκνγήο θαη ζηφρν πξνο ηνλ νπνίν 

πξνζαλαηνιίδνληαη θάζε θνξά.  

 
Πίλαθαο 5: Σηξαηεγηθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκό  ηεο επνρηθόηεηαο 

Πεγή: (Lee et al., 2008, pp. 6–7)  

 

 

Βαζηθόο 

Άμνλαο 

Σηξαηεγηθή Σηόρνο 

Γηαθνξεηηθή 

ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή 

Σηκνιφγεζε κε βάζε ηελ 

επνρηθφηεηα (π.ρ. 

πξνζθνξέο ζε πεξηφδνπο 

ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ) 

- Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ 

- Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο 

- Τςειέο ηηκέο θαηά ηελ πεξίνδν 

αηρκήο γηα ηελ απνθπγή  
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Πξνζθνξέο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

(π.ρ. ζπληαμηνχρνπο) 

- Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ 

 

ρεδηαζκφο 

πξνυπνινγηζκνχ κε 

ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε 

βάζε ηελ θπθιηθή 

κεηαβνιή ηεο 

επνρηθφηεηαο 

- Έιεγρνο ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη 

κεηαβνιήο ηνπ κε βάζε ηελ 

επνρηθφηεηα 

Παχζε εξγαζηψλ ζηηο 

πεξηφδνπο κε αηρκήο 

- Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

Αιιαγή ηνπ 

κίγκαηνο 

πξντφληνο 

Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ 

θαη θεζηηβάι 

- Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ) 

Αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

- Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ 

Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ 

(π.ρ. δεκφζηεο κεηαθνξέο 

- Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ) 

Γηαθνξνπνίεζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ 

(π.ρ. κείσζε ησλ σξψλ 

ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ 

πεξίνδν κε-αηρκήο) 

- Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

- Πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε 

Παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ ή ζεκαηηθψλ 

πξνζθνξψλ (π.ρ. 

ζπλδπαζκφο ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ κε ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά) 

- Δπέθηαζε ηεο πεξηφδνπ 

επηζθεςηκφηεηαο 

Παξνρή ηνπξηζηηθνχ 

«παθέηνπ» ζε πεξηφδνπο 

- Παξνρή θηλήηξνπ γηα επέθηαζε ηεο 

παξακνλήο ζε πεξηφδνπο κε-αηρκήο 
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κε-αηρκήο 

Αληηζηνίρηζε ηνπξηζηηθήο 

ππεξεζίαο κε ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή κε 

ηνπξηζηηθέο απαηηήζεηο  

- Πξνζέιθπζε δηαθνξεηηθήο αγνξάο 

- Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ 

- Αχμεζε πξνζέιθπζεο ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ 

Γηαπνίθηιζε 

αγνξάο 

Πνιπηκεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

- Πξνζέιθπζε δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκψλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο 

- Οκαινπνίεζε αηρκψλ  

Δπηινγή βέιηηζηνπ 

κίγκαηνο πξντφληνο 

- Μείσζε θφζηνπο θαη αχμεζε εζφδσλ 

«Δπζπγξάκκηζε» κε ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο 

θαη γξαθεία ηαμηδίσλ 

- Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο ρακεινχ ηνπξηζηηθνχ 

θνξηίνπ 

Δθαξκνγή 

θπβεξλεηηθψλ 

πνιηηηθψλ 

Δπέθηαζε ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ 

- Οκαινπνίεζε αηρκψλ 

Γηεπθφιπλζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ (π.ρ. 

«ραιάξσζε» 

απαγνξεχζεσλ θαη 

ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ) 

- Αληηκεηψπηζε έιιεηςεο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο αηρκήο 

Παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

- Δμαζθάιηζε ρξεκαηηθήο ξνήο θαη 

επίιπζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

πξνβιεκάησλ 

Παξνρή δαλείσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

- Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

- Αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο 

Γηεπθνιχλζεηο θαηά ηε 

θνξνιφγεζε ή ηελ 

πξνκήζεηα πιηθψλ (π.ρ. 

ηηκή θαπζίκσλ) ζε 

απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο 

- Αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

Πνιηηηθέο αλαγέλλεζεο - Αληηκεηψπηζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 
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πεξηβάιινληνο θαη 

νηθνζπζηήκαηνο 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεξηφδσλ αηρκήο 

Τπνζηήξημε δξάζεσλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

- Δλίζρπζε ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Αλάπηπμε θαη ελζάξξπλζε 

δηθηχνπ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

- Δλίζρπζε ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ 

- Αλάπηπμε ζρεηηθψλ ππνδνκψλ 
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Κεθάιαην 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1: Πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο έξεπλαο  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαιχεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο (Σζίηνπ, 2014, pp. 48–51; Κνπινπθάθνπ, 2015, pp. 

52–54). Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

Σηόρνο ηεο έξεπλαο  

Να αλαδείμεη ηελ νπηηθή ηνπ θαηαλαισηή ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ φζνλ 

αθνξά ζην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο θαη λα ππνδείμεη θαηά ην δπλαηφ 

θαηεπζχλζεηο πεξηνξηζκνχ – αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.  

   

Φξνληθή Πεξίνδνο 

Ζ πξσηνγελήο έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έιαβε ρψξα ην κήλα Ηνχιην 

κε δηαλνκή θαη ζπδήηεζε επί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξηλ ηε ζπκπιήξσζε θαη 

ζπιινγή ηνπ.  

 

Γείγκα Έξεπλαο 

Σν πιήζνο ηνπ δείγκαηνο (ζχλνιν ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ) είλαη 80 άηνκα. 

Ζ ζηαζεξά ηνπ δείγκαηνο είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ ηνπξίζηα, φηη δειαδή ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζα απνηεινχλ θαηαλαισηέο ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

επίπεδν εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. Εεηνχκελν απνηειεί ε επηινγή ελφο θαηά ην 

δπλαηφ αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπ δείγκαηνο απφ πιεπξάο θαηαλνκήο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν).  

 

Φαξαθηήξαο ηεο έξεπλαο 

Ο ραξαθηήξαο ηεο έξεπλαο είλαη ηφζν πνηνηηθφο φζν θαη πνζνηηθφο. Ζ 

πξψηε ηδηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην φηη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

(δεπηεξνγελήο έξεπλα) αληίζηνηρσλ κειεηψλ θαη ζηνηρείσλ θηινδνμεί λα απαληήζεη 

ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «Γηαηί», «Πσο», «Ση», ελψ ε δεχηεξε ηδηφηεηα ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο δείθηεο (πνζνζηά ζπκθσλίαο κε ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο) θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ.  
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«Δξγαιεία» ηεο έξεπλαο 

Σν «εξγαιείν» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ (παξαηίζεηαη ζην αληίζηνηρν 

παξάξηεκα). Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ βαζίζηεθε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη, φπσο ε άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ε γξήγνξε θαη θαιή 

απφθξηζε (θαηαλφεζε ησλ εξσηεκάησλ) θαη ε εμαζθαιηζκέλε αμηνπηζηία 

(Akbayrak, 2000). Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαθξηηέο ελφηεηεο 

κε ηελ εμήο ζεηξά: ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πεξίνδνο ησλ δηαθνπψλ 

ηνπ δείγκαηνο, ηελ ηνπξηζηηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά απφ άπνςε ππνθίλεζεο 

θαη θηλήηξσλ, ηελ αληίιεςε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο σο πξνο ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ ζεκεία θαη ηέινο ηελ αληίιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρηθφηεηαο. Καηά ηε δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθε κέξηκλα έηζη ψζηε 

νη δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο λα κελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα παξεξκελείεο. 

πκπεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνιιαπιψλ επηινγψλ (κε 

πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεηαη θαηά ην δπλαηφ ε πξνο 

αμηνπνίεζε πιεξνθνξία). Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert ζηηο 

νπνίεο ν ζπκκεηέρνληαο θαιείηαη λα δηαηππψζεη ηε ζπκθσλία – δηαθσλία ηνπ σο 

πξνο κηα θαηαθαηηθή δήισζε κέζσ κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο φπνπ ην 1 

ζεκαίλεη «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 «πκθσλψ απφιπηα», κε ηηο ελδηάκεζεο 

βαζκνινγίεο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεξε 

έθθξαζε ηεο εθάζηνηε άπνςεο. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο κηα δίηηκε εξψηεζε 

θιεηζηνχ ηχπνπ (κε ηηο δηαζέζηκεο απαληήζεηο λα είλαη νη Ναη θαη ρη) ζρεηηθά κε 

ηελ πξννπηηθή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 

3.2: Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Οη πεξηνξηζκνί ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πνζφηεηα ηνπ δείγκαηνο (δεηνχκελν ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα), ηελ πξνέιεπζή ηνπ (κε δεηνχκελν ηνλ εκπινπηηζκφ κε 

εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ) αιιά θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.  
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Κεθάιαην 4: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Tνπξηζηηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Α.1.1 Δπηινγή κέζνπ «θιεηζίκαηνο» δηαθνπώλ 

 

πσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ην αθφινπζν δηάγξακκα ε πξνζσπηθή 

επαθή κε ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ «θιεηζίκαηνο» ησλ δηαθνπψλ πνπ επηιέγεη 

θάζε θνξά ν θαηαλαισηήο δελ απνηειεί επηινγή πξνηεξαηφηεηαο. Δληνχηνηο, 

παξακέλεη αθφκα ζε πςειά επίπεδα, ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ρξήζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη πσο ην 37,5% πξαγκαηνπνηεί 

επηζθέςεηο ζε πξαθηνξείν γηα ην ζθνπφ απηφ, ελψ ην 29% ηνπ δείγκαηνο επηιέγεη 

ζπλδπαζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν κέζν καδί κε ηα ππφινηπα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζην φηη δεηνχκελν γηα ηνλ θαηαλαισηή είλαη ε ππνβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ – παθέησλ θαη ε ζπδήηεζε επί ησλ ελδερφκελσλ 

επηινγψλ ηνπ.  

 

 
Γηάγξακκα 6: Δπηινγή «κέζνπ» θιεηζίκαηνο δηαθνπώλ 
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Α.1.2 Δπηινγή ζεκείνπ - θαηαιύκαηνο δηακνλήο θαηά ηηο δηαθνπέο 

 

Σν μελνδνρείν θαη ην ελνηθηαδφκελν δσκάηην απνηεινχλ ηηο βαζηθέο επηινγέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (ζε πνζνζηά 84% θαη 47.5% αληίζηνηρα)φπσο ήηαλ αλακελφκελν, 

ζηα πιαίζηα ηνπ παξαδνζηαθνχ «κνηίβνπ» απηήο ηεο επηινγήο. Δληνχηνηο, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί ε απμεκέλε δπλακηθή πνπ παξνπζίαδεη ε ζχγρξνλε επηινγή 

ηνπ Airbnb (35%), δείγκα ηεο ζεηηθήο κειινληηθήο πξννπηηθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θιάδνπ. Σν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 19% πνπ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ camping 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ χπαξμε ελφο κηθξφηεξνπ αιιά ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 49% (ην 

ήκηζπ πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο) πνπ επηιέγεη σο ζεκείν δηακνλήο ηα ζπίηηα θίισλ-

γλσζηψλ-ζπγγελψλ, ζπλδένληαο ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή αθελφο κε ην 

εληζρπκέλν νηθνγελεηαθφ-θηιηθφ θιίκα πνπ δηέπεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηνλ 

εγρψξην πιεζπζκφ θαη αθεηέξνπ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηε 

ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία.  

 

 
Γηάγξακκα 7: Δπηινγή ζεκείνπ - θαηαιύκαηνο δηακνλήο θαηά ηηο δηαθνπέο 
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Α.1.3 Κξηηήξηα επηινγήο θαηαιύκαηνο 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ απαληήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξψηεκα ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ θαηαιχκαηνο ησλ δηαθνπψλ παξακέλνπλ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ζε βαζηθφ επίπεδν, κε ηελ θαζαξηφηεηα-βαζηθέο αλάγθεο θαη ην 

πξσηλφ λα απνηεινχλ ηηο θχξηεο επηινγέο (ζε πνζνζηφ 80% θαη 71% αληίζηνηρα). 

Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ ηεο γλψκεο ησλ άιισλ σο θξηηήξην επηινγήο (ζε 

πνζνζηφ 59%), γεγνλφο πνπ απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κηα ελδερφκελε 

«αξλεηηθή» δηαθήκηζε γηα έλαλ πξννξηζκφ. Υακειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ησλ 

θξηηεξίσλ «πνιπηεινχο» δηακνλήο (πηζίλαο – ππνδνκέο), θάηη φκσο πνπ δελ 

ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ all-inclusive θαηαιπκάησλ (πνζνζηφ 44%), κε ηελ 

απμεκέλε πξνηηκεζή ηνπο, λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αλάγθε ζπγθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ρξφλνπ θαη ηελ επηζπκία απνθπγήο κεηαθηλήζεσλ θαη 

πξφζζεηνπ θφζηνπο.  

 

 
Γηάγξακκα 8: Κξηηήξηα επηινγήο θαηαιύκαηνο  
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Α.2: Δπεμήγεζε ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 

 

πσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ην αθφινπζν δηάγξακκα πθίζηαηαη απμεκέλε 

ζπκθσλία κε ηε δήισζε φηη ν ηνπξηζκφο εμππεξεηεί κηα έκθπηε αλζξψπηλε 

αλάγθε, κε κφλν ην 4% λα δηαθσλεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε θαη ην 30% λα 

δηαηεξεί κηα νπδέηεξε ζηάζε. 

 

 

Δμππεξέηεζε κηαο έκθπηεο αλζξώπηλεο αλάγθεο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνύ  

 

Πην έληνλε νπδεηεξφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληίιεςεο πσο ην 

ηνπξηζηηθφ ηαμίδη πξνέξρεηαη απφ κηα αλάγθε ή επηζπκία πξνο ηθαλνπνίεζε. Απηή 

ε νπδέηεξε ζηάζε (κε ζαθή φκσο ζεηηθή πξνο ηε ζπκθσλία θαηεχζπλζε) κπνξεί 

λα απνδνζεί ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζε ζρέζε κε άιιεο, 

πεξηζζφηεξν άκεζεο θαη πηεζηηθέο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, πνπ αθνξχλ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε άιισζηε εξκελεία έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην 

κέζν φξν ζπκθσλίαο – νπδεηεξφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δήισζε φηη ν ηνπξηζκφο 

ιεηηνπξγεί σο απφδξαζε ζε έλα θαληαζηαθφ θφζκν μεπεξλψληαο ηε κνλνηνλία ηεο 



 

 

37 

 

θαζεκεξηλφηεηαο. Δληνχηνηο, ε ηάζε πξνο ηε ζπκθσλία θαζψο θαη ε κηθξή ηππηθή 

απφθιηζε θαζηζηά ζαθέο πσο ε επηζπκία πθίζηαηαη ζε βαζηθφ επίπεδν, πνπ φηαλ 

ππνγξακκηζζεί θαη ηνληζηεί ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ θαζελφο ζα αλαδείμεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε.  

 

 

 

Τν ηνπξηζηηθό ηαμίδη σο κηα επηζπκία πξνο ηθαλνπνίεζε   

 

 



 

 

38 

 

 

Τν ηνπξηζηηθό ηαμίδη σο απόδξαζε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα   

 

ηα ίδηα πιαίζηα κε ηα πξναλαθεξφκελα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία 

πξνο ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφδξαζε απφ ηε κνλνηνλία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

κπνξεί λα εληαρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ σο πξνζσπηθή ή 

δηαπξνζσπηθή αληακνηβή. Δπηπξφζζεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έλλνηα ηεο 

αληακνηβήο σο κηα έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε κηθξή ή κεγάιε 

ζπρλφηεηα, πξνθχπηεη πσο πθίζηαηαη γεληθφηεξα κηα νπδέηεξε ζηάζε σο πξνο ηελ 

αληίιεςε ηνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ σο αληακνηβή, ζπλδένληαο ηε δηαδηθαζία κε 

ηελ επνρηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, αθνχ κπνξεί κελ κηα αληακνηβή λα γίλεη 

απνδεθηφ φηη πξέπεη λα απνδνζεί αιιά απηφ ζα κπνξεί λα γίλεη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε βάζε.  
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Γηάγξακκα 9: Τν ηνπξηζηηθό ηαμίδη σο αληακνηβή   

 

 

Παξαηεξείηαη απμεκέλε ζπκθσλία σο πξνο ηε δήισζε φηη ην ηνπξηζηηθφ ηαμίδη 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάθηεζε ησλ θπζηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

δπλάκεσλ (ζε πνζνζηφ 67,5%) κε ηππηθή κάιηζηα απφθιηζε κηθξφηεξε ηεο 

κνλάδαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ εμ νξηζκνχ ηδηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο δηαδηθαζίαο, απηή ηεο «θφξηηζεο» ησλ κπαηαξηψλ φζσλ 

απνιακβάλνπλ κηα απνδνηηθή ηνπξηζηηθή ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο 

ηνπο. 
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Σπκβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηαμηδίνπ ζηελ αλάθηεζε δπλάκεσλ 

 

 

 

Απμεκέλε επίζεο (κεγαιχηεξε κάιηζηα ηνπ αλακελνκέλνπ) πξνέθπςε ε ζπκθσλία 

κε ηε δήισζε φηη ην ηνπξηζηηθφ ηαμίδη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία εθείλεο ηεο πηπρήο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ε νπνία ζρεηίδεηαη φρη κε ηελ θαζαξή δηαζθέδαζε αιιά κε ηελ αλαςπρή 

πνπ παξνπζηάδεη έληνλε ηελ πλεπκαηηθή ηεο δηάζηαζε (αλαδεηθλχνληαο έηζη ηε 

δπλακηθή ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ «απεπζχλνληαη» ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηάζηαζε, φπσο κέξε πνπ ηνλίδνπλ ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ 

ηφπνπ ηνπο.  
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Σπκβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηαμηδίνπ ζηε δηεύξπλζε ησλ πλεπκαηηθώλ νξηδόλησλ 

 

 

Α.3:  Κίλεηξα ηνπξηζκνύ 

 

ε πξψηε θάζε, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, επηβεβαίσλεηαη πσο ε 

επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απνηειεί κηα πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη ππφςε πιήζνο παξακέηξσλ (κφλν 2 απφ ηηο 14 

δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζίαζαλ δείθηε δηαθσλίαο, ε ηνπηθή θηινμελία θαη νη 

ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηαο). Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ 2 

κεηαβιεηψλ ε ηάζε δηαθσλίαο κπνξεί λα απνδνζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη νη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζην φηη ε απμεκέλε 

πξνηίκεζε ζε μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα 

γηα «γλσξηκία» κε ηελ ηνπηθή θηινμελία. Ηδηαίηεξα εληζρπκέλα παξνπζηάδνληαη ηα 

θίλεηξα ηεο θήκεο-νλφκαηνο ηνπ πξννξηζκνχ, ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο ζε απηφλ, 

ησλ παξνρψλ ησλ θαηαιπκάησλ, ησλ ππνδνκψλ (πξνθαλψο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξννξηζκψλ θαη φρη κφλν ησλ θαηαιπκάησλ αλ νη απαληήζεηο πξνζεγγηζηνχλ 

ζπλδπαζηηθά κε εθείλεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαηαιχκαηνο, φπνπ νη ππνδνκέο 
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παξνπζηάδνπλ κεησκέλε πξνηίκεζε), ηεο  θπζηθήο νκνξθηάο, ηεο δηαζθέδαζεο 

θαζψο θαη ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ξερσξηζηή αλαθνξά ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζην θίλεηξν ηεο αίζζεζεο ηεο αζθάιεηαο, ην νπνίν παξνπζίαδεη 

ζπμεκέλε πξνο ηελ απφιπηε ζπκθσλία. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ην δπλακηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ηνπξηζηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηα πξφζθαηα ηξνκνθξαηηθά 

«ρηππήκαηα» θαη ηελ επξχηεξε αηκφζθαηξα «απεηιήο» λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα 

δεηνχκελα ησλ ηνπξηζηψλ, πνπ ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ πξννξηζκνχο κε έληνλε ηε 

ζπγθεθξηκέλε «απεηιή». 

 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 10: Κίλεηξα επηινγήο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Β: Αληίιεςε εγρώξηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

 

 

Β.1: Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ εγρώξηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

 

Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκθσλνχλ 

κε εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε γεληθφηεξε αληίιεςε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο. Έηζη, αλαδείρζεθαλ ην θαιφ θιίκα, ε ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, ε θήκε-φλνκα ηεο ρψξαο σο δεκνθηινχο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ε 

θπζηθή νκνξθηά αιιά θαη ηα παξαδνζηαθά πξντφληα (κηα εηδηθή πηπρή ηεο 

δηαδηθαζίαο, πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζήο ηεο) ζηε ζεηηθή «φςε ηνπ λνκίζκαηνο», ελψ ζηνλ αληίπνδα 

αλαδείρζεθαλ ν ειιηπήο θξαηηθφο έιεγρνο-ζπληνληζκφο, ε εμάξηεζε απφ ηνλ 

νξγαλσκέλν παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ θαη ην κνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθφ κνηίβν 

«ήιηνο – ζάιαζζα».  

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζην ζηνηρείν ηεο επνρηθφηεηαο, επηζεκαίλεηαη σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζηνηρείν πνπ ζπκθσλεί κε 

ηηο ππφινηπεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ην θιίκα θαη ην κνλνδηάζηαην 

ηνπξηζηηθφ κνηίβν, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ δηφξζσζεο – 

βειηίσζεο ζην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ ζεκείσλ – ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

 

. 
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Γηάγξακκα 11: Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ εγρώξηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: Αληίιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο 

 

 

Γ.1: Αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρηθφηεηαο, έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο, αλαδεηθλχνληαο κάιηζηα ηε ζεκαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ 

(θπζηθνχο θαη ζεζκνζεηεκέλνπο) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζπλδπαζηηθά. Έηζη, παξαηεξείηαη πσο σο αηηίεο αλαγλσξίδνληαη ηφζν νη 

θνηλσληθέο ηάζεηο – πηέζεηο, νη θαζεκεξηλέο απνθάζεηο θαη ε εκεξνινγηαθή 

θαηαλνκή γεγνλφησλ πνπ εληάζζεηαη ζηε ζεζκνζεηεκέλε θνηλσληθή ιεηηνπξγία, 

φζν θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ εληάζζνληαη ζην ζχλνιν θπζηθψλ παξαγφλησλ. 
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Γηάγξακκα 12: Αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο 

 

 

 

Γ.2: Δπηδξάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο 

 

Αληίζηνηρα κε ηα παξαπάλσ (σο πξνο ην εχξνο θαη ηε ζπκθσλία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ) ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηεο επνρηθφηεηαο, κε εληνλφηεξε ζπκθσλία λα παξνπζηάδεηαη φζνλ 

αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (εθθξάδνληαο νπζηαζηηθά ηε δήηεζε εξγαζίαο 

κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπξηζηηθήο «αηρκήο» θαη ηε δπζαξέζθεηα γηα ηε 

κείσζε απηεο ηεο δήηεζεο ηελ ππφινηπε ρξνληθή πεξίνδν, δπζαξέζθεηα ε νπνία 

αλακελφκελα κεγηζηνπνηείηαη ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο). εκαζία 

επίζεο πξέπεη λα απνδνζεί θαη ζηε ζρεηηθή νπδεηεξφηεηα πνπ επηθξαηεί ζε ζρέζε 

κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, αθνχ λαη κελ δελ εθθξάδεηαη 

αξλεηηθή επηξξνή ηεο επνρηθφηεηαο ζην πεξηβάιινλ (απφξξνηα πξνθαλψο ηεο 

επηινγήο ησλ νξγαλσκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ) αιιά δηαηεξείηαη θαη κηα ζρεηηθή 

επηθχιαμε σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο.  
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Γηάγξακκα 13: Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ εγρώξηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3: Καηεπζύλζεηο πεξηνξηζκνύ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο 

 

Σα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ζην πεδίν ηεο 

νηθνλνκίαο, αλαδεηθλχνληαο ηε δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε ζέζπηζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο σο κέηξα πνπ γίλνληαη αληηιεπηά σο απνδνηηθά. 

Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί ζπλδπαζηηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

ακέζσο πξνεγνχκελνπ εξσηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκίαο δέρεηαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Άιισζηε, δελ πξέπεη 
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λα παξαβιεθζεί ην φηη πξφθεηηαη γηα εθείλνλ ηνλ ηνκέα κε ην πην άκεζν 

απνηχπσκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, κε απνηέιεζκα νη φπνηεο παξεκβάζεηο λα 

αλάγνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε αλαθνξάο. ηνλ αληίπνδα, 

παξαηεξήζεθε νπδέηεξε ζηάζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηνξγάλσζεο γεγνλφησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 14: Καηεπζύλζεηο πεξηνξηζκνύ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν επφκελσλ 

δηαγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην θαηά πφζν απηφ ην 

πξφβιεκα ζεσξείηαη αλαπφθεπθην. Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη 70% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πηζηεχεη πσο ην πξφβιεκα ζα ζπλερηζηεί, ηα πνζνζηά είλαη 

ζρεδφλ αληίζεηα (62,5%) ζρεηηθά κε ην αλ ε θαηάζηαζε είλαη αλαζηξέςηκε, 

ζεσξψληαο πσο πθίζηαληαη δηνξζσηηθά κέηξα, ηα νπνία κάιηζηα κπνξνχλ λα είλαη 

θαη απνδνηηθά. Αλ κε ηη άιιν ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί σο 

κηα ζεηηθή φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληίιεςε, κε 

δεηνχκελν ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εθάζηνηε κέηξσλ θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο θαη πξνζπάζεηαο. 
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Γηάγξακκα 15: Αληίιεςε ζπλέρηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επνρηθόηεηαο 

 

 

Γηάγξακκα 16: Αληίιεςε ζρεηηθά κε ην αλαπόθεπθην ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρηθόηεηαο 

 

ζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία εθλεπξηζκνχ κε βάζε ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο  επνρηθφηεηαο πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα δηαθνπέο κε πνιχ θφζκν, 

θαηαγξάθεθε κηα νπδέηεξε ζηάζε, κε ην αξλεηηθφ ηνπ θαηλνκέλνπ λα κε ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία πνιχ θφζκνπ αιιά πεξηζζφηεξν κε ηελ αδπλακία 

ζπζρεηηζκνχ δηαθνπψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ εληφο ηνπο έηνπο.    
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Γηάγξακκα 17: Δθλεπξηζκόο ζρεηηθά κε ην ζπλσζηηζκό θαηά ηηο δηαθνπέο 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑΚΟΠΧΝ 

 

Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζίαζε ζρεηηθή 

ηζνξξνπία σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 96% ηνπ δείγκαηνο έρεη ιάβεη 

Αλψηεξε ή Αλψηαηε εθπαίδεπζε, κε ην 79% ηνπ δείγκαηνο λα αλήθεη ζην ειηθηαθφ 

εχξνο 25-54 εηψλ.  
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Γηάγξακκα 18: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην θύιν 

 
Γηάγξακκα 19: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία 
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Γηάγξακκα 20: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν 

 
Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεη παξαζηαηηθά ην θαηλφκελν ηεο 

επνρηθφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξνληθήο επηινγήο δηαθνπψλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα, ζε 

ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ην κνηίβν πνπ παξνπζηάζηεθε 

γξαθηθά (Butler, 2015, p. 3) είλαη ην γεγνλφο φηη ε γξαθηθή παξάζηαζε 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε νκνηφηεηα κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξεηηθή. Πξνθχπηεη 

επνκέλσο πσο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο, ην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη 

έληνλν, απεηθνλίδνληαο κηθξνγξαθηθά ηελ επξχηεξε πθηζηάκελε θαηάζηαζε φζνλ 

αθνξά ζην εγρψξην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ππεξεζίεο.  
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Γηάγξακκα 21: Πεξίνδνο δηαθνπώλ 

 
πζρεηίζεηο  

 
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο (θχιν, ειηθία θαη κνξθσηηθφ επίπεδν) θαη ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην 

πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο (εξσηήζεηο Γ4-Γ6), ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην x2 

(Chi-Square test) (κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0.05) ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

κεηαβιεηέο είλαη θαηεγνξηθέο. Οη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ p γηα ηηο επηκέξνπο 

δηαθνξεηηθέο ζπζρεηίζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 
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Πίλαθαο 6: Σπζρέηηζε δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη  

 

Σπζρεηηδόκελεο κεηαβιεηέο Chi Square 

Φχιν Αληίιεςε φηη ην πξφβιεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο ζα ζπλερηζηεί 

0.526 

Φχιν Αληίιεςε φηη ην πξφβιεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο είλαη αλαπφθεπθην 

0.225 

Φχιν Δθλεπξηζκφο ιφγσ δηαθνπψλ κε 

πνιπθνζκία 

0.502 

Ζιηθία Αληίιεςε φηη ην πξφβιεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο ζα ζπλερηζηεί 

0.000 

Ζιηθία Αληίιεςε φηη ην πξφβιεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο είλαη αλαπφθεπθην 

0.314 

Ζιηθία Δθλεπξηζκφο ιφγσ δηαθνπψλ κε 

πνιπθνζκία 

0.039 

Μνξθσηηθφ επίπεδν Αληίιεςε φηη ην πξφβιεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο ζα ζπλερηζηεί 

0.481 

Μνξθσηηθφ επίπεδν Αληίιεςε φηη ην πξφβιεκα ηεο 

επνρηθφηεηαο είλαη αλαπφθεπθην 

0.009 

Μνξθσηηθφ επίπεδν Δθλεπξηζκφο ιφγσ δηαθνπψλ κε 

πνιπθνζκία 

0.043 

 

 

πσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηηο ηηκέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο αληίιεςεο φηη ην πξφβιεκα 

ηεο επνρηθφηεηαο ζα ζπλερηζηεί (κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 55-64 εηψλ λα 

εθθξάδεη εληνλφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δηαθσλία), ελψ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζρέζε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ εθλεπξηζκνχ ιφγσ δηαθνπψλ 

κε πνιπθνζκία (κε ηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα λα εθθξάδεη θαη ηελ εληνλφηεξε ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δπζαξέζθεηα). Ζ ηειεπηαία ζπζρέηηζε θαηαγξάθεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, κε φζνπο 

έρνπλ Αλψηεξε θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε λα εθθξάδνπλ εληνλφηεξα ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπο). Δπίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε πξνέθπςε κεηαμχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη αληίιεςεο φηη ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο είλαη 

αλαπφθεπθην (κε φζνπο έρνπλ Αλψηεξε θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε λα εθθξάδνπλ 
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δηαθσλία σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε). Σέινο, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ησλ εμεηαδφκελσλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε 

ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1: Παξνπζίαζε θπξίσλ ζπκπεξαζκάησλ 

 

Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ εγρψξηα «βαξηά βηνκεραλία», κε ην δπλακηθφ 

ηνπ λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Εεηνχκελν ινηπφλ 

απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο, ε θαηαλφεζε θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αδπλακηψλ - 

πξνβιεκάησλ ηνπ, κε ηελ επνρηθφηεηα λα απνηειεί κηα βαζηθή παξάκεηξν απηνχ 

ηνπ πιαηζίνπ. Σα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνζδίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ κηα κφληκε ηδηφηεηα, εληζρχνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηελ αλάγθε 

ελαζρφιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  

Άιισζηε, δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε επνρηθφηεηα πξνθαιεί 

έκκεζα άιια πξνβιήκαηα φπσο ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, ε δηαηήξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, ε ρακειή απφδνζε ησλ επελδχζεσλ 

πνπ απεηινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε βησζηκφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνέθπςε πσο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ε επνρηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη πεδίν επθαηξηψλ γηα 

άιια πεδία ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Τθίζηαληαη δηάθνξεο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, νη νπνίεο έρνπλ πνιιαπιέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, φπσο θαηξηθέο (π.ρ πςειέο ζεξκνθξαζίεο), εκεξνινγηαθέο θαη 

ρξνληθέο, θπζηθέο θαη ζεζκνζεηεκέλεο, θνηλσληθήο πίεζεο θαη αδξαλεηαθήο 

δξάζεο.  

Ζ επνρηθφηεηα φκσο δελ απνηειεί έλα ζεσξεηηθφ θαηλφκελν. Αληίζεηα, αθήλεη ην 

«απνηχπσκά» ηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, κε ηηο επηδξάζεηο ηεο λα κπνξνχλ λα 

ππνδηαηξεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: νηθνλνκηθέο, νηθνινγηθέο – 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθν – πνιηηηζηηθέο.  
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ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεηαη ε δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, κε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο λα θαηαγξάθνληαη πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε, νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθφ άμνλα ηελ επηκήθπλζε ηεο θχξηαο 

πεξηφδνπ ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, κε παξάκεηξν φκσο πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο απηήλ ηεο ηζνξξνπίαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ πάξνρν 

ησλ ππεξεζηψλ «θιεηζίκαηνο» ησλ δηαθνπψλ παξακέλεη αθφκα ζε πςειά ζε 

ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηελ απμεκέλε δπλακηθή ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Σν μελνδνρείν θαη ην ελνηθηαδφκελν δσκάηην απνηεινχλ ηηο βαζηθέο επηινγέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, κε αμηνζεκείσηε ηε δπλακηθή ηεο επηινγήο ηνπ Airbnb 

Ζ θαζαξηφηεηα-βαζηθέο αλάγθεο θαη ην πξσηλφ απνηεινχλ ηα θχξηα θξηηήξηα 

επηινγήο θαηαιχκαηνο, κε ζεκαληηθή ηελ επηξννή ηεο γλψκεο ησλ άιισλ.  

Δπηβεβαηψζεθε φηη ν ηνπξηζκφο εμππεξεηεί κηα έκθπηε αλζξψπηλε αλάγθε θαη φηη 

ην ηνπξηζηηθφ ηαμίδη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάθηεζε ησλ θπζηνινγηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ δπλάκεσλ θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ 

Ηδηαίηεξα εληζρπκέλα παξνπζηάζηεθαλ ηα θίλεηξα ηεο θήκεο-νλφκαηνο ηνπ 

πξννξηζκνχ, ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο ζε απηφλ, ησλ παξνρψλ ησλ θαηαιπκάησλ, 

ησλ ππνδνκψλ, ηεο  θπζηθήο νκνξθηάο, ηεο δηαζθέδαζεο θαζψο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Γπλαηά ζεκεία ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνίφληνο 

αλαδείρζεθαλ ην θαιφ θιίκα, ε ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε θήκε-

φλνκα ηεο ρψξαο σο δεκνθηινχο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ε θπζηθή νκνξθηά 

αιιά θαη ηα παξαδνζηαθά πξντφληα, ελψ ζηνλ αληίπνδα αλαδείρζεθαλ ν ειιηπήο 

θξαηηθφο έιεγρνο-ζπληνληζκφο, ε εμάξηεζε απφ ηνλ νξγαλσκέλν παξαζεξηζηηθφ 

ηνπξηζκφ θαη ην κνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθφ κνηίβν «ήιηνο – ζάιαζζα».  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρηθφηεηαο, έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο, αλαδεηθλχνληαο κάιηζηα ηε ζεκαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ 

(θπζηθνχο θαη ζεζκνζεηεκέλνπο) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζπλδπαζηηθά. 

ζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, εληνλφηεξε ζπκθσλία 

παξνπζηάζηεθε φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ελψ πξνέθπςε ζρεηηθή 

νπδεηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αλακελφκελα ινηπφλ πξνέθπςε πσο ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγθιηζεο 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ην κνηίβν πνπ 

πξνέθπςε ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή επηινγή δηαθνπψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
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έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πξνθχπηεη λα 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε νκνηφηεηα κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξεηηθή 

 

5.2: Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Δπηζεκαίλεηαη ε δπζθνιία ηεο πξφβιεςεο θαη ε κε αμηνπηζηία ησλ πθηζηάκελσλ 

κνληέισλ πξφβιεςεο.θαηεχζπλζε ε νπνία ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. 

Δπίζεο. βαζηθφο πεξηνξηζκφο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ είλαη ε έιιεηςε 

πξνηππνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλά κέηξα 

αλάιπζεο ηεο επνρηθφηεηαο πέξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα (φπσο αξηζκφο ησλ 

επηζθεπηψλ) θαη λα πθίζηαληαη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.   
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Παξάξηεκα: Δξσηεκαηνιόγην 

 

Δηζαγσγηθό Σεκείσκα 

 

Τν παξόλ εξσηεκαηνιόγην ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο αθαδεκατθήο 

έξεπλαο γηα ηηο αλάγθεο εθπόλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Ζ 

επνρηθόηεηα ηεο δήηεζεο ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό – Ζ νπηηθή ησλ ηνπξηζηώλ» ζην 

Τκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. 

 Σηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ νπηηθή ηνπ θαηαλαισηή ησλ ηνπξηζηηθώλ 

ππεξεζηώλ όζνλ αθνξά ζην πξόβιεκα ηεο επνρηθόηεηαο θαη λα ππνδείμεη θαηά ην 

δπλαηό θαηεπζύλζεηο πεξηνξηζκνύ – αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο.  

 Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο κειέηεο 

απηήο, δεηνύκελν απνηειεί ε εηιηθξηλήο θαηάζεζε ησλ απόςεσλ ζαο. Δθθξάδνπκε 

εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο επραξηζηίεο καο. 

Γήισζε εκπηζηεπηηθόηεηαο: Τν παξόλ εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν. Τα ζηνηρεία 

πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

έξεπλαο κειέηεο, παξακέλνληαο απζηεξά εκπηζηεπηηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαιείζηε λα εθθξάζεηε ηε ζπκθσλία – δηαθσλία 

ζαο κε ηηο δειψζεηο πνπ δηαηππψλνληαη. ηε βαζκνινγία 1-5 πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ην 1 ζεκαίλεη «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 «πκθσλψ απφιπηα» κε ηελ 

αληίζηνηρε δήισζε. Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ελδηάκεζεο 

βαζκνινγίεο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεξε έθθξαζε ηεο εθάζηνηε άπνςεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζσζηή ή ιάζνο απάληεζε, απιά επηζπκνχκε ηελ 

εηιηθξηλή ζαο άπνςε. 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Tνπξηζηηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Α.1: Παξάκεηξνη - ζπλήζεηεο 

 

Α.1.1 Απφ πνπ «θιείλεηε» ηηο δηαθνπέο ζαο;    

                                                       ------------ 

1) Δπίζθεςε ζε θάπνην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν     

2) Σειεθσληθά    

3) Γηαδίθηπν  

4) ‘ια ηα παξαπάλσ  

 

Α.1.2 Πνπ επηιέγεηε λα κείλεηε ζηηο δηαθνπέο ζαο;    

                                                       ------------ 

1) Ξελνδνρείν     

2) Δλνηθηαδφκελν Γσκάηην    

3) Airbnb  

4) Camping  

5) Φίινπο – Γλσζηνχο - πγγελείο  

 

Α.1.3 Πνηα βαζηθά ζεκεία εμεηάδεηε θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηαιχκαηφο ζαο;    

 

1) Πξσηλφ     

2) All inclusive    

3) Πηζίλα  

4) Τπνδνκέο (γπκλαζηήξην, γήπεδν, S/M, άιινη ρψξνη)  

5) Καζαξηφηεηα, εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ (ξεχκα, λεξφ, ηειέθσλν)  
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6) Γλψκε θίισλ – γλσζηψλ - ζπγγελψλ   

 

Α.2: Δπεμήγεζε ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 

 Διαθωνώ  

Απόλςηα 

ςμθωνώ  

Απόλςηα 

 1 2 3 4 5 

1. Ο ηνπξηζκφο εμππεξεηεί κηα έκθπηε αλζξψπηλε αλάγθε 1 2 3 4 5 

2. Σν ηνπξηζηηθφ ηαμίδη πξνέξρεηαη απφ κηα αλάγθε ή 

επηζπκία πξνο ηθαλνπνίεζε 
1 2 3 4 5 

3. Ο ηνπξηζκφο ιεηηνπξγεί σο απφδξαζε ζε έλα 

θαληαζηαθφ θφζκν μεπεξλψληαο ηε κνλνηνλία ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο 

1 2 3 4 5 

4. Σν ηνπξηζηηθφ ηαμίδη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξνζσπηθή ή δηαπξνζσπηθή αληακνηβή 
1 2 3 4 5 

5. Σν ηνπξηζηηθφ ηαμίδη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάθηεζε ησλ θπζηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

δπλάκεσλ 

1 2 3 4 5 

6. Σν ηνπξηζηηθφ ηαμίδη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ θαη 

ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο.    

1 2 3 4 5 

 

 

Α.3:  Κίλεηξα ηνπξηζκνύ 

«ηαλ απνθαζίδεηαη γηα έλα ηνπξηζηηθφ ηαμίδη αλαςπρήο ή δηαθνπψλ, πνηα απφ ηα 

αθφινπζα ζεσξείηε ζεκαληηθά»; 

 Θδιαιηέπωρ 

αζήμανηο 

Εξαιπεηικά 

ημανηικό 

 1 2 3 4 5 

1. Να γλσξίζεηε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ πνπ επηζθέπηεζηε 
1 2 3 4 5 

2. Να γεπηείηε ηελ ηνπηθή θνπδίλα 1 2 3 4 5 

3. Να δηαζθεδάζεηε 1 2 3 4 5 

4. Να απνιαχζεηε ηε θπζηθή νκνξθηά ησλ 

ηνπίσλ ηνπ κέξνπο πνπ επηζθέπηεζηε 
1 2 3 4 5 
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5. Να αζρνιεζείηε κε ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (extreme sports, 

πεδνπνξία θηι.) 

1 2 3 4 5 

6. Να επηζθεθηείηε ηελ αγνξά ηνπ ηφπνπ 

πξννξηζκνχ θαη λα θάλεηε ηα ςψληα ζαο 
1 2 3 4 5 

7. Να δερζείηε ηελ ηνπηθή θηινμελία 1 2 3 4 5 

8. Να επσθειεζείηε απφ ηηο άξηηεο 

ππνδνκέο ηνπ πξννξηζκνχ ζαο, θάλνληαο 

ηε δηακνλή ζαο επθνιφηεξε θαη 

απνιαπζηηθφηεξε  

1 2 3 4 5 

9. Να απνιαχζεηε ηηο παξνρέο ησλ 

θαηαιπκάησλ – μελνδνρείσλ ζαο 
1 2 3 4 5 

10. Να πάηε ζε έλα κέξνο εχθνια 

πξνζβάζηκν 
1 2 3 4 5 

11. Να πάηε ζε έλα κέξνο πνπ ζα ρξεψλεη 

απηφ αθξηβψο πνπ παξέρεη, κε ηελ 

αλαινγία θφζηνπο – παξνρήο λα είλαη πξνο 

φθειφο ζαο 

1 2 3 4 5 

12. Να επηζθεθηείηε έλα κέξνο κε ζεκαληηθή 

θήκε - φλνκα 
1 2 3 4 5 

13. Να επηζθεθηείηε έλα κέξνο πνπ ζαο 

παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο (ιακβάλνληαο 

ππφςε ην θιίκα θφβνπ πνπ επηθξαηεί ζηηο 

κέξεο καο) 

1 2 3 4 5 

14. Να επηζθεθηείηε έλα κέξνο πνπ έρεη 

αμηνπνηήζεη ζε κέγηζην βαζκφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, απνηειψληαο έηζη θαη εζείο 

κέξνο απηήο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο 

1 2 3 4 5 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Β: Αληίιεςε εγρώξηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο  

 

Β.1: Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία  

«Θα ζέιακε ηελ άπνςή ζαο γηα ην εγρψξην (Διιεληθφ) ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

εκεηψζηε ην βαζκφ Γηαθσλίαο ή πκθσλίαο ζαο γηα ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα 

έρεη…» 

 

 Διαθωνώ  

Απόλςηα 

ςμθωνώ  

Απόλςηα 

 1 2 3 4 5 

Φπζηθή Οκνξθηά 1 2 3 4 5 

Αληαγσληζκφο (κε άιιεο ρψξεο θαη εηδηθφηεξα 

κεζνγεηαθέο) 
1 2 3 4 5 

Φήκε – λνκα 1 2 3 4 5 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαη Ηζηνξία 1 2 3 4 5 

Κιίκα 1 2 3 4 5 

Δπνρηθφηεηα 1 2 3 4 5 

Τπνδνκέο πνπ πθίζηαληαη ηφζν ζηα θαηαιχκαηα – 

μελνδνρεία φζν θαη ζηα κέξε πξννξηζκνχ γεληθφηεξα 
1 2 3 4 5 

Σάζε ππνβάζκηζεο πφξσλ 1 2 3 4 5 

Δλαιιαθηηθνί πξννξηζκνί θαη δξάζεηο 1 2 3 4 5 

Δλζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ 1 2 3 4 5 

Δμάξηεζε απφ νξγαλσκέλν παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ 1 2 3 4 5 

Μνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθφ κνηίβν «ήιηνο – ζάιαζζα» 1 2 3 4 5 

Κξαηηθφο έιεγρνο – ζπληνληζκφο 1 2 3 4 5 

Κνξεζκφο θαη ππέξβαζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 1 2 3 4 5 

Παξαδνζηαθά πξντφληα 1 2 3 4 5 

πγθέληξσζε ππεξεζηψλ 1 2 3 4 5 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: Αληίιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο  

 
 

Γ.1: Αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Σν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ζηνλ 

εγρψξην ηνπξηζκφ νθείιεηαη:  

Διαθωνώ  

Απόλςηα 

ςμθωνώ  

Απόλςηα 

1 2 3 4 5 

1.   Καηξηθέο ζπλζήθεο 1 2 3 4 5 

2. Ζκεξνινγηαθή θαηαλνκή γεγνλφησλ 1 2 3 4 5 

3. Καζεκεξηλέο απνθάζεηο  1 2 3 4 5 

4. Κνηλσληθέο ηάζεηο - πηέζεηο 1 2 3 4 5 

 

 

Γ.2: Δπηδξάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Οη επηδξάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρηθφηεηαο αθνξνχλ:  

Διαθωνώ  

Απόλςηα 

ςμθωνώ  

Απόλςηα 

1 2 3 4 5 

1.   Σελ νηθνλνκία 1 2 3 4 5 

2. Σν πεξηβάιινλ  1 2 3 4 5 

3. Σελ θνηλσλία  1 2 3 4 5 

 

 

Γ.3: Καηεπζύλζεηο πεξηνξηζκνύ ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Σν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί:  

Διαθωνώ  

Απόλςηα 

ςμθωνώ  

Απόλςηα 

1 2 3 4 5 

1.   Γηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 1 2 3 4 5 

2. Φνξνινγηθά θίλεηξα  1 2 3 4 5 

3. Αλαπξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο  1 2 3 4 5 

4.   Γηνξγάλσζε γεγνλφησλ θαη θεζηηβάι 1 2 3 4 5 
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Γ.4 Πηζηεχεηε πσο ην πξφβιεκα ζην κέιινλ ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη;    

                                                       ------------ 

1) Ναη     

2) ρη   

 

  

Γ.5 Πηζηεχεηε πσο ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο είλαη αλαπφθεπθην;    

                                                       ------------ 

1) Ναη     

2) ρη   

 

 

Γ.6 αο εθλεπξίδεη ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο  επνρηθφηεηαο 

είζηε αλαγθαζκέλνη πνιιέο θνξέο λα θάλεηε δηαθνπέο κε πνιχ θφζκν;    

                                                       ------------ 

1) Ναη     

2) ρη   
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑΚΟΠΧΝ 

 

         

Α. ΦΤΛΟ:  ΑΝΓΡΑ 1  Β. ΖΛΗΚΗΑ:  Μέρξη 

24 

1  

   ΓΤΝΑΗΚΑ 2     25-34 2  

        35-44 3  

Γ. ΜΟΡΦΧΖ:  Καηψηεξε  1     45-54 4  

   Μέζε  2     55-64 5  

   Αλψηεξε  3       

   Αλψηαηε  4    

   

 

     

 

 

Γ. Πεξίνδνο 

δηαθνπψλ 

εκεηψζηε ηνπο 

κήλεο ζηνπο 

νπνίνπο πάηε 

ζπλήζσο δηαθνπέο 

 ΗΑΝ 1      

  ΦΔΒ 2   

  ΜΑΡ 3   

  ΑΠΡ 4     

  ΜΑΊ 5   

  ΗΟΤΝ 6      

   ΗΟΤΛ 7      

   ΑΤΓ 8      

   ΔΠ 9      

   ΟΚΣ 10      

   ΝΟΔ 11      

   ΓΔΚ 12      

  

Παξαηεξήζεηο 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ζαο. 
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