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Πεξίιεςε 

  

ην θεθάιαην 1 πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε αλάιπζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 

έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα, λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ν ξφινο, ε επίδξαζε θαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

ην θεθάιαην 2 ν αλαγλψζηεο εηζάγεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, 

αλαθέξνληαο ηα πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. 

 
ην θεθάιαην 3  παξνπζηάδεηαη ε ην δηαδίθηπν σο έλα λέν κέζν επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθνξίαο ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα ηνλ δπλεηηθφ ηαμηδηψηε, αιιά θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαν ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν.  

 
ην θεθάιαην 4 γίλεηαη κία ζχληνκε αλαδξνκή ζηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρηεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο , αιιά θαη νη αεξνπνξηθέο 

εαηξείεο θαη ε εμέιημε ηνπο ζηε ζεκεξηλή επνρή. 

 
ην θεθάιαην 5 αλαιχνληαη θάπνηεο λέεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ επηθέξεη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αιιά θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζην 

ηνπξηζκφ. 

 
ην θεθάιαην 6 γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο κεζάδνληεο, νη νπνίνη έρνπλ 

ζρδφλ αληηθαηαζηήζεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο θαη ην ξφιν 

απηψλ. 

 
ην θεθάιαην 7 αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ην θαηά πφζν ε ηειεπηαία επεξεάδεηαη απφ ην δηαδίθηπν. 

 
ην θεθάιαην 8 αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ην θαηά πφζν ε ηειεπηαία επεξεάδεηαη απφ ην δηαδίθηπν, θαζψο θαη 

θαπνην ηδηαίηεξνη πξνβιεκαηηζκνί. 

 
ην θεθάιαην 9 πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κία αλαθνξά γηα ηνπο παξάγνληεο 

δεκηνπξγίαο ελφο επηηπρεκέλνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη, ζρνιηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη επίζεκεο ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο 

ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (http://www.visitgreece.gr)  θαη ηεο Γαιιηθήο 

Αξρήο Σνπξηζκνχ (www.franceguide.com).  
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Δηζαγσγή 

ηελ ζχγρξνλε επνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, φιεο νη επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη άκεζα ή έκκεζα ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, έρνπλ ζαλ 

θχξηα επηδίσμε ηελ θαιχηεξε δηαθίλεζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ ψζηε λα κεηαθξαζηνχλ ζε πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ παξνρψλ ηεο 

θάζε επηρείξεζεο. Ζ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ζε κηα επηρείξεζε θξίλεηαη πιένλ 

απαξαίηεηε γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Απφ 

ηελ άιιε, νη πθηζηάκελεο θνησληθνννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβάιεη ζεκαληηθά 

ηνλ ηξφπν δσήο ησλ πνιηηψλ,αθφκα θαη ζην ξφιν ηνπο σο θαηαλαισηέο-ηαμηδηψηεο. 

Ζ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ, ελεκεξψλνληαη, ζπγθξίλνπλ θαη επηιέγνπλ ηνπξηζηηθά πξντφληα. 

Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ πιένλ λα ελεκεξσζνχλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα επηιέμνπλ 

ηηο θαιχηεξεο ηνπξηζηηθέο πξνηάζεηο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. Δπίζεο, ην λέν απηφ θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπο έθεξε ζε άκεζε 

επαθή κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξνκεζεπηέο. 

Θεσξείηαη πιένλ αδχλαην λα ιεηηνπξγεί ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθνξηθή ππνζηήξημε, ηφζν εζσηεξηθά, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ επηθνηλσλία 

ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη εμσηεξηθά, αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ γηα ηελ κεηαμχ ηνπο δηθηπαθή δηαζχλδεζε θαη ειεθηξνληθή δηαλνκή ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, αιιά θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ απιφ ρξήζηε πνπ 

πνιιαπιαζηάδεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε. Οη 

επηπηψζεηο ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ  αιιάδνπλ ηε δνκή ηεο βηνκεραλίαο θαη 

επνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Οξηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 

 

Αλαδεηψληαο θαλείο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ζχληνκα ζα θαηαιήμεη γξήγνξα ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κία ηεξάζηηα γθάκα απφ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο γηα ην νπνίν ζπκβαίλεη 

απηφ, είλαη φηη ν φξνο βηνκεραλία ν φξνο βηνµεραλία ρξεζηµνπνηείηαη θπξίσο απφ 

επηρεηξήζεηο µεηαπνίεζεο θαη παξαγσγήο πιηθψλ αγαζψλ θαη φρη ππεξεζηψλ, φπνπ ε 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ νηθνληκθψλ κεγεζψλ πιηθψλ κεγεζψλ είλαη επθνιφηεξε ζε 

ζρέζε κε απηή ησλ άπισλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζπληζηά έλα 

επξχ θαη δηαθνξνπνηεκέλν θάζκα επηρεηξήζεσλ θαη φρη έλαλ νκνγελνπνηεκέλν 

θιάδν π.ρ. απφ μελνδνρεηαθά θαηαιχµαηα θαη εζηηαηφξηα ζε επηρεηξήζεηο αλαςπρήο 

(casino) θαη κεηαθνξάο (αεξνπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο) θιπ.  Οη επηκέξνπο 

απηνί θιάδνη δελ ελεξγνχλ πάληα σο µηα ζπλεθηηθή νµάδα µε θνηλνχο ζηφρνπο θαη 

ζπµθέξνληα, αθνχ πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ν νπνίνο εθηφο 

απφ ηνπο ηνπξίζηεο εμππεξεηεί θαη κία κεγάιε κεξίδα κφληκσλ θαηνίθσλ, φπσο 

ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηα εζηηαηφξηα θαη ηα κέζα κεηαθνξάο. Σέινο, δελ είλαη 

ζπάλην ην θαηλφκελν φπνπ ε παξαγσγή θαη αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

ξπζµίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηεο θπβέξλεζεο θαη δηαθφξσλ 

δεκφζησλ θνξέσλ. 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, είλαη εχινγν ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί 

έλαο επξχο νξηζµφο γηα ηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζµφο, 

είλαη απηφο πνπ αλαθέξεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (World Tourism 

Organisation – WTO) νπνίνο νξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο ην θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη 

απφ πξνζσξηλέο επηζθέςεηο θαη παξακνλέο, δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ηνπ ελφο έηνπο 

καθξηά απφ ην ζπλήζε ηφπν δηακνλήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πιελ ηεο 

απαζρφιεζεο πνπ ακείβεηαη απ’ ηνλ ηφπν επίζθεςεο.   

 

 

 



χκθσλα κε ηε Eurostat, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είλαη νη εμήο: 

 Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 

 Κάκπηλγθ θαη άιιεο παξνρέο νιηγφρξνλεο παξακνλή 

 Σαμηδησηηθά γξαθεία 

 Δζηηαηφξηα 

 Μπαξ 

 Μέζα κεηαθνξάο 

 Φπραγσγηθά πάξθα θαη ζε εθζέζεηο 

 Φπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζε κνπζεία, ηζηνξηθέο πεξηνρέο  

 Γξαζηεξηφηεηεο ζε δσνινγηθνχο θήπνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Τνπξηζηηθή πξνζθνξά 

 
Ωο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνλ ηαμηδηψηε – θαηαλαισηή γηα λα ηθαλνπνηήζεη κία ζεηξά αλαγθψλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπξηζηηθέο θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηελ 

πξσηνγελή θαη ηε δεπηεξνγελή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. 

 
Ζ πξσηνγελήο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά απαξηίδεηαη απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

(ρισξίδα, παλίδα, παξαιίεο) θαη απφ αλζξσπνγελείο πφξνπο, φπσο είλαη ηνπηθά ήζε 

θαη έηνηκα δηαθφξσλ πεξηνρψλ, ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη ηζηνξηθά κλεκεία. Ζ 

δεπηεξνγελήο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ θαη 

αλσδνκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πξσηνγελνχο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπµε ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ: 

 

1. Άκεζνη πξνκεζεπηέο : εδψ ζπγθαηαιέγνληαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηνπο 

επηζθέπηεο. Δδψ αλήθνπλ νη επίγεηεο, ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο 

(Ο..Δ.,  ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, θξνπαδηέξεο, εηαηξείεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ, 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, θηι.), ηα θαηαιχκαηα (μελνδνρεία, θάκπηλγθ, 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θηι.), ηα εζηηαηφξηα, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θ.ά. 

 

2. Φνξείο – επηρεηξήζεηο δηακεζνιάβεζεο θαη παξνρήο ππνζηήξημεο : ζηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ παξέρνπλ ηνπο άκεζνπο 

πξνκεζεπηέο είηε κε βαζηθά αγαζά, φπσο ηξφθηκα είηε κε ππεξεζίεο, φπσο 

δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε. ε απηή ηε θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη νη tour operators, νη νπνίνη ζπλδένπλ ηε πξνζθνξά κε 

ηε δήηεζε µέζσ ηεο δηακφξθσζεο ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. 

 

3. Αλαπηπμηαθνί νξγαληζκνί : ε θαηεγνξία απηή απαξηίδεηαη απφ θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη  µε ηνλ ζρεδηαζµφ,  ηελ αλάπηπμε  θαη ηε 

πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν. Δπίζεο, ζην θνκκάηη απηφ ππάγνληαη θαη νη κε θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί, φπσο ελψζεηο μελνδφρσλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 



1.3 Τνπξηζηηθή δήηεζε 

 

Σνπξηζηηθή δήηεζε θαιείηαη ηε δήηεζε γηα θαηαλάισζε θάζε είδνπο ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή θαη νκάδεο αηφκσλ. Οη θπξηφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε είλαη νη εμήο: 

 

 Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο: Όπσο ην εηζφδεκα ηνπ δπλεηηθνχ ηνπξίζηα , ην 

θνηλσληθφ – επαγγεικαηηθφ status, νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θ.ά. 

 Κνηλσληθν-ςπρνινγηθνί παξάγνληεο: Δδψ εληάζζεηαη ε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ 

λα μεθχγεη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ην άγρνο θαη ε αλάγθε επηζηξνθήο ζηε 

θχζε θηι. 

 Γηαξζξσηηθνί /δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ηε 

δεκνγξαθηθή εμέιημε, ηηο κεηαβνιέο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

αζηηθνπνίεζε 

 Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά: Γηα παξάδεηγκα, ε 

πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ, ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ, ε επθνιία ησλ 

κεηαθηλήζεσλ κε ηα κέζα κεηαθνξάο, ε απφζηαζε απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο, 

ην θφζηνο δσήο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ην κέγεζνο ηεο δηαθήκηζεο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ ή πξντφλ 

ηελ επνρή καο, νη λένη ξπζκνί δσήο θαη νη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη ηηο παιηφηεξεο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ. 

ηε πξαγκαηηθφηεηα, έρεη δεκηνπξγεζεί κία θαηλνχξηα λννηξνπία θαη κηα λέα γεληά 

ηνπξηζηψλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο, ηελ νπνία θαιείηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ε ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε εθφζνλ ζέιεη λα παξακείλεη 

αληαγσληζηηθή. Ζ γεληά απηή δελ εμαξηάηαη πιένλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο κεζάδνληεο, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη θπξίσο ην 

δηαδίθηπν γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ, ηε δεκηνπξγία θξαηήζεσλ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπξηζηηθψλ παθέησλ ηεο αξεζθείαο ηνπο. Απφ ηε κεξηά ηνπο, νη 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα απηά δεδνκέλα θαη 

λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ηνπ κέιινληνο θαη είλαη ζε αληαγσληζηηθή ζέζε ζε κηα 

ηφζν ζπλερψο κεηαβαιιφκελε αγνξά. 

 



1.4 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ απνηειείηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηέηνηα, ηα νπνία θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηε ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπλδεηηθψλ θξίθσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ αιπζίδα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Παξαθάησ θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηά :  

 

 Δηεξνγέλεηα ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο :  Όπσο πξναλαθέξακε, ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία απαξηίδεηαη απφ κία πνηθηιφκνξθε γθάκα επηρεηξεζεσλ.  Λφγσ 

ηεο εηεξνγέλεηαο απηήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο,  έλαο δπλεηηθφο 

ηνπξίζηαο πξέπεη λα δηαζέηεη πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

πιεξνθνξίαο, φπσο δηακνλή, κεηαθνξέο θαη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο.  Καηά 

ζπλέπεηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επηθνηλσλία θαη δπαληφηεηα αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πξνκεζεπηψλ. 

 

 Φζαξηφηεηα :  Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ έρεη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαη δελ 

απνζεθεχεηαη. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα δσκάηην παξακείλεη θελφ απνηειεί 

ρακέλε  επθαηξία πψιεζεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη θαηά ζπλέπεηα 

κέησζε εζφδσλ. Σα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

κνλάδσλ , κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε πιεξφηεηά ηνπο. 

 

 

 Σν άπιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο : Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ απνηειείηαη θαηά 

βάζε απφ άπιεο ππεξεζίεο θαη έηζη ν θαηαλαισηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ην γλσξίζεη εθ ην πξνηέξσλ, παξά κφλν φηαλ θηάζεη ζην ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβήο πιεξνθφξεζε γηα 

ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. ηηο κέξεο καο, ε άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή ξνή απηψλ ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ είλαη εθηθηή κέζσ 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη θπξίσο κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

 

 

 

 



 Σν επκεηάβιεην ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο : Σν ηνπξηζηηθφ πξτφλ επεξεάδεηαη 

θαηά πνιχ απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα 

ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ή κηα νηθνλνκηθή θξίζε. Έηζη, νη ηνπξηζηηθνί θνξείο ζα 

πξέπεη λα είλαη αλα πάζε ζηηγκή ζε εηνηκφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζε 

ηέηνηνπ είδνπο θξίζεηο κε ηε κνξθή αλαζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο ή κείσζε 

ησλ ηηκψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή φκσο, πξνυπνζέηεη κεγάιε πνζφηεηα 

πιεξνθνξηψλ ηφζν ζε εηζξνή φζν θαη ζε εθξνή θαη κάιηζηα ζε ζχληνκα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Η εκθάληζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζην 

ηνπξηζκό 

 

Σξηάληα πεξίπνπ ρξφληα πξηλ, πνιιέο επηρεηξήζεηο απνηεινχζαλ παξαδείγµαηα 

ζηαζεξφηεηαο ζην ηνκέα ηεο νξγάλσζεο ηνπο. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηνπο 

παξέµελαλ ζην ίδην επίπεδν πνηφηεηαο θαη νη πειάηεο απνιάµβαλαλ πξνζσπηθή 

εμππεξέηεζε θαη πιήξσλαλ ζηαζεξέο ηηµέο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα γηα ηελ 

εμππεξέηεζε απηή. Δπηπιένλ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ήηαλ ζε πην θηιηθφ επίπεδν, 

ρσξίο λα θπξηαξρνχλ νη ηφζν αγρσηηθνί ξπζκνί, ελψ νη θπβεξλεηηθνί λφµνη δελ είραλ 

παξέµβεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, ψζηε λα ξπζκίδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

ην πέξαζκα ησλ εηψλ φκσο, ην πιήζνο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε, 

φπσο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ηνπξηζηηθά γξαθεία θ.ά. κε απνηέιεζκα λα 

πξνζθέξνπλ νινέλα θαη πην θαηλνηφκεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα 

πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο, αιιά παξάιιεια λα δηαηεξήζνπλ θαη ηελ 

ήδε ππάξρνπζα πειαηεία. Πξνθεηµέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζην ελαιιαζζφµελν 

επαγγειµαηηθφ απηφ θιίκα,  ηα ζηειέρε ηεο θάζε δηνίθεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηηο 

λέεο επηζπµίεο θαη λα είαλη έηνηκεο λα εμππεξεηήζνπλ ηελ θάζε αλάγθε θαη επηζπκία 

ηνπ ηνπξίζηα. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο έρνπλ αιιάμεη θαηά πνιχ, ελψ πιένλ ν 

ηνπξηζµφο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο γηα θάζε θπβέξλεζε. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζα πξέπεη λα είλαη θαιά νξγαλσµέλεο 

θαη έηνηκεο λα κπνξνχλ λα δηαρεηζηνχλ ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζήµεξα. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο απηήο αλαπηχρζεθε έλαο λένο 

θιάδνο κε ηελ νλνκαζία «ζπζηήµαηα πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο», ή  «επηζηήµε 

δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο».(Management Information Systems ή Management 

Information Science) (MIS) (Keiser, J.,2000). Ζ επηζηήκε απηή ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη είλαη έλα ζχζηεµα πνπ µεηαηξέπεη ηελ εηζαγσγή δεδνµέλσλ ζε 

πιεξνθνξηαθφ απνηέιεζµα ην νπνίν ζα ρξεζηµνπνηήζνπλ παξαγσγηθά ηα άηνµα 

πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, αθνχ επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε 

εθηέιεζε ησλδηαδηθαζηψλ ηνπ ζρεδηαζµνχ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

  



 

Γηα λα εξεπλήζνπκε ην ξφιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ηνπξηζκφ, ζα 

πξέπεη θαηαξρήλ λα δηαηξέζνπκε ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζε ηξία βαζηθά ζηάδηα : 

 

 Σν ζηάδην ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, φπσο θαηαιχκαηα, 

κεηαθνξηθά κέζα, αμηνζέαηα θ.ιπ., θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ηαμηδηνχ πξηλ ηε δηεμαγσγή απηνχ 

 Σν ζηάδην πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη πινπνίεζεο ησλ φζσλ είραλ 

αξρηθά ζρεδηαζηεί 

 Σν ζηάδην ηεο ζπιινγήο αλακλήζεσλ θαη κεηάδνζεο ζε ηξίηνπο ηεο εκπεηξίαο 

απηήο κεηά ην πέξαο ηνπ ηαμηδηνχ 

 

Ζ ηερλνινγία εκθαλίδεηαη θαη ζηα ηξία αλσηέξσ ζηάδηα μερσξηζηά θαη είλαη 

απαξαίηεηε αθνχ ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή θαη ηε κεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ, έρεη κεησζεί ζην ειάρηζην. 

 

Ζ αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πξηλ ηε πξαγκαηνπνίεο ηνπ ηαμηδηνχ 

γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηαμηδησηηθψλ νδεγψλ, ηζηνζειίδσλ πεξηνρψλ, θσηνγξαθηψλ, 

ειεθηξνληθά εηζηηήξηα (e-tickets) θαη online μελνδνρεηαθέο θξαηήζεηο. Μεγίζηεο 

ζεκαζίαο απνηειεί πιένλ θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ ηνπξίζηα αθφκε θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, κέο απφ ηα ζπζηήκαηα GPS γηα παξάδεηγκα, πνπ είλαη 

δηαζέζηκα κέζσ θνηεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηηψλ, αιιά θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

 

 

 

  



2.2 Τν πξνθίι ηνπ ζύγρξνλνπ θαηαλαισηή-ηαμηδηώηε 

Ο ηαμηδηψηεο ηνπ 2010 δελ αξθείηαη πιένλ ζε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα πξντφλ ή 

ππεξεζία, αιιά επηδηψθεη λα ελεκεξσζεί θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο πξηλ ην 

αγνξάζεη. χκθσλα κε ην έξγν «Efficient Electronic Services for Tourists in Action» 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε Μαδξίηε απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο, ν ζχγρξνλνο 

θαηαλαισηήο είλαη πην απαηηεηηθφο, δξαζηήξηνο θαη ελήκεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

παιηφηεξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 Δίλαη ελήκεξνο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνο ζρεηηθά κε θνηλσληθά, 

πεξηβαιινληνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ζέκαηα 

 Δπξελά γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ην ίδην ην 

πξντφλ/ππεξεζία φζν θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηηο 

επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο 

 Γηαζέηεη απμεκέλε θξηηηθή δηάζεζε λα  ζπγθξίλεη ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα  

 Αλαδεηά πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

 Πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξα αιιά κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ηαμίδηα (π.ρ. city 

breaks) 

 Μεηαθηλείηαη δηαξθψο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην επίπεδν 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο ρξήζεο θηλεηήο ηερλνινγίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε νπνηνδήπνηε ρψξν 

 πλήζσο απνθαζίδεη ηε ηειεπηαία ζηηγκή, θαηά ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη  ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ θξαηήζεο θαη ρξήζεο ησλ θξαηήζεσλ θαη άξα λα 

απαηηείηαη γξήγνξε αληαπφθξηζε απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

επηζπκίεο ηνπ 

Σν πξνθίι ηνπ εθάζηνηε θαηαλαισηή ζηηο δηάθνξεο επνρέο πνηθίιεη θαη ηξνπνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο αιιά θαη ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο. Ο 

ηαμηδηψηεο ηνπ 2010 αλαδεηά πξάγκαηα δηαθνξεηηθά κε ην ηαμηδηψηε ηνπ 1990 αιιά 

θαη κε απηφλ ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Ζ άλνδνο ζην βηνηηθφ επίπεδν, νη 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη νη κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ζε φηη αθνξά ηνπο 

ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλζήθεο ζηελ 

αγνξά. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πιένλ ε κεγαιχηεξε επειημία, ε απαίηεζε γηα 

πνηνηηθφηεξα θαη ιηγφηεξα καδηθά πξντφληα θαζψο θαη νη αληαγσληζηηθέο ηηκέο απφ 

κία φιν θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

  



2.3 Δηζαγσγή ζηνλ ειεθηξνληθό ηνπξηζκό (e-tourism) 

Σν άπιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζηζηά ην ηνπξηζκφ σο κία βηνκεραλία ε νπνία 

βαζίδεηαη ζην έπαθξν ζηε δηαξθή θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε. Μία εθ ησλ πξνηέξσλ 

αμηνιφγεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ή κίαο ηνπξηζηηθήο ππεξεζίαο είλαη αδχλαηε. 

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απαηηεί ηελ  πιεξνθφξεζε ηφζν 

ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο ζηελ 

αγνξά. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεη θαλείο εχθνια φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

επεξεάδεηαη έληνλα θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο λέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

 

ηηο κέξεο καο, νη  ηνπξίζηεο εθδειψλνπλ  κία πην δπλακηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

δεηνχλ πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε. Αλ θαη ηα θιαζζηθά ηνπξηζηηθά 

παθέηα  ηα νπνία δηακνξθψλνπλ νη tour operator θαη κεηαπσινχλ ηα ηαμηδησηηθά 

γξαθεία εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη λα θξαηνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο, ν 

ηνπξηζκφο «θάλε ην κφλνο ζνπ» (do-it-yourself, D.I.Y.) απμάλεηαη κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα εληνπίδνπλ κφλνη ηνπο πιένλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λα αγνξάδνπλ ππεξεζίεο, αλαπηχζζεηαη αικαησδψο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη, ε αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο είλαη 

αλαγθαία γηα λα αληαπνθξηζεί ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζηηο λέεο απηέο πξνθιήζεηο. 

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) είλαη έλαο εμειηζζφκελνο ηνκέαο θαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαλψζεηο αλαπηχζζνπλ 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απηφο ν ηξφπνο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη γλσζηφο σο ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο (e-tourism). Γελ 

πξφθεηηαη απιψο γηα έλα ππνινγηζηή ή έλα δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κία 

επηρείξεζε αιιά γηα έλα ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη απφ νιφθιεξε ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία. 

 

Ο ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Αθνξά ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ, φπσο ην 

δηαδίθηπν. ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπξηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εθαξκνγέο 

intranet, extranet θαη Γηαδηθηχνπ θαζψο θαη δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο θαη κάξθεηηλγθ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

 



2.4 Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπξηζκνύ 

 
Ζ νξζή ρξήζε θαη  αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία κπνξεί λα παξάγεη λα επηθέξεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα 

θαη πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπξηζκνχ. Απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηά 

επσθεινχληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ηε ηνπξηζηηθή αιπζίδα φπσο νη 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ηαμηδηψηεο-θαηαλαισηέο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

Πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχο 

 Γλσζηνπνηείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν ν πνιηηηζκφο ηνπ πξννξηζκνχ  

 Πξνσζνχληαη θαη δεκηνπξγνχληαη λένη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

 Μεηψλεηαη ην θφζηνο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 

 Μεηψλεηαη ε εμάξηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο 

πξάθηνξεο, εθφζνλ κπνξνχλ πιένλ λα πξνβάιινληαη νη ίδηνη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε δηεζλείο αγνξέο 

 Με ηε ρξήζε ΣΠΔ πξνζθέξνληαη θαιχηεξεο ππεξεζηεο ζηνπο ηνπξίζηεο 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, π.ρ. κε ηε βνήζεηα 

ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηερλνινγίαο 

 

Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 Αλαγλψξηζε κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο  ζε δηεζλείο αγνξέο 

 Με ειάρηζην θεθάιαην κπνξεί λα βξεη εχθνια θαη γξήγνξα πεξηζζφηεξνπο 

πειάηεο, θαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο θαη θαηάιιεινπο επηρεηξεκαηηθνχο 

εηαίξνπο 

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

άκεζα θαη κε ράκειν θφζηνο ζε παγθφζκην επίπεδν, ρσξίο λα εμαξηψληαη 

απφ ηξίηεο επηρεηξήζεηο ή tour-operators 

 κίθξπλζε ή αθφκα θαη πιήξεο εμάιεηςε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα, 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

 Θεκειηψλεηαη ην φλνκα θαη βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Δπηρεηξήζεηο 

πνπ δελ έρνπλ ή απνηπγράλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ 

δηθηπαθφ ηφπν, δηαθηλδπλεχνπλ λα παξνπζηάζνπλ πξνο ηα έμσ ηελ εηθφλα 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ επνρή  



Πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ηαμηδηψηεο-θαηαλαισηέο 

 Ο ηαμηδηψηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε κία πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα 

νπνηνδήπνηε πξντφλ ή ππεξεζία ηνλ ελδηαθέξεη ρσξίο θφζηνο, 24 ψξεο ην 

24σξν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο θη αλ 

βξίζθεηαη 

 Παξνρή πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ζηνπο ηαμηδηψηεο, θαζψο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα απφ έλα κεγάιν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ θαη 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπλ νη ηνπξίζηεο απφ ην 

δηαδίθηπν είλαη θαιχηεξεο θαη θαιχπηνπλ κία επξεία γθάκα εθφζνλ κπνξνχλ 

λα επηζθεθηνχλ πνιινχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ζρεκαηίδνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν κία πην νινθιεξσκέλε άπνςε. Ζ πιεξνθφξεζε γίλεηαη κε δηάθνξα 

κέζα, φπσο θείκελν, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν παξνπζηάδνληαο έηζη ήρν θαη 

εηθφλα 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ άκεζα (κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα) 

θαη φρη ζε εκέξεο ή εβδνκάδεο. Δμαηηίαο ηεο ηερλνινγίαο, φιεο νη δηαδηθαζίεο 

είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο κε  απνηέιεζκα νη ρξφλνη αληαπφθξηζεο ζηα 

αηηήκαηα ησλ πειαηψλ λα έρνπλ κεησζεί αηζζεηά 

 Γπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο πειάηεο ζε ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο 

θαη αληαιιαγήο ηδεψλ θαη ζχγθξηζε εκπεηξηψλ. Οη ζχγρξνλνη ηνπξίζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα λέα δηαδηθηπαθά εξγαιεία (blogs, 

webcasting θηι) γηα λα γίλνπλ θαη νη ίδηνη παξαγσγνί ηνπξηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη λα κνηξαζηνχλ κε άιινπο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Τα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπξηζκνύ 

 
Όπσο ζπλεζίδεηαη βέβαηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ θαη ηα αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο δξαζηεξηφηεηαο ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εμαιεθζνχλ πιήξσο. 

πγθεθξηκέλα, νη αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

- Σν θφζηνο ηεο πάγηαο επέλδπζεο φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ πνπ πηζαλφλ λα είλαη απαγνξεπηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

κηθξνχ κεγέζνπο 

- Δπίζεο,  πςειφ είλαη θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ελφο 

ηνπξηζηηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ εμαηηίαο  ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Μία επηρείξεζε γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή πξέπεη λα 

αλαβαζκίδεη ζπλερψο ην ζχζηεκά ηεο ζχκθσλα κε ηε ηειεπηαία ηερλνινγία 

-  Έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνπ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ 

- Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ίζσο λα κελ 

δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, δελ δηαζέηνπλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνπιηνχξα γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο 

- Γελ ππάξρεη πάληα επαξθέο εχξνο δψλεο ηειεπηθνηλσληψλ, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

 

Μεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο ηαμηδηψηεο-θαηαλαισηέο 

- Πνιινί θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηηο πξφζσπν-κε-πξφζσπν ζπλαιιαγέο. ην 

δηαδίθηπν ππάξρεη έιιεηςε ηεο αλζξψπηλεο επαθήο. Όκσο, θάπνηνη πειάηεο 

ζέινπλ λα αγγίδνπλ ηα πξντφληα πξηλ ηα αγνξάζνπλ ή πξνηηκνχλ λα 

θαλνλίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο κε ηνλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα, δηαηεξψληαο νπηηθή 

επαθή καδί ηνπ αθνχ απηφ ηνπο εκπλέεη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη 

εκπηζηνζχλε 

- Απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο γηα λα απνθηήζνπλ νη θαηαλαισηέο εκπηζηνζχλε 

ζε κία ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα αιιά θαη ηελ ηερλνινγία γεληθφηεξα. Τπάξρεη 

δπζθνιία κεηάβαζεο απφ έλα ηαμηδησηηθφ γξαθείν κε θπζηθή παξνπζία ζε έλα 

δηαδηθηπαθφ ηφπν, εμαηηίαο ηνπ φηη νη ηνπξίζηεο δελ εκπηζηεχνληαη έλαλ 

απξφζσπν πσιεηή, ηηο ζπλαιιαγέο ρσξίο ραξηηά θαη ηα ειεθηξνληθά ρξήκαηα 



- Έιιεηςε αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο.Οη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ κπνξνχλ λα 

απεηιήζνπλ ηφζν ηελ αζθάιεηα ηεο ηζηνζειίδαο, φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηε 

ππνθιέπηνληαο ζεκαληηθά δεδνκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ θσδηθφ ηεο 

πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Η παξνπζία ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 

Σν δηαδίθηπν απνηειεί πιένλ ην ηδαληθφ εξγαιείν ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ φζν θαη γηα ηνπο ηαμηδηψηεο-θαηαλαισηέο. Έλα μελνδνρείν ή έλα 

ηαμηδησηηθφ γξαθείν έρεη ζηηο κέξεο καο ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζεί κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά ηα πξντφληα ηνπ, απνθηψληαο 

ηαπηνρξφλα δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Απφ ηε πιεπξά ηνπο, νη 

ηνπξίζηεο εμαζθαιίδνπλ πιεξνθφξεζε, ζρεδηάδνπλ αιιά θαη θιείλνπλ ηηο δηαθνπέο 

ηνπο κφλν κε έλα θιηθ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο. 

Ο ηνπξηζκφο ήηαλ θαη παξακέλεη απφ ηηο πξψηεο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην Internet, γη’απηφ άιισζηε θαη ππάξρνπλ αλαξίζκεηεο ειεθηξνληθέο 

ζειίδεο ζρεηηθέο κε δηαθνπέο θαη ηαμίδηα ζε θάζε ρψξα ηνπ θφζκνπ. Ζ πξνεηνηκαζία 

ησλ δηαθνπψλ απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κπήθε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ. 

Όζν κάιηζηα πην εκπεξηζηαησκέλε είλαη ε αλαδήηεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πξννξηζκνχο, ε ελεκέξσζε γηα αμηνζέαηα θαη 

πνιηηηζκηθά κλεκεία , ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη επθαηξείεο γηα πην επράξηζηε 

εκπεηξία. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.2 Τν δηαδίθηπν σο κέζν πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο 

ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 

ηηο κέξεο καο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο απφ 

νιφθιεξε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο πξνζθέξεη ηηο 

αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Άκεζε πξφζβαζε ζε έλαλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ δηαζέζηκν νιφθιεξν 

ην 24σξν ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

 Γξήγνξε, εχθνιε, νηθνλνκηθή θαη ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο 

επηθνηλσλία, κέζσ αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφλησλ κεξψλ 

(επηρεηξήζεσλ-θαηαλαισηψλ) 

 Γηεμαγσγή νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ηεο γεο 

 Τπνζηήξημε ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

 Γπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ 

ζελαξίσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ πειαηψλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε 

 Δμάιεηςε ηεο αλάγθεο γηα ηνπξηζηηθνχο κεζάδνληεο, φπσο tour operators θαη 

ηνπξηζηηθά γξαθεία 

 

Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο 

εκπιέθνληαη κε ην δηαδίθηπν θαζψο ε αλάπηπμή ηνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο είλαη 

ξαγδαία θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο ζην κέιινλ. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ 

πξννξηζκνχο, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, μελνδνρεία, θξαηήζεηο δσκαηίσλ, κεηαθνξηθά 

κέζα, ελνηθηάζεηο νρεκάησλ, θξνπαδηέξεο, on-line πξάθηνξεο θαη ηαμηδησηηθέο πεγέο. 

 

 

 

 



ην παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη δηάθνξεο εθαξκνγέο 

ηνπ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Διιάδα θαηέρεη ηε ρακειφηεξε ζέζε κε 

πνζνζηφ 67,6% θάλνληαο ηε ιηγφηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ε Μεγάιε Βξεηαλία 

βξίζθεηαη ζηε θνξπθή κε πνζνζηφ 87%. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ δηθηπαθφ ηφπν βξίζθνληαη ζηελ Απζηξία (86,8%), ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζηε ρψξα καο αγγίδεη ην 57,3% θαηαηάζζνληαο καο γηα κηα αθφκα θνξά ζηε 

ηειεπηαία ζέζε. 

 

 

Πίλαθαο 1: Υξήζε Γηαδηθηχνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

Μνιαηαχηα, ε επξεία εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ εινρεχεη θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, 

ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθέξνπκε. Γηα παξάδεηγκα, ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ γηα λέεο επηρεηξήζεηο είλαη εμαηξεηηθά ρακειά, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

ν αληαγσληζκφο κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, ρσξίο λα ππάξρεη 

θάπνηνο έιεγρνο ηεο δηθηπαθήο αγνξάο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα, 

ςπρνινγηθήο βάζεο, είλαη απηφ ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ζε δεηήκαηα 

πιεξσκήο απφ ηε πιεπξά ησλ πειαηψλ. Οη ρξήζηεο είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε on line ζπλαιιαγψλ, αθνχ πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε 

πηζησηηθψλ θαξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηηκνχλ λα έξρνληαη ζε απεπζείαο επαθή 

κε ηνλ ππάιιειν ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο παξά κε κηα απξφζσπε ηζηνζειίδα. 

 

 



3.3 Οη αιιαγέο πνπ επέθεξε ην δηαδίθηπν ζην κνληέιν ησλ 

ηνπξηζηηθώλ ζπλαιιαγώλ 

 

Γηα λα αληηιεθζνχκε ηηο επηδξάζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην κνληέιν ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα αλαθέξνπκε ηηο θαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο 

απαξηίδεηαη. Όπσο ζε φιεο ηηο αγνξέο, δχν είλαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελεο θαηεγνξίεο 

αηφκσλ, απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη θαηαλαισηέο-

ηαμηδηψηεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην φηη δειαδή απνηειείηαη απφ 

έλα κίγκα άπισλ ππεξεζηψλ, έρεη κηθξή δηάξθεηα δσήο θαη ππάξρεη κεγάιε 

γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε ελφο επηθνηλσληαθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ην νπνίν ππάξρεη 

εδψ θαη  πνιιά ρξφληα. Οη κελ αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο ψζηε λα πξνβάιινπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη νη δε γηα λα βξνπλ ηηο 

πην ζπκθέξνπζεο γηα απηνχο πξνηάζεηο δηαθνπψλ. 

 

ρήκα : Δπηθνηλσληαθφ ράζκα 

Πεγή: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=274 

Σν επηθνηλσληαθφ απηφ ράζκα θάιπςαλ θαη ζπλερίδνπλ λα θαιχπηνπλ κέρξη ζήκεξα 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη ελδηάκεζεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη ηα 

ηαμηδησηηθά γξαθεία, αιιά θαη νη αλαπηπμηαθνί νξγαληζκνί, φπσο ν Δ.Ο.Σ. (Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ). 

 

ρήκα : Μνληέιν ηνπξηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ 

Πεγή: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=274

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=274
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=274


 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φκσο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη θαη εκθαλίδνληαη θαηλνχξηνη 

ηξφπνη γηα πην άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαζηζηψληαο ηελ 

παξνπζία ησλ ελδηάκεζσλ κεξψλ ιηγφηεξν αλαγθαία. Σν κέζν πνπ ζπλέβαιε 

πεξηζζφηεξν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ην δηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο ηνπ κπνξνχλ 

λα επηζθέπηνληαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, λα αμηνινγνχλ 

πξνζθνξέο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θξαηήζεηο ζέζεσλ, δσκαηίσλ, νρεκάησλ θ.η.ι. 

Έρνπκε πεξάζεη πιένλ ζε κηα επνρή πνπ ε απφιπηε εμάξηεζε απφ ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο κεζάδνληεο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη κεγαιψζεη ε 

δχλακε ησλ δπλεηηθψλ ηαμηδησηψλ εθφζνλ κπνξνχλ κφλνη ηνπο πηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νηηδήπνηε έσο ηψξα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πιεξψζνπλ ηξίηνπο 

γηα λα πινπνηεζεί. 

Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην θάησζη ζρήκα φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ππάξρνπζα θαη 

κειινληηθή θαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ : 

 

 

ρήκα : Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο ηνπξηζηηθέο ζπλαιιαγέο 

Πεγή: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=276 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=276


3.4 Η γλώκε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηα θίλεηξα πνπ ηνπο 

σζνύλ ζηηο on line ζπλαιιαγέο 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζεθε ην 2002 απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ ζε 1200 ηαμηδηψηεο γηα επαγγεικαηηθφ ζθνπφ θαη ζε 1351 ηαμηδηψηεο 

αλαςπρήο, παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ (66%) ππνζηεξίδεη 

πσο νη δηάθνξνη ηζηφηνπνη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ παξέρνπλ θαιχηεξεο θαη πην 

αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο έλαληη απηψλ ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ. Μάιηζηα,  ην 

39% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο (είηε ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν είηε φρη) πηζηεχνπλ 

πσο ην internet είλαη επθνιφηεξν θαη ηαρχηεξν ζηε ρξήζε απφ ηελ επαθή κε θάπνηνλ 

ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πάλσ απφ ην 

έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη πάλσ απφ ην 50% απηψλ πνπ 

έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ην ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ 

online θξαηήζεηο. 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηνλ ιφγν πνπ σζεί ηνπο ηαμηδηψηεο λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη λα θάλνπλ online θξαηήζεηο, πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ηαμηδησηψλ 

(90%) πηζηεχεη πσο ε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν είλαη ε 

πξφζβαζε ζε ρακειφηεξεο ηηκέο, αλεμαξηήησο πξντφληνο. Άιισζηε, ν θαηαλαισηήο 

κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα λα ζπγθξίλεη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη λα 

θαηαιήμεη ζε απηφ πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί πεξηζζφηεξν. Σέινο, ε αληίιεςε φηη ε 

αλαδήηεζε επθαηξηψλ θαη θζελφηεξσλ ιχζεσλ αληαπνθξίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ, φπσο νη νηθνλνκηθά αδχλακνη, δελ αιεζεχεη. 

Άλζξσπνη απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηάμεηο αλαδεηνχλ έμππλεο ιχζεηο, 

ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζην κέγηζην βαζκφ κε ην ρακειφηεξν 

θφζηνο γηα απηνχο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα θαη πνζνζηά δηαθαίλεηαη φηη ν ν ηνκέαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ δελ κπνξεί ζηηο κέξεο καο λα παξαβιέπεηαη παγθνζκίσο, 

αιιά νχηε θαη ζηε ρψξα καο, θαζψο αληηπξνζσπεχεη πξαγκαηηθά ην κέιινλ ηεο 

πνξείαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα εμειίζζνληαη ζπλερψο 

νη ηζηνζειίδεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ εκπινπηίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη 

βειηηψλνληαο ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαλαισηή. Οη 

δεκηνπξγνί ησλ ηζηφηνπσλ απηψλ, πξνζπαζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο λα 

δηακνξθψζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ηελ ηζηνζειίδα ηνπο, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ φζνπο 

πεξηζζφηεξεο επηζθέπηεο κπνξνχλ θαη λα ηνπο πείζνπλ γηα ην πξντφλ ηνπο. 



3.5 Αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ ζην δηαδίθηπν 

 

Σν αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο απνηειεί ηξνρνπέδε ζηηο on line ζπλαιιαγέο πνπ 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη θαηαλαισηέο. Όζνλ αθνξά ην ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ε αλαζθάιεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζηηο ππεξεζίεο θξάηεζεο πνπ κπνξεί 

θαλείο λα πξαγκαηνπνηήζεη κέζα απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. 

Μεξηθνί απφ απηνχο ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο φπσο εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θαη 

γξαθεία έθδνζεο εηζηηεξίσλ, επηηξέπνληαο κε ην ηξφπν απηφ ζηνπο ρξήζηεο λα 

θαηνρπξψλνπλ δσκάηηα ή ζέζεηο ζε αεξνπιάλα ή πινία on line. 

Σα δεηήκαηα αζθαιείαο απηά, δελ πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ηνπξηζηηθέο 

ηζηνζειίδεο αιιά αθνξνχλ νιφθιεξε ηε γθάκα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ο εθάζηνηε θαηαλαισηήο πνπ επηζπκεί λα πινπνηήζεη κία 

ζπλαιιαγή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη αλαγθαζηηθά λα πιεξψζεη κέζσ ηεο 

πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο. Σν δήηεκα απηφ δηράδεη ηνπο ρξήζηεο δεκηνπξγψληαο δχν 

αληίζεηεο ζέζεηο, ε κία ππέξ θαη ε άιιε θαηά ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκψλ ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Cooper, "Δπηρεηξήζεηο θαη άηνκα πνπ ηίζεληαη ππέξ ηεο κεηάδνζεο 

ηνπ αξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ην ίδην 

κε ην λα ηνλ κεηαδίδεη κέζσ ηειεθψλνπ ή κε ην λα δψζεη ηελ θάξηα ζε θάπνηνλ 

ππάιιειν θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο γηα λα ηελ ρξεψζεη. Όζνη είλαη αληίζεηνη κε ηνπο 

παξαπάλσ ηνλίδνπλ πσο ζην δηαδίθηπν είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα αλαπηπρζεί 

ινγηζκηθφ πνπ λα αληρλεχεη ζε καδηθή βάζε πιεξνθνξίεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη θαη λα ηηο ππνθιέπηεη." 

 

ρήκα : Ο θίλδπλνο ηεο κεηάδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πεγή : Frederic J.Cooper, 1995, "Implementing Internet Security", p.191  

 



Τπάξρνπλ πξνο ην παξφλ δχν κέζνδνη πνπ πεξηνξίδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί αλ επέιζεη απφ κία on line ζπλαιιαγή. Ζ πξψηε θαη ε πην 

δηαδεδνκέλε είλαη ε θξππηνγξάθεζε ησλ κεηαδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε 

ηεο Τπνδνκήο Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ. Ζ θξππηνγξάθεζε επηιχεη ην πξφβιεκα κέρξη  ην 

βαζκφ εθείλν πνπ ν  ελδερφκελνο εηζβνιέαο δελ  έρεη βξεη θάπνηνλ γξήγνξν 

αιγφξηζκν πνπ λα απνθσδηθνπνηεί ηελ πιεξνθνξία. Μηα ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο 

είλαη ε ρξήζε Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ δηαβεβαηψλνπλ γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηελ εγθπξφηεηα ηεο θάζε πιεπξάο πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. Ζ 

βέιηηζηε βέβαηα ηαθηηθή, ε νπνία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πςειφηεξν επίπεδν 

αζθάιεηαο θαη εγθπξφηεηαο, είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. Καζψο ε έξεπλα 

ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζπλερίδεηαη, λέεο κέζνδνη ζα εκθαλίδνληαη γηα λα 

θαηαζηήζνπλ ηηο online ζπλαιιαγέο πην αζθαιείο ζε ζρέζε κε παιεηφηεξα. 

Βέβαηα, απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηα επαίζζεηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηνπο κεραληζκνχο online ζπλαιιαγψλ. Φπζηθά, ππάξρνπλ 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη δεκησζεί λα 

δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε, αιιά νη δηαδηθαζίεο είλαη ζπλήζσο ρξνλνβφξεο θαη 

επηθέξνπλ επηπιένλ νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, νπφηε δχζθνια κπάηλεη θαλείο ζε 

απηή ηε θνζηνβφξα θαη ςπρνθζφξα δηαδηθαζία. 

Σν δηθαίσκα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη 

αδηακθηζβήηεην γηα ηνλ θαζέλα. Παξ' φια απηά, πνιιέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ειινρεχνπλ θηλδχλνπο, φπσο ε δεκνζίεπζε 

πιεξνθνξηψλ. πκπεξαζκαηηθά, απνκέλεη ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηδηνθηήηεο ησλ 

ηζηνζειίδσλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο, ππελζπκίδνληάο ηνπο λα κελ 

δεκνζηνπνηνχλ  νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ην άηνκφ ηνπο ζεσξνχλ επαίζζεηε. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ θαη ηνπο απξφζεθηνπο ή αξράξηνπο ρξήζηεο 

πνπ δεκνζηνπνηνχλ θαηά ιάζνο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο εηδνπνηψληαο ηνπο 

γηα παξάδεηγκα κε θάπνην κήλπκα ή εκθαλίδνληαο κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή απηά 

πνπ πιεθηξνινγνχλ ζηελ νζφλε (φπσο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκνχ ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο). 

 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=192
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=192


ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Σπζηήκαηα Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ (Computer 

Reservation System-C.R.S) 

 

Σε δεθαεηία ηνπ ΄30, πξηλ απφ ηελ εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, νη 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξεο ρεηξφγξαθεο κεζφδνπο 

θξαηήζεσλ θαη δηαρείξεζεο πηήζεσλ, νη νπνίεο φκσο ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξεο θαη 

δπζιεηηνπξγηθέο πξνθαιψληαο πνηθίια πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα ηηο κεησκέλεο 

πιεξφηεηεο θαη ηελ αδπλακία εθαξκνγήο πνιηηηθήο ππέξ-θξαηήζεσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ ψζεζε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ιχζεσλ πνπ ζα 

ζηεξίδνληαλ ζηνλ απηνκαηηζκφ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ  είρε σο απφξξνηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαρείξεζεο κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ. Έηζη, νη κεγάιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο βξήθαλ δηέμνδν ζηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. 

Σν 1953 ε αεξνπνξηθή εηαξεία American Airlines θαη ε εηαηξεία IBM πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηαθήο, ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ρεηξηδφηαλ ηηο αεξνπνξηθέο θξαηήζεηο, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ, ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ, ηα δξνκνιφγηα θαη ηνπο 

θαθέινπο κε ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ. Σν λέν απηφ πξφγξακκα πνπ θφζηηζε πάλσ 

απφ 40  εθαηνκκχξηα δνιιάξηα νλνκάζηεθε SABRE (Semi-Automated Business 

Research Environment). Αξθεηέο ππήξμαλ νη εηαηξείεο πνπ αθνινχζεζαλ ην 

παξάδεηγκα ηεο American Airlines, σζηφζν ε ίδηα σο πξσηνπφξνο θαηείρε ην 

πξνηέξεκα λα ειέγρεη ηα θαλάιηα δηαλνκήο θεξδίδνληαο κε ην ηξφπν απηφ έλα κεγάιν 

κεξίδην ηεο αγνξάο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ηελ 

έζεζε ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ήηαλ ην γεγνλφο φηη έδηλε κεγαιχηεξεο πξνκήζεηεο 

ζηνπο πξάθηνξεο εθείλνπο πνπ έθαλαλ ηηο πεξηζφηεξεο θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο. 

 

 



Σα κεγάια πνζά πνπ δηαθηλνχληαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ, θαηέζηεζαλ ηα C.R.S. πέξα απφ κηα πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ πξνκεζεχνπλ  

C.R.S. ιεηηνπξγνχλ ζαλ κεζάδνληεο κεηαμχ αγνξαζηνχ θαη πσιεηνχ, εθηεινχλ ηελ 

ππνινγηζηηθή αμία ησλ εληνιψλ θαη πξνζθέξνπλ απνζήθεπζε θαη δίθηπα 

ηειεπηθνηλσλίαο έλαληη θάπνηαο ζπλδξνκήο γηα θάζε θιέηζηκν εηζηηεξίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα κηα αεξνπνξηθή θξάηεζε ζήκεξα ην αληίηηκν ηεο ζπλδξνκήο είλαη 

πεξίπνπ $ 3.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.2 Δμέιημε ησλ C.R.S ζε G.D.S. 

 

Ζ κεγάιε θαηλνηνκία έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ ΄80, φηαλ ηα δηάθνξα C.R.S. 

ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ ηα Παγθφζκηα πζηήκαηα Γηαλνκήο  

(Global Distribution Systems), ηα νπνία ζπλέδεζαλ ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία κε 

ηαμηδησηηθά γξαθεία αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο 

παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (μελνδνρεία, εηαηξείεο ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, έθδνζε 

ηαμηδησηηθήο VISAs) ζε παγθφζκην επίπεδν. 

ήκεξα ππάξρνπλ ηέζζεξα κεγάια G.D.S. Σν SABRE, ην κνλαδηθφ πνπ δελ 

νινθιεξψζεθε κε θάπνην άιιν C.R.S. θαη παξακέλεη ην corporate ζχζηεκα 

θξαηήζεσλ ηεο American Airlines. Σν GALILEO πνπ ηδξχζεθε απφ ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ησλ British Airways, Swissair, KLM θαη United Airlines., ην 

AMADEUS απφ ηηο Air France, Iberia, Lufthansa θαη SAS θαη ην WORLDSPAN απφ 

δηάθνξεο ακεξηθάληθεο εηαηξείεο. 

Σα G.D.S. δελ είλαη δηαζέζηκα απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ, 

αιιά έρνπλ αμηνπνηήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο κέζσ 

δηαθφξσλ θαλαιηψλ θαη πιαηθνξκψλ, φπσο ην δηαδίθηπν θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν. Οη 

δπλαηφηεηεο απηέο απφ ηε κία παξάθακςαλ ηνπο κεζάδνληεο θαη απφ ηελ άιιε 

ελδπλάκσζαλ ην ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ G.D.S. βαζίδεηαη ζηηο πιεξσκέο θαη πξνκήζεηεο πνπ 

εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο (γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθηφο 

εάλ ν ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο θάλεη κεγάινπο ηδίξνπο πσιήζεσλ) θαη απφ ηνπο 

άκεζνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζέινπλ λα λα πξνβάινπλ θαη λα πνπιήζνπλ ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ησλ G.D.S. 

 

 

 

 

 



Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ G.D.S. ηφζν γηα ηηο επηρε ηξήζεηο θαη ηνπο 

κεζάδνληεοφζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ηα εμήο: 

 Άκεζε κεηάδνζε θαη αλαλέσζε πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα ζεκεία πψιεζεο 

 Αχμεζε ζεκείσλ πψιεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν 

 Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο (π.ρ. θνηλή βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηηο θξαηήζεηο) 

 Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

 Online θξαηήζεηο 

 Δκθάληζε δηαζεζηκφηεηαο θαη ηηκψλ 

 Γπλαηφηεηα γηα έθδνζε εηζηηεξίσλ 

 Παξνρή πνηθίισλ ηαμηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ θαη ην 

πην πνιχπινθν δξνκνιφγην 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ έλα επξχ θάζκα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.3 Ηιεθηξνληθό εηζηηήξην (e-ticketing) 

 

Σν e-ticket απνηειεί ζηελ νπζία έλα εηζηηήξην ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηθαλφ λα εθδνζεί 

απφ πνηθίια ειεθηξνληθά θαλάιηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ κηαο ηζξνζειίδαο ή 

ελφο 3G ηειεθψλνπ. Σν απνδεηθηηθφ αγνξάο ηνπ εηζηηεξίνπ απνζεθεχεηαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο θαη ε επηθχξσζε ηεο θξάηεζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ 

πειάηε κέζσ e-mail, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο επηβεβαίσζεο ηεο 

αγνξάο. Ζ πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη  θαη πάιη ειεθηξνληθά κε ηε ρξέσζε ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε on-line. πλήζσο, εθπξνζσπεί ηελ αγνξά κίαο ζέζεο 

ζε κηα αεξνπνξηθή εηαηξεία αλ θαη πιένλ νη εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ 

έρνπλ επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 

ζέαηξα θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην θιάδν ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ε λέα απηή κνξθή εηζηηεξίνπ έρεη γίλεη ππνρξεσηηθή γηα ηα 

κέιε ηεο IATA απφ ην 2008. 

Με ηελ εκθάληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ 

θξάηεζε έσο ηελ επηβίβαζε, γίλνληαη γξεγνξφηεξεο θαη πην αζθαιείο. Βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ e-ticketing γηα ηνλ πειάηε απνηειεί ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα θάλεη 

γξήγνξν check in θαη λα κεηψζεη θαηά πνιχ ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζην γθηζέ. 

Δπίζεο , θαηά ηε δηάξθεηα έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ ν κειινληηθφο ηαμηδηψηεο κπνξεί λα 

επηιέμεη ηε ζέζε πνπ επηζπκεί λα θάηζεη ζην αεξνπιάλν, κέζα απφ έλα 

ζρεδηάγξακκα ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Αθφκα έλα 

πιενλέθηεκα γηα ηνλ πειάηε, είλαη φηη ην εηζηηήξην απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα ηεο 

εηαηξείαο θαη έηζη δελ κπνξεί λα ραζεί ή λα θιαπεί. Οη εθαξκνγέο ηνπ e-ticketing, 

έρνπλ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο εηαηξείεο θαζαπηέο , αθνχ κεηψλνληαη 

θαηά πνιχ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, φπσο ηα θφζηε δηαλνκήο θαη ηα εθηππσηηθά 

έμνδα.  

 

Ζ εθαξµνγή ηνπ e-ticketing ζε  µία  µφλν εηαηξεία είλαη απιή, ε δηαδηθαζία φκσο 

πεξηπιέθεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηαμίδηα ζηα νπνία ρξεζηµνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

απφ  µία εηαηξείεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη βάζεηο δεδνµέλσλ ησλ εηαηξεηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο µεηαμχ ηνπο. Δμαηηίαο απηήο ηεο πεξηπινθφηεηαο, 

αξρηθά επλννχληαη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ ζπµµεηέρνπλ ζε εηαηξηθέο «ζπµµαρίεο», 

alliances, ή ζπλεξγάδνληαη  µε εηαηξίεο  µε άιιεο πξαθηηθέο, φπσο ηα code-share 

agreements.  



 

Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεη αθφµα πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε δεµηνπξγίαο µηαο 

θνηλήο πιαηθφξµαο ζπλεξγαζίαο  µεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ή ηελ 

δεµηνπξγία θαη πηνζέηεζε open standards απφ αεξνπνξηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη 

άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, αθνχ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ δελ απαξηίδεηαη  µφλν 

απφ ηελ  µεηαθνξά θαη ν ηνπξίζηαο ζα ζειήζεη λα αγνξάζεη θαη άιια πξντφληα ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη πιαηθφξµα θαη πξνµεζεπηή.   

 

Σν  e-ticketing απνηειεί κία εθαξκνγή πνπ εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

πνπ ηαμηδεχνπλ ζπρλά θαη γλσξίδνπλ ηί δεηάλε απφ κηα αεξνπνξηθή πηήζε θαη δελ 

δηαζέηνπλ ρξφλν γηα λα επηζθεθζνχλ έλα ηαμηδησηηθφ γξαθείν. Αθφκα, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα πνιιέο εηαηξείεο, 

ζπγθξίλνληαο ηηκέο, δηαδξνκέο θαη άιιεο ππεξεζίεο, ψζηε λα επηιέμνπλ εθείλε πνπ 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ έλαο 

επηβάηεο πνπ ηαμηδεχεη κε ειεθηξνληθφ εηζηηήξην, ρξεηάδεηαη απιά λα επηδείμεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, ην δηαβαηήξηφ ηνπ, ηελ άδεηα νδήγεζεο ή ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.4 Ηιεθηξνληθή πξόζιεςε (e-recruitment) 

 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ζε πνιιαπινχο ηνκείο κηαο επηρείξεζεο θαη 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ αλάγθεο δηαθφξσλ ηκεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηκήκα 

αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ζ ειεθηξηληθή πξφζιεςε, είλαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ πφξσλ, ηδίσο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εηαηξεία 

«αλαξηά» ζην δηαδίθηπν ηηο θελέο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη πξέπεη 

λα θαιπθζνχλ, κέζσ δηαθφξσλ εηδηθψλ portal. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ππνςήθηνη, 

βιέπνπλ ηηα αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαζελφο ζηέιλεη 

άκεζα θαη γξήγνξα ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζε κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ, απμάλνληαο ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα πξφζιεςε ζε θάπνηα επηρείξεζε απφ απηέο.  

 

Απφ ηε πιεπξά ηνπο, νη εξγνδφηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο online δηαθεκηζηηθέο 

πηλαθίδεο εξγαζίαο θαη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ πιένλ 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηφζν γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ήηαλ κέρξη πξφηηλνο 

αλέθηθην. Ζ δηαδηθαζία απηή πηνζεηείηαη πιένλ απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ αλαδήηεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε παγθφζκηα εκβέιεηα (international sourcing), ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη 

ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο  κέζα απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα πνπ ε 

ίδηα απαηηεί, απφ ηε δηαθήκηζε, ηε θαηάζεζε ηνπ βηνγξαθηθνχ, ην θηιηξάξηζκα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Τπάξρνπλ επηρεηξήζεηο, ιηγνζηέο είλαη ε αιήζεηα, πνπ επηιέγνπλ λα παξέρνπλ 

εθαξκνγέο e – recruitment κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο ηζηνζειίδσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

γλσζηνπνηήζεηο ζέζεςλ εξγαζίαο γίλνληαη κέζα απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην www.hotelandcaterer.com,www.caterer-online.com/jobs,www.erc-

hotelstaff.com, www.hospitalitynet.org, αιιά θαη πην γεληθά sites φπσο ην 

www.kariera.gr θαη ην www,skywalker.gr.   
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4.5 Ηιεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) 

 

Με ηνλ φξν ειεθηξνληθή κάζεζε ελλννχκε ηελ on – line θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ ηερλνινγηθή θαηάξηηζε, 

φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εμέιημε ησλ ζηειερψλ. Απηή ε εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν, είηε ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο είηε θαη απφ 

ην ζπίηη ηνπ εξγαδφκελνπ, αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ή λα δηαρσξηζηεί αλάινγα 

κε  ηηο βαζκίδεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κάιηζηα γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, γεγνλφο 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εμαηηίαο ηεο επνρηθφηεηαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν, πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο 

πνπ ζπλερψο ελαιιαζζεηαη. 

 

Αξθεηέο είλαη νη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο νη νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη 

εκαθξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αιπζίδα 

Hilton, ε νπνία  ην 2002 δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηεο δηθηπαθφ παλεπηζηήκην, ην Hilton 

University (http://www.hilton-university.com) γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, κεηαθξάδνληαο ην εθπαηδεπηηθιφ πιηθφ ζε 6 γιψζζεο πξνο ην 

παξφλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε εηαξεία κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

νπνηαδήπνηε λέν πξφγξακκα ή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηεί, αιιά κπνξεί παξάιιεια 

κέζα απφ ειεθηξνληθά ζεκηλάξηα λα ππελζπκίδεη ζην πξνζσπηθφ ην policy θαη ηα 

standard ηεο εηαηξείαο. 
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Δηθφλα : Ηζηνζειίδα http://www.hilton-university.com 

 
Δθηφο απφ ηε Hilton ππάξρνπλ θαη άιιεο µεγάιεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο φπσο ε 

Accor, ε Four Seasons θαη ε Intercontinental πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ειεθηξνληθή 

µάζεζε. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί ηελ ειεθηξνληθή µάζεζε θαη εθπαίδεπζε ζαλ έλα απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ  µπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ 

πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαηηέξσο ζηνλ ηνµέα ησλ 

µηθξφ-µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηηο  

µηθξνµεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ µε δηάθνξνπο ηξφπνπο εθµάζεζεο, πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ ηερληθά 

αλέθηθην θαη νηθνλνµηθά αζχµθνξν γηα απηέο λα πξνζεγγίζνπλ. Αλαινγίδνληα ην 

γεγνλφο φηη  νη µηθξνµεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πάζρνπλ θπξίσο απφ ηελ 

έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο αθφµα θαη ζε βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηφηε ε ρξεζηµφηεηα θαη ηα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο µάζεζεο 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ πξνβιεµάησλ απηψλ, ην ζχζηεµα 

δηαρείξηζεο πξννξηζµνχ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (www.visitbritain.com), πνπ έρε 

αλαπηπρζεί απφ ην Βξεηαληθφ Οξγαληζµφ Σνπξηζµνχ, (British Tourism Authority), 

πξνζθέξεη  µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ειεθηξνληθά µαζήµαηα θαη πιηθφ ζε µηθξνµεζαίεο 

επηρεηξήζεηο.   

 

 

 

http://www.hilton-university.com/
http://www.visitbritain.com/


4.6 Γηαρείξηζε Σρέζεσλ Πειαηώλ- Customer Relationship 

Management (C.R.M.) 

 
Σν Customer Relationship Marketing είλαη  µηα ζπλνιηθή πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

πνπ επηηξέπεη ηνλ εληνπηζµφ, ηελ πξνζέγγηζε θαη ηε δεµηνπξγία δηαρξνληθά πηζηψλ 

πειαηψλ µέζα απφ έλα νινθιεξσµέλν ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο δηαπξνζσπηθήο 

ζρέζεο  µαδί ηνπο. Πεξηιακβάλεη ζηελ νπζία ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη κία 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζεη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνεγνχκελεο 

αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ ηεο, έηζη ψζηε λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο 

πξνηάζεηο θαη πξνζθνξέο γηα δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

θαηαγξαθή ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ γεληθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ, επηηξέπεη 

ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ θαη πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα 

κηα πην επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή πσιήζεσλ θαη έλα πην απνδνηηθφ κάξθεηηλγθ. 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπλερή δηαδηθαζία, αθνχ ηα απνηειέζκαηα κε ηνπο πειάηεο 

αλαλεψλνληαη δηαξθψο θαη αμηνπνηνχληαη γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ κειινληηθψλ 

ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ εθαξκνγή απηή θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήµαηνο, θαζψο 

νη ζεµεξηλνί ηνπξίζηεο απφ παζεηηθνί θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ απαηηνχλ πιένλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπµµεηνρή ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

πξνηηµήζεσλ ζηελ  παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγψληαο κε ην ηξφπν απηφ κηα 

πην one-to-one ζρέζε κε ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ δπλαηφηεηα απηή ηεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ γίλεηαη κέζα απφ κία 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε κεζνδνινγία. πγθεθξηκέλα,  ηα λέα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ 

απνζεθεχνληαη κέζσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ελφο CRM θαη αλαιχνληαη απφ 

ηα δηάθνξα εξγαιεία  ηνπ, δίλνληαο  ζηελ επηρείξεζε κία 360 κνηξψλ φςε ησλ 

πειαηψλ ηεο, φπσο γηα ην πνηνί είλαη, ηη αθξηβψο ρξεηάδνληαη θαη, ην πην ζεκαληηθφ, 

ηηο κειινληηθέο ηνπο ελέξγεηεο. 

 

Έλα παξάδεηγκα αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα απηφ, είλαη 

ε American Airlines, ε νπνία δηαηεξεί  ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηα ζηνηρεία θάζε 

επηβάηε, ζπκάηαη ην  «πξνθίι» ηνπ, ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, ζε πνηνπο 

πξννξηζκνχο έρεη ηαμηδέςεη θαη πφζεο θνξέο θαη κία πιεζψξα άιισλ πιεξνθνξηψλ.  

 

 



 

Έηζη, φηαλ ν πειάηεο μαλαεπηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαξείαο, ζα εκθαληζηεί 

ζηελ νζφλε ε πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

πξνζσπνπνηεκέλεο πξνσζήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο θαη ππεξεζίεο θαη 

δελ ζα ρξεηαζηεί λα εηζάγεη μαλά ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ θάξηαο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη  κία αγνξά. 

 

Μεγάιεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο φπσο ην Marriot ή ηα Starwood, έρνπλ αλαπηχμεη 

CRM εθαξµνγέο φπνπ ν πειάηεο φηαλ θάλεη ηελ θξάηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

μελνδνρείνπ, κπνξεί λα δεµηνπξγήζεη ην πξνθίι ηνπ θαη λα  δεκηνπξγήζεη ηηο 

μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο πξνζσπηθέο θαη  επαγγειµαηηθέο ηνπ 

αλάγθεο, αιιά θαη ζην γεληθφηεξν lifestyle ηνπ. Ο πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ιφγνπ 

ράξε  λα θαζνξίζεη ην είδνπο ηνπ µαμηιαξηνχ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, ηα πξντφληα µπάληνπ 

θαη ηα πνηά πνπ επηζπκεί λα έρεη ζην δσµάηην ηνπ, αιιά θαη ηηο εθεµεξίδεο πνπ 

επηζπκεί λα δηαβάδεη θάζε πξσί. Σα CRM φκσο κπνξνχλ έρνπλ θαη εθαξκνγή θαη ζε 

άιια είδε επηρεηξήζεσλ φπνπ ν πειάηεο έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, 

ζην πνιπηειέο εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ Regent, ζην Hong Kong, ν πειάηεο 

µπνξεί αλ δεηήζεη λα έρεη αθφµα θαη πεηζέηεο θαγεηνχ ή ζπηξηφθνπηα πνπ λα έρνπλ 

πάλσ ηππσµέλν ην φλνµα ηνπ.  

 

Με ηηο εθαξκνγέο CRM, ε επηρείξεζε ζπκπεξηθέξεηαη πειαηνθεληξηθά, δειαδή 

αληηκεησπίδεη ηνλ θάζε πειάηε δηαθνξεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ μερσξηζηέο 

αλάγθεο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ φκσο, πξέπεη πάλσ απφ φια λα είλαη ηθαλή λα 

ηαπηνπνηεί θαη λα αλαγλσξίδεη ηνλ θάζε πειάηε ηεο κεκνλσκέλα,  λα δηαθνξνπνηεί 

ηνπο πειάηεο κε βάζε ηελ αμία ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε, ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπο, λα αιιειεπηδξά καδί ηνπο κε έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ 

ηξφπν θαη ηέινο λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο ζπκπεξηθνξά, 

επηιέγνληαο ηνλ ηδαληθφ ηξφπν γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά. 

 

Οθέιε απφ ηελ ζπµµεηνρή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ αιπζίδα αμίαο, απνξξένπλ ηφζν γηα 

ηελ επηρείξεζε φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο. 

 

 

 

 

 



 

Σα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη:   

 Μεησµέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα  

 Μεησκέλα έμνδα γηα έξεπλα αγνξάο 

 Μεησκέλεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ πειαηψλ. 

 Μεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα 

 Δπθαηξίεο γηα αχμεζε πσιήζεσλ γεληθφηεξα ηεο κνλάδαο (upselling)  θαη 

αχμεζε πσιήζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο (cross 

selling )  

 ∆πλαηφηεηεο πξνζσπνπνηεµέλσλ ππεξεζηψλ  

 πιινγή θαη ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πειάηεο. 

 Αλάπηπμε κηαο ζηελφηεξεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο. 

 Αλαγλψξηζε ησλ πην πξνζνδνθφξσλ  πειαηψλ θαη εζηίαζε ηνπ κάξθεηηλγθ 

ζε απηνχο. 

 Απνδνηηθφηεξε αληαπφθξηζε ζηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ θαη βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζήο απηψλ 

 Απνδνηηθφηεξν κάξθεηηλγθ, αθνχ κία επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί κε 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, γλσξίδεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ θαη κπνξεί λα ηνπο πξνζεγγίζεη κε 

ην ζσζηφ κήλπκα θαη πξντφλ, ηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή, απμάλνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα αγνξάο απφ κέξνπο ησλ πειαηψλ, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

ην κεξίδην ηεο αγνξάο 

 Απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, αθνχ νη  πξνζσπνπνηεκέλεο 

ππεξεζίεο εμαζθαιίδνπλ ζπγθξηηηθφ πιένλεθηεκα ζηελ επηρείξεζε έλαληη  

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο πνπ παξέρνπλ καδηθά πξντφληα. 

 

Σα νθέιε γηα ηνπο πειάηεο είλαη:   

 Απμεκέλν αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

 Απμεκέλν αίζζεκα αλαγλψξηζεο  

 Μεγαιχηεξνο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

 Καιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

 Δπίηεπμε ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηνπο επαλαιακβαλφκελνπο πειάηεο 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 
5.1 Δθαξκνγή  ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

ηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία  αμηνπνηνχληαη ζήκεξα πνιιέο εθαξµνγέο ηεο θηλεηήο θαη 

αζχξµαηεο ηερλνινγίαο γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, θπξίσο γηα δεηήκαηα µάξθεηηλγθ 

ειεθηξνληθέο πσιήζεηο θαη εηζηηήξηα θαη θηλεηνί μελαγνί ζε πνιηηηζµηθνχο ρψξνπο. Σν 

θηλεηφ ηειέθσλν δίλεη πνιιέο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο πξνζσπνπνίεζεο ηεο 

ππεξεζίαο ή ηνπ πξντφληνο αθνφπ απνηειεί ην πιέφλ πξνζσπηθφ µέζν, ελψ 

ηαπηφρξνλα δίλνληαο παξάιιεια θαη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο γεσγξαθηθά 

πξνζαξµνζµέλσλ ππεξεζηψλ.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνπνίεζε ησλ θηλεηψλ μελαγψλ ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζµνχο 

θαη πνιηηηζµηθνχο ρψξνπο  µπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη 

πιενλεθηήµαηα:   

 

 ∆ηαδξαζηηθέο έξεπλεο αγνξάο: ην ζχζηεµα ξσηάεη ηνπο επηζθέπηεο λα 

παξαζέζνπλ ηε γλψµε ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ηνπο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή είλαη πνιχ ρξήζηµε θαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.   

 Δλεξγή ζπµµεηνρή επηζθεπηψλ: νη επηζθέπηεο µπνξνχλ λα ερνγξαθήζνπλ 

θαη λα εηζάγνπλ ζην ζχζηεµα ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη εµπεηξίεο. Απηφ 

βνεζάεη ζηελ ζπµµεηνρηθή εξµελεία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ 

αληηθεηµέλσλ ην, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο εµπεηξίαο.   

 Location-specific marketing θαη content delivery: παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ µε βάζε ηνλ ηνπνζεζία ηνπ επηζθέπηε. 

 Visitor tracking: εληνπηζµφο θαη θαζνξηζµφο ηεο ζέζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε 

έλα ράξηε. Ζ πιεξνθφξεζε απηή είλαη ζεµαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

θαηεχζπλζε ησλ επηζθεπηψλ ζε  µε θνξεζµέλεο πεξηνρέο, ζηελ πξνζηαζία 

ησλ αληηθεηµέλσλ θαη ρψξσλ, ζηελ απνθπγή ζπλσζηηζµψλ, ζηε παξνρή 

βνήζεηαο θιπ.     

 Visitor paging: επηθνηλσλία  µε επηζθέπηεο θαηά ηελ επίζθεςε, γηα αξάδεηγκα 

ηελ ελεµέξσζή ηνπο ζρεηηθά µε ηελ έλαξμε θάπνηαο εθπαηδεπηηθήο ηαηλίαο 

θιπ.  

  



 Visitor profiling, έξεπλα αγνξάο θαη ζπµπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή: 

ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο, π.ρ. γηα ην δεµνγξαθηθφ πξνθίι 

ησλ επηζθεπηψλ, πνηνπο ρψξνπο επηζθέπηνληαη, πφζν ρξφλν μνδεχνπλ ζε 

θάζε ηφπν, ηη εξσηήζεηο έθαλαλ θαη ηη πιεξνθνξίεο ηνπο ελδηαθέξνπλ θιπ. Ζ 

ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

µειινληηθή αλάπηπμε πξνζσπνπνηεµέλσλ θαη εμαηνµηθεπµέλσλ ππεξεζηψλ.   

 Visitors’ e-mail facility: νη επηζθέπηεο  µπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ θαη λα 

απνζηέιινπλ πιηθφ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ,π.ρ. δεµηνπξγία πξνζσπηθψλ 

ελζπµίσλ, απνζηνιή πξνζσπνπνηεµέλσλ θαξη πνζηάι, δεµηνπξγία 

ηαμηδησηηθψλ νδεγψλ θιπ. 

 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ε νπνία βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

πειαηψλ ηεο, ήηαλ απ’ηηο πξψηεο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ θηλεηνχ εκπνξίνπ (mobile commerce). 

χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο παγθνζκίσο αλέξρεηαη ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ 300 εθαηνκκχξηα, πνζφ 

δηπιάζην ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Καζψο ν θιάδνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

αλαπηχζζεηαη, εθαξκνγέο γηα θηλνχκελνπο ρξήζηεο γίλνληαη γξήγνξα 

πξαγκαηηθφηεηα ράξε ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο WAP (Wireless Application 

Protocol), πνπ επηηξέπεη ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο κε 

θηλεηέο ζπζθεπέο. Ζ Google, απφ ην 2005, έρεη δεκηνπξγήζεη κία έθδνζε ηνπηθνχ 

εξγαιείνπ αλαδήηεζεο, ην Google local (http://mobile.google.com/local), ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο είλαη νη ηνπξίζηεο. Οη 

ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία απηή γηα ηνπηθέο 

αλαδεηήζεηο ζρεηηθέο κε ππεξεζίεο, θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobile.google.com/local


Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηνλ θηλεηφ  μελαγφ πνπ αλαπηχρζεθε ζην Castello 

ηεο Βελεηίαο θαη πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα δεµηνπξγήζεη θαη λα 

επηιέμεη ηελ δηθή ηνπ πνιηηηζµηθή δηαδξνµή θαη λα μελαγεζεί ζηελ πφιε κέζα απφ ηηο 

αθεγήζεηο κφλνηκσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ 

θηλεηφ μελαγφ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

ηνπξηζηψλ θαη ηνπ πξννξηζµνχ, κέζα απφ ηνλ  πξνγξαµµαηηζµφ γηα παξάδεηγκα ησλ 

σξψλ άθημεο ησλ εθδξνµηθψλ ιεσθνξείσλ,ηεο  θαηεχζπλζεο ηνπο ζε δηάθνξα 

ζεµεία ηεο πφιεο ψζηε λα απνθεχγνληαη ε ζπµθνξήζεηο θιπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα: Κηλεηφο μελαγφο ζην Castello ηεο Βελεηίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.2 Η αμηνπνίεζε ησλ SMS 

 

Ζ ιέμε είλαη αθξσλχµην ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Short  Message Service πνπ ζεµαίλεη 

Τπεξεζία χληνµνπ Μελχµαηνο θαη θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηηο εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ην 1992.Mε ην SMS ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζηείιεη 

ή λα παξαιάβεη ζχληνµν γξαπηφ µήλπµα απφ άιινπο ρξήζηεο ή επηρεηξήζεηο, ζηελ 

νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ. Ζ µεγάιε πιεζπζµηαθή θάιπςε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ έρεη µεηαηξέςεη ηα µελχµαηα απηά ζε έλα πνιχηηµν επαγγειµαηηθφ 

εξγαιείν. Έρεη ππνινγηζηεί πσο ην  74% ησλ ρξεζηψλ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

παγθνζµίσο ρξεζηµνπνηνχλ απηή ηελ ππεξεζία, θάηη πνπ  µεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ  

2,4 δηζεθαηνµµχξηα  SMS  εµεξεζίσο. ην παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα 

δηζεθαηνµµχξηα ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κελχκαηα ζαλ κέζν 

επηθνηλσλίαο απφ ην 2005, κε πξφβιεςε γηα απμεηηθή ηάζε κέρξη ην έηνο 2012.H 

ζπγθεθξηκέλε µέζνδνο επηθνηλσλίαο ρξεζηµνπνηείηαη, δηφηη ην θφζηνο απνζηνιήο 

ελφο γξαπηνχ µελχµαηνο είλαη θαηά πνιχ µηθξφηεξν απφ ηελ απεπζείαο ζπλνµηιία. 

Δπίζεο, έλα ηέηνην  µήλπµα είλαη δχζθνιν λα ραζεί ή λα µελ θηάζεη ζηνλ πξννξηζµφ 

ηνπ θαη ζα παξαµείλεη ζην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ θάζε ρξήζηε ψζηε λα ην μαλαδεί εάλ 

ρξεηαζηεί. 

 

 

Γηάγξακκα: Portio Research 2007, πξνβιέςεηο θαη µεηξήζεηο γηα ηελ απνζηνιή SMS παγθνζµίσο  



Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ηεο καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο θπξίσο γηα αλαθνίλσζε δηαγσληζκψλ, ζπκκεηνρή ζε θιεξψζεηο 

ή απιή ελεκέξσζε. Ζ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ηδηαηηέξσο 

ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη θπξηαξρνχλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ σο έλα εξγαιείν direct marketing, ην νπνίν βνεζά ζην λα 

έξζεη πην θνληά κία εηαηξεία ζηνλ πειάηε ηεο θαη ζε έλα κεξίδην αγνξάο ζην νπνίν 

επηζπκεί λα ζηνρεχζεη. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απφ ηε 

ρξήζε sms είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Άκεζε θαη γξήγνξε παξάδνζε ησλ κελπκάησλ (απνζηνιή πεξίπνπ 

15-30/δεπηεξφιεπην) 

 Αλαδήηεζε ρξεζηψλ κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο 

φλνκα, εκεξνκελία γελεζιίσλ θ.ά. θαη δπλαηφηεηα επηιεθηηθήο καδηθήο 

απνζηνιήο βάζεη ελφο θξηηεξίνπ  

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ ζε κία νκάδα ρξεζηψλ, θάηη πνπ 

κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα θξαηνχλ 

πξνζσπηθή επαθή µε ηνπο πειάηεο ηνπο (γελέζιηα, νλνµαζηηθέο 

γηνξηέο θηι. 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκέλεο καδηθήο απνζηνιήο ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν 

 Υξήζε αλαθνξάο παξάδνζεο 

 

Όηαλ µηα επηρείξεζε επηιέμεη λα θάλεη µαδηθή απνζηνιή sms ζε πεξηζζφηεξεο νµάδεο 

επαθψλ ηαπηφρξνλα, είλαη πηζαλφ έλαο πειάηεο λα είλαη ζε πάλσ απφ µηα νµάδα 

επαθψλ. Σν γεγνλφο απηφ πνιιέο θνξέο µεηαθξάδεηαη ζε πνιιά θαη ελνριεηηθά 

µελχµαηα ζην θηλεηφ πνπ αληί λα βνεζήζνπλ ηελ εηθφλα µηαο επηρείξεζεο αληίζεηα 

ίζσο ηελ δεµηψλνπλ. Με ηε ζσζηή φκσο νξγάλσζε ηνπ ινγηζµηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

µπνξεί λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν απηφ, θηιηξάξνληαο ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο 

νµάδεο επαθψλ ψζηε λα θηάλεη µφλν έλα µήλπµα ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε.   

 

 

 

 



5.3 Αζύξκαηεο Ηιεθηξνληθέο Δηηθέηεο (Radio Frequency 

Identification – RFID) 

 

Οη ειεθηξνληθέο απηέο εηηθέηεο έρνπλ εθαξκνγή ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη απνζθνπνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη εηηθέηεο απηέο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά ξνχρα ηα νπνία θνξνχλ νη 

ηνπξίζηεο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Αξθηηθή, ψζηε λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαη ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ ή 

ππνζεξκίαο ηνπ αηφκνπ, δίλεηαη ην γεσγξαθηθφ ηνπο ζηίγκα θαη εηδνπνηνχληαη 

ακέζσο ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία.  

  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ζεκαηηθφ πάξθν ηεο DisneyLand ζηε Γαιιία, 

ην νπνίν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη παηρλίδηα 

ηνπ πάξθνπ, έρεη ηνπνζεηήζεη ηηο εηηθέηεο απηέο ζε εηδηθέο θνχθιεο, ηδηαίηεξα 

επράξηζηεο ζηα κηθξά παηδηά, γηα λα κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο ηεο γηα 

κείσζε ηεο αλακνλήο ζε δηάθνξα ζεκεία ψζηε λα θαηεπζπλζνχλ πξνο άιιεο 

δξαδηεξηφηεηεο φζν νη πειάηεο πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά. 

 

Οη εηηθέηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ρηνλνδξνκηθά θέληξα, 

ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηεο απψιεηαο ησλ απνζθεπψλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην 0,7% ησλ 1,5 δηζ. 

απνζθεπψλ πνπ  µεηαθέξνληαη ζηηο επηβαηηθέο πηήζεηο θαηαιήγνπλ ζε ιαλζαζκέλν 

πξννξηζµφ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπµβάληνο ραµέλεο απνζθεπήο θνζηίδεη ζηηο εηαηξείεο 

πεξίπνπ 100 δνιιάξηα γηα θάζε απνζθεπή, δειαδή  θφζηνο χςνπο 1 δηζ. εηεζίσο γηα 

ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ. ε πεξηπηψζεηο απψιεηαο απνζθεπψλ, νη εηαηξείεο εθηφο 

απφ ρξήκαηα, ράλνπλ επίζεο θαη ηελεµπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηνπο. Μέξνο ηνπ 

πξνβιήµαηνο έγθεηηαη ζην φηη νη εηηθέηεο ηζαιαθψλνληαη θαη δελ δηαβάδνληαη ζσζηά 

απφ ηα µεραλήµαηα, φπνπ ε αθξίβεηα ησλ ηππσµέλσλ bar codes αγγίδεη  µεηά βίαο ην 

80%. Οη εηηθέηεο RFID, αληίζεηα, παξέρνπλ αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ 95%. Δηαηξίεο 

φπσο ε DELTA Airlines θαη ηα αεξνδξφµηα ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Hong Kong 

ρξεζηµνπνηνχλ ήδε RFID.   

 

 

 



5.4 Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (Geographical 

Information Systems – GIS) 

 

Σα Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (ΓΠ), επξέσο γλσζηά θαη σο G.I.S. 

(Geographic Information Systems), είλαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα ηθαλά λα 

ελζσκαηψζνπλ, απνζεθεχζνπλ, αλαιχζνπλ θαη παξνπζηάζνπλ γεσγξαθηθά 

ζπζρεηηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Έλα ΓΠ είλαη έλα εξγαιείν «έμππλνπ ράξηε», ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα απνηππψζνπλ κία πεξίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ  δηαδξαζηηθέο εξσηήζεηο ρσξηθνχ ή πεξηγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα, λα αλαιχζνπλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα θαη λα ηα απνδψζνπλ ζε αλαινγηθά ή 

ςεθηαθά κέζα  (π.ρ. δηαδξαζηηθνί ράξηεο ζην Γηαδίθηπν).  

 

Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήµαηα  µπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο εθαξµνγέο 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία είηε ζε  µηθξννηθνλνµηθφ επίπεδν, φπσο ζε µηα 

επηρείξεζε, είηε ζε µαθξννηθνλνµηθφ επίπεδν, φπσο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θαη 

δηνίθεζεο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζµνχ. ηελ νπζία ηα ζπζηήκαηα απηά ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηελ πινήγεζε, δειαδή ηελ 

θαζνδήγεζε απφ έλα ζεκείν ζε άιιν, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαη ηε δεκηνπξγία ραξηψλ γηα δηάθνξεο πεξηνρέο. Μεξηθέο απφ ηηο 

εθαξκνγέο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απνηεινχλ: 

 

 ε ελζσκάησζή ηνπο ζε θηλεηνχο μελαγνχο 

 ε ελζσκάησζή ηνπο ζε εθαξκνγέο ζρεδηαζκνχ δπλακηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

παθέησλ 

 ε κέηξεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

 ν εληνπηζκφο γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ γηα  ηελ αλάπηπμε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

αλαβάζκηζε ή ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

ρσξνηαμηθή κέηξεζε επηπηψζεσλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θιπ. 

 παηρλίδηα geocashing ηα νπνία απνηεινχλ πιένλ πφιν έιμεο γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο 

 

ήµεξα, πνιιέο εηαηξίεο rent a car έρνπλ ελζσµαηψζεη ΓΠ ζηα απηνθίλεηα πνπ 

ελνηθηάδνπλ γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Πνιιέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ελζσµαηψλνπλ ππεξεζίεο ΓΠ θαη ραξηνγξάθεζεο ζηηο ηζηνζειίδεο 

ηνπο έηζη ψζηε νη πειάηεο ηνπο λα  µπνξνχλ είηε λα ηηο βξίζθνπλ εχθνια είηε λα 

ζρεδηάδνπλ θαιχηεξα ην πιάλν δηαθνπψλ θαη ηνπ δξνµνιφγηφ ηνπο.  



 

Δπηπξνζζέησο,ηα ΓΠ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε (Location Based Information Service – LBIS). Ζ πιεξνθνξία 

πνπ παξέρεηαη απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα  είλαη πνιπγισζζηθή θαη απνηειείηαη απφ 

ηνπξηζηηθά  δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ κλεκεία, αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο, εθζέζεηο, ζέαηξα θηι. Ζ ππεξεζία απηή είλαη δπλαηφ λα 

παξαζρεζεί είηε κέζσ ηνπ GPRS δηθηχνπ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ, 

θπξίσο smartphones θαη PDAs, είηε κέζσ δηαδηθηχνπ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 

Έηζη, ν ηνπξίζηαο θάλνληαο ρξήζε κίαο ηέηνηαο ππεξεζίαο, έρεη πξφζβαζε ζε έλα 

πξνζσπνπνηεκέλν, πνιπγισζζηθφ ηνπξηζηηθφ νδεγφ πφιεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5 Ηιεθηξνληθά Σπζηήµαηα Γηαρείξηζεο θαη Πξνώζεζεο 

Πξννξηζµώλ (ΗΣΓΠΠ) 

 

Σα Ζ∆ΠΠ είλαη ζπζηήκαηα πνπ δηακνξθψλνληαη απφ αλαπηπμηαθνχο νξγαληζκνχο 

θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πξννξηζκψλ, κε ζηφρν ηελ άκεζε ζηήξημε θπξίσο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, ηελ 

θαηάιιειε ηερλνγλσζία θαη ην θεθάιαην γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηνκέα, κε απνηέιεζκα λα απνκνλψλνληαη απφ ηελ αγνξά. Σα ζπζηήκαηα απηά, 

εθηηκψληαη ζαλ έλα ζπµπιεξσµαηηθφ θαλάιη δηαλνµήο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ζαλ ζηξαηεγηθφ µέζν απαξαίηεην 

γηα ηελ ηζνξξνπία ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κεηαμχ ησλ µεγάισλ θαη ησλ 

µηθξψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Σα Ζ∆ΠΠ θαηεγνξηνπνηνχληαη µε βάζε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ πξννξηζµνχ 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Με βάζε ην θξηηήξην απηφ, ρσξίδνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ειεθηξηλθά ζπζηήκαηα ζε ηξία επίπεδα: 

-  Δζληθφ (visitbritain.com, gnto.gr) 

- Πεξηθεξεηαθφ (bonjourquebec.com)  

- Σνπηθφ (visitlondon.com)  

 

Σειεπηαία έρεη αλαπηπρζεί θαη έλα αλψηεξν επίπεδν Ζ∆ΠΠ, απηφ ηεο πξνψζεζεο 

κηαο νιφθιεξεο επείξνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην www.visiteurope.eu. Ζ 

ρξεµαηνδφηεζε θαη ε νηθνλνµηθή δνµή ησλ ζπζηεµάησλ απηψλ ζπλήζσο ζπµβαδίδεη 

µε ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνµή, δειαδή ηα εζληθά ζπζηήµαηα ρξεµαηνδνηνχληαη απφ 

εζληθνχο θνξείο φπσο ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), ελψ ηνπηθά θαη 

πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα µπνξεί λα ρξεµαηνδνηνχληαη ηφζν απφ ηνπηθνχο θνξείο, 

φζν θαη απφ επηρεηξήζεηο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην Ζ∆ΠΠ ηνπ Σπξφινπ ηεο Απζηξίαο 

(www.tiscover.com), ην νπνίν απνηειεί ζχµπξαμε ηνπ δεµφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνµέα. 

Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηα Ζ∆ΠΠ λα µελ αληηπξνζσπεχνπλ απνθιεηζηηθά 

µηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, αιιά  µπνξεί λα αληινχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο απφ  µηα 

δξαζηεξηφηεηα ή εµπεηξία. ηελ πεξίπησζε απηή, θάλνπκε ιφγν γηα ηα ζεµαηηθά 

Ζ∆ΠΠ, φπνπ θαηά θχξην ιφγν ε ρξεµαηνδφηεζε ηνπο γίλεηαη απφ δεµφζηνπο θνξείο, 

φπσο ην www.agrotravel.gr πνπ εληζρχεηαη νηθνλνκηθά απφ ηνλ ΔΟΣ, ην 

www.ecotour-epirus.gr απφ πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζµνχο ηεο Ζπείξνπ θαη ηέινο ην 

http://www.visiteurope.eu/
http://www.tiscover.com/


www.wineroads.gr  πνπ ζηεξίδεηαη απφ ζπµπξάμεηο- clusters ηδησηηθψλ ελψζεσλ. 

Έλα Ζ∆ΠΠ ζεσξείηαη επηηπρεκέλν, θαηά θχξην ιφγν φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρεη είλαη αθξηβείο θαη επίθαηξεο, αιιά θαη απφ κία ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ 

φπσο θαίληαη παξαθάησ : 

 

- ην URL  ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη ε ιέμε visit ή tourism, έηζη 

ψζηε λα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο λα κπνξεί εχθνια λα 

εληνπίδεηαη απφ ηνπο επηζθέπηεο. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία έρεη 

εθκεηαιιεπηεί ζσζηά ηεο ζθέςε απηή, δεκηνπξγψληαο ην 

www.visitbritain.com, αληίζεηα ν ΔΟΣ άζηνρα δπζηπρψο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην www.gnto.gr , έλα URL πνπ δχζθνια κπνξεί λα 

θαληαζηεί έλαο απιφο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δπλεηηθφο 

επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο 

- Σν site ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλν ζε αξθεηέο μέλεο 

γιψζζεο, ψζηε νη πηζαλφηεηεο θαη πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο λα απμάλεηαη 

- Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

εθδειψζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα, πξενηεηλφκελεο εθδξνκέο, 

ηνπηθνχο ήξσεο θαη δεκνθηιή πξφζσπα, αιιά θαη εηδηθά ζέκαηα, 

φπσο μελνδνρεία µε δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο αηφµσλ µε εηδηθέο 

αλάγθεο (ηζηνζειίδα Γεξµαλίαο) 

  

ην παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε URL απφ δηάθνξεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο 

θαη κε ηεο Διιάδαο, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε πφζν θξίζηκε είλαη ε επηινγή κηαο 

ζσζηήο νλνκαζίαο URL θαη ζηελ νπζία πφζν πεξίπινθν είλαη ην φλνκα ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο ρψξαο καο ζε ζρέζε κε ησλ ππνινίπσλ. 

 

ΧΩΡΑ URL 

Δλλάδα www.gnto.gr 

Ηζπανία www.spain.info 

Γερμανία www.germany-tourism.de 

Αλβανία www.albaniantourism.com 

Τοσρκία www.tourismturkey.org 

Δλβεηία www.int.myswitzerland.com 

Σοσηδία www.visit-sweden.com 

Κύπρος www.cyprustourism.org 

Πορηογαλία www.portugal.org 
Πίλαθαο : Δζληθά Ζ∆∆Π 

  

http://www.visitbritain.com/
http://www.gnto.gr/
http://www.spain.info/
http://www.germany-tourism.de/
http://www.albaniantourism.com/
http://www.tourismturkey.org/
http://www.int.myswitzerland.com/
http://www.visit-sweden.com/
http://www.cyprustourism.org/
http://www.portugal.org/


ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 Οη ειεθηξνληθνί κεζάδνληεο ζηνλ ηνπξηζκό 

 

Οη κεζάδνληεο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη θαηά θχξην ιφγν ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο ή tour 

operators, νη νπνίνη δηαλέκνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Ζ 

εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ψζηε λα απμεζεί 

ε εγθπξφηεηα, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε πειαηεία ηνπο. Ζ ζρέζε ησλ κεζαδφλησλ 

απηψλ κε ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά θαλάιηα δηαλνκήο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

επεξεάδεη θαηά θφξνλ ηελ επηβίσζή ηνπο, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

 

Ζ εμάπισζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζαλ έλα έλα ηξφπν επηθνηλσλίαο, αιιά θαη σο 

έλα κέζν ην νπνίν επεξεάδεη ηε γεληθφηεξε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ κεζαδφλησλ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, ησλ 

ιεγφκελσλ e-mediairies. Οη πξνκεζεπηέο ηνπ ηνπξηζκνχ, θπξίσο  νη αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο, νη κεγάιεο αιπζίδεο μελνδνρείσλ, αιιά θαη νη εηαηξείεο ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ εθκεηαιιέπηεθαλ ηηο λέεο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

δεκηνπξγψληαο δηθά ηνπο ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Marriott 

(www.marriott.com)  θαη ε Avis (www.avis.com). Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία κε ηε ζεηξά 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζην πξνζθήλην θαη λα γίλνπλ αλαηαγσληζηηθά 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπο site, φπσο  ην πξαθηνξείν Thomas Cook 

(www.thomascook.com).  

 

Δπηπξνζζέησο, ηελ εκθάληζή ηνπο έρνπλ θάλεη δηάθνξνη πνιπ-πξνκεζεπηέο ή 

θφκβνη, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αεξνγξακκψλ θαη ησλ 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, φπσο είλαη ην Orbitz (www.orbitz.com). Ζ ηερλνινγία 

ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα site επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ άκεζε 

αλαδήηεζε θαη εχξεζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ εηζηηεξίσλ ή θαηαιπκάησλ, ψζηε ν 

θαηαλαισηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο θαη άκεζεο επηινγήο. ηελ ίδηα ινγηθή 

θαη ηα 4 GDS, φπσο θαίλεηαη ζε πξνεγνχκελε αλαθνξά, ιεηηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

ηζηνζειίδεο ζηνρεχνληαο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη παξαθάκπηεη ηε πιεξσµή ησλ  

µεζαδφλησλ. Έηζη, ε SABRE ιεηηνπξγεί ην Travelocity (www.travelocity.com) θαη ε 

Worldspan ην Expedia (www.expedia.com).  

 

 

http://www.marriott.com/
http://www.avis.com/
http://www.thomascook.com/
http://www.orbitz.com/
http://www.travelocity.com/
http://www.expedia.com/


Μάιηζηα, γηα λα εληζρχζνπλ ηα έζνδά ηνπο ηα GDS πσινχλ ηελ βάζε δεδνµέλσλ 

ηνπο θαη ην  µεραληζµφ θξαηήζεσλ θαη πιεξσµψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζε θάζε 

άιιε ηζηνζειίδα θαη επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα πξαγµαηνπνηήζεη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αληί λα απνδπλαµσζνχλ ηα GDS µε ηελ έιεπζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ε δχλαµή ηνπο θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηαλνµή θαη αιπζίδα 

µάιινλ εληζρχζεθε. 

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη δψζεη ηελ επθαηξία θαη ζε επηρεηξήζεηο εθηφο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. ην 

παξαθάησ ζρήκα θαηεγνξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο απηέο κε θξηηήξην κεηαμχ πνηψλ 

γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο. 

 

 Επιχείρηση 

(Business) 

Καταναλωτής 

(Consumer) 

Επιχείρηση 

(Business) 

 

Β2Β 

Corporate travel 

American Express 

      B2C 

TravelWeb.com 

Hoteldiscounts.com 

Καταναλωτής 

(Consumer) 

 

C2B 

Priceline.com 

Nameyourownprice.com 

C2C 

Ebay.com 

QXL 

Πίλαθαο: Αιιειεμάξηεζε επηρείξηζεο - θαηαλαισηή 

Επεξηγήζειρ:  Β2Β = Business to Business (επηρεηξήζεηο απεπζπλφµελεο πξνο άιιεο επηρεηξήζεηο), 

B2C = Business to Consumers (επηρεηξήζεηο απεπζπλφµελεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο), 

C2B = Consumers to Business (θαηαλαισηέο απεπζπλφκελνη πξνο επηρεηξήζεηο) 

C2C = Consumers to Consumers (θαηαλαισηέο απεπζπλφµελνη πξνο άιινπο 

θαηαλαισηέο) 
 

Δηδηθφηεξα, ηα πξψηα δχν µνληέια, B2B θαη B2C, αθνινπζνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ηξφπνπο ζπλαιιαγψλ, δειαδή ε επηρείξεζε θαζνξίδεη ην πξντφλ θαη ηελ ηηµή ζηελ 

νπνία ζα πνπιεζεί είηε ζε βηνµεραληθνχο πειάηεο είηε ζε κεκνλσκέλνπο 

θαηαλαισηέο αληίζηνηρα, ην µνληέιν C2B ν πειάηεο είλαη απηφο πνπ πξνζδηνξίδεη 

ην πξντφλ,φπσο γηα παξάδεηγκα ηη είδνπο μελνδνρείν ζέιεη λα θιείζεη, γηα πνηεο 

εµεξνµελίεο θαη ζε πνηα ηηµή θαη ν µεζάδνληαο βξίζθεη ηελ επηρείξεζε – πσιεηή πνπ 

είλαη δηαηεζεηµέλε λα πνπιήζεη ηελ ππεξεζία ηεο ζηελ ηηµή θαη ζηηο παξαµέηξνπο πνπ 

θαζνξίδεη ν πειάηεο.  

 

ηε ηέηαξηε θαηεγνξία θαη ζην κνληέιν C2C, βξίζθνληαη νη θαηαλαισηέο πνπ κέζσ 



ησλ ηζηνζειίδσλ αμηνπνηνχλ ηελ δχλαµε ηεο απφ ζηφµα ζε ζηφµα δηαθήµηζεο (word-

of-mouth) θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε δπλεηηθνχο ηνπξίζηεο λα ζπζηήλνπλ θαη λα 

πσινχλ ηνπξηζηηθά πξντφληα ζε άιινπο, ιφγνπ ράξε θάπνηνο µπνξεί λα αληαιιάμεη – 

πνπιήζεη ην timesharing ηνπ ζε άιινπο ηνπξίζηεο).   

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έδσζε, εθηφο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο, κεγάιε δχλακε θαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζα απφ ηε δχλακε 

ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαπξαγκαηεχνληαη πιένλ ηε 

πψιεζε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζνξίδνληαο ηηο αθξηβείο ηνπο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο. Έηζη, πνιιέο επηρεηξήζεηο δεµηνχξγεζαλ sites ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ξχζµηζε ειεθηξνληθψλ δεµνπξαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

www.accompany.com έρεη ζαλ ζθνπφ λα ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο θαηαλαισηιεο 

πνπ επηζπκνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ιε ππεξεζία θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ηε 

δήηεζε μεθηλά ηε δηαπξαγκάηεπζε κηαο ρακειήο ηηκήο κε ηνπο παξαγσγνχο. 

Αληίζηνηρα, νη θαηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην www.nameyourownprice.com 

κπνξνχλ λα ζην Λνλδίλν, θαη ζηε ζπλέρεηα ην site αλαδεηά ην θαηάιπκα κε βάζε ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην νξίζνπλ ην budget ηνπο γηα ηε δηακνλή ηνπο ζε έλα μελνδνρείν 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ιφγνπ ράξε. Με ην ηξφπν απηφ, νη θαηαλαισηέο 

απφ product and price taker κεηαηξέπεηαη ζε product and price maker. Ζιεθηξνληθά 

θαλάιηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζπλαιιαγέο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ µεηαμχ 

θαηαλαισηψλ (C2C), φπσο ην www.ebay.com, θάλνπλ έληνλε ηελ εκθάληζε ηνπο 

αθνχ ν ζχγρξνλνο ηνπξίζηαο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ηνπξηζηηθή αιπζίδα αμίαο 

θαη λα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ζρφιηα απφ κέξε πνπ έρνπλ επηζθεθζεί κέζα απφ ην 

online word of mouth. 

 

Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ µπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ην δίθηπν δηαλνµήο 

ηνπο  µε πνηθίινπο ηξφπνπο. Οη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ 

πνιπθαλαιηθή ειεθηξνληθή δηαλνµή (multi-distribution channel policy) ζηνρεχνληαο λα 

είλαη πξνζβάζηκνη ζηνπο θαηαλαισηέο νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή.  

 

 

 

 

  

http://www.accompany.com/
http://www.nameyourownprice.com/
http://www.ebay.com/


Σα γεληθά θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο  γηα ηελ επηινγή θαη 

ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ δηαλνµήο είλαη: 

 

 Σν θνηλφ ζην νπνίν ζέιεη λα ζηνρεχζεη ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε 

απηφ ηεο επηρείξεζεο 

 Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ην νπνίν ζέιεη λα πξνζεγγίζεη. Μπνξεί 

δειαδή, λα δηαθεκηζηεί ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ή κε links ζε θάπνηα 

άιια sites 

 Σν πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζα 

πξέπεη λα είλαη έγθπξν 

 Σε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ, δειαδή θαηά πφζν ζα κπνξνχλ νη 

ρξήζηεο λα βξνπλ εχθνια θαη γξήγνξα απηφ πνπ ςάρλνπλ 

 Σε δπλαηφηεηα επαλαπιεξνθφξεζεο, ην ιεγφκελν feedback 

 Σελ πξνψζεζε ζε άιια θαλάιηα δηαλνκήο 

 Σν θαηά πφζν ην πεξηερφκελν ηνπ θαλαιηνχ κπνξεί λα δηακνξθσζεί 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Σύγθξηζε ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ ειεθηξνληθώλ 

κεζαδόλησλ 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη θαηαλαισηέο έρνπλ γίλεη πην απαηηεηηθνί θαη ζπγθξίλνπλ ηηο 

δηάθνξεο ειεθηξνληθέο ζειίδεο, επηιέγνληαο απηή πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηάλε κέζα απφ κία πιεζψξα θξηηεξίσλ φπσο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 Ζ επθνιία ζηε πινήγεζε, ψζηε λα βξίζθνπλ γξήγνξα απηφ πνπ 

ςάρλνπλ 

 Σν πιήζνο ησλ αεξνγξακκψλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ, ψζηε λα ππάξρεη πιεζψξα επηινγψλ 

 Σηο γεληθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηνπο 

 Σε δηαδηθαζία πιεξσκήο 

 Σελ πνιηηηθή απνξξήηνπ θαη αζθαιείαο 

 

χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε απφ ηνπο Chaparro & Gibson ην 2002 

δείρλεη φηη ν Expedia.com ήηαλ ν πην ηθαλνπνηεηηθφο e-κεζάδνληαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο δχν δηθηπαθνχο ηφπνπο, ην Travelocity.com θαη ην Orbitz.com. Σα θξηηήξηα 

ηεο  αλάιπζεο είλαη ηα θάησζη: 

 

 Δπθνιία ζηελ πινήγεζε 

Ζ επθνιία ζηελ πινήγεζε κεηξήζεθε κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν 

ρξήζηεο πεξηπιαληφηαλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ρσξίο λα πεηπραίλεη ην ζθνπφ 

ηνπ, ή σο ην θιάζκα ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ ηζηνζειίδσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

επηζθεθηεί γηα λα πεηχρεη απηφ πνπ ζέιεη πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπ site πνπ ηειηθά επηζθέθηεθε. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε ζεηξά 

μεθηλψληαο απφ ηνλ επθνιφηεξν ζηελ πινήγεζε δηθηπαθφ ηφπν ήηαλ ε εμήο: 

Expedia.com, Orbitz.com, Travelocity.com. 

 

 

 

 

 

 



 Σν πιήζνο ησλ αεξνγξακκψλ 

Σν δεηνχκελν ήηαλ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο αεξνκεηαθνξψλ. Σν Travelocity.com απνδείρηεθε ην 

θαιχηεξν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαζψο ζπλεξγαδφηαλ κε πάλσ απφ 700 

εηαηξίεο, ελψ ην Orbitz.com κφλν κε 450. Δπηπιένλ, ην Orbitz.com δελ 

επέηξεπε online θξαηήζεηο ζέζεσλ, ελψ ηα άιια δχν πξφζθεξαλ απηή ηε 

δπλαηφηεηα απφ ην 2001. 

 

 Οη ηηκέο ησλ θαηαιπκάησλ 

Σν Expedia.com θαη ην Travelocity.com νη ηηκέο θαίλνληαη ζε κία ζειίδα, 

επηηξέπνληαο έηζη επθνιφηεξα ηελ ζχγθξηζε. Σν Orbitz.com απφ ηελ άιιε 

απαηηνχζε λα επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο θάζε μελνδνρείν μερσξηζηά ψζηε λα 

βξνπλ νη ίδηνη ηηο ηηκέο ηνπ θαη επηπιένλ, ην κηθξφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο ζε 

απηήλ ηελ πεξηνρή θαζηζηνχζε δπζθνιφηεξε ηελ αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 Πνιηηηθή πξνζηαζίαο θαη πιεξσκψλ 

Καη ηα ηξία site ππφζρνληαλ πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνληαη απφ ηνλ 

πειάηε δελ κνηξάδνληαη κε θαλέλαλ ηξίην θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε λα γίλεη 

θάηη ηέηνην ζην κέιινλ. Ηδηαίηεξα ην Travelocity.com ηφληδε πσο ε αζθάιεηα 

ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ γαη απηνχο ε πξψηε ηνπο πξνηεξαηφηεηα. 

 

Σα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ήηαλ  φηη ην 

Expedia.com ραίξεη θαιχηεξεο πξνηίκεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο αθνχ ηνπο ηθαλνπνηεί 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ δηαθάλεηα θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνζθέξεη θαζψο θαη κε ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε παθέηα πξνζθνξψλ θαη ηηο θαιέο 

ηηκέο γηα ελνηθηάζεηο νρεκάησλ, δηακνλήο, αεξνπνξηθά λαχια. Με ηε ζεηξά ηνπ ην 

Orbitz.com είλαη γλσζηφ γηα ηα θζελά αεξνπνξηθά εηζηηήξηα πνπ παξέρεη, ελψ ην 

Travelocity.com δηαθξίλεηαη ζην φηη παξέρεη δσξεάλ δπλαηφηεηα online θαηνρχξσζεο 

ζέζεο, ελψ παξάιιεια κπνξεί θαη θαιχπηεη πάξα πνιιέο εηαηξίεο αεξνκεηαθνξψλ. 

 

  



 

 

 

 

 



6.3 Γπλακηθά παθέηα ή Mass Customization 

 

Οη φξνη απηνί πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο εμαηνµηθεπµέλσλ πξντφλησλ κέζα απφ µία γξαµµή παξαγσγήο. ην 

ηνµέα ησλ ππεξεζηψλ, ε έλλνηα ηνπ Customization µπνξεί λα νξηζζεί σο ν ηξφπνο  

µε ηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο θαη νη ππεξεζίεο µπνξνχλ λα πξνζαξµνζηνχλ  µε έλαλ 

ζπγθεθξηµέλν ηξφπν γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο µνλαδηθέο (unique) θαη εηδηθέο (specific) 

αλάγθεο είηε µεµνλσµέλσλ, είηε δηαθφξσλ νκάδσλ ρξεζηψλ. Σα  µνληέια mass 

customization, πνπ αξρηθά έθαλε γλσζηά ε γλσζηή εηαηξεία πιεξνθνξηθήο Dell, 

φπνπ ν πειάηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα θηηάρλεη θαη λα πξνζαξµφδεη ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη, έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία θαη 

απφ δηάθνξνπο δηαδηθηπαθνχο  µεζάδνληεο φπνπ πξνζθέξνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο 

δπλαηφηεηεο δεµηνπξγίαο δπλαµηθνχ παθέηνπ (dynamic packaging). 

 

Πνιιέο ηζηνζειίδεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ , φπσο νη 

www.travelocity.com, www.lastminute.com θαη  www.expedia.com, φπνπ o πειάηεο 

µπνξεί λα δεκηνπξγήζεη µφλνο ηνπ ην ηνπξηζηηθφ παθέην επηιέγνληαο  ηελ 

αεξνπνξηθή εηαηξία κε ηελ νπνία επηζπκεί λα ηαμηδέςεη, ην μελνδνρείν πνπ ζα 

δηαµείλεη, ηα κέξε πνπ ζέιεη λα επηζθεθζεί θαηά ηελ παξακνλή ηνπ θηι. Ζ ηηµή ηνπ 

δπλαµηθνχ παθέηνπ είλαη εληαία εάλ ν θαηαλαισηήο ζπλδπάζεη ζπγθεθξηµέλα 

πξντφληα ή θαη εηαηξίεο, αιιά θαζνξίδεηαη δπλαµηθά αλάινγα µε ην ηη μερσξηζηνχο 

ζπλδπαζµνχο πξντφλησλ θαη εηαηξηψλ θάλεη ν πειάηεο. Έηζη, ε ηηµή θαζνξίδεηαη ζε 

πξαγµαηηθφ ρξφλν θαη δπλαµηθά, αλάινγα µε ηε πξνζθνξά θαη δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ ηελ ζπγθεθξηµέλε ζηηγµή, αιιά θαη µε ηηο επνρηαθέο πξνζθνξέο ησλ 

εηαηξηψλ θαη ηνπ µεζάδνληα.   

 

Σν δπλαµηθφ παθέην απνηειεί έλα θαηλνηνµηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ 

αληηηίζεηαη ζηα παξαδνζηαθά ηνπξηζηηθά παθέηα ησλ tour operator. Έηζη, γηα λα 

µπνξέζνπλ νη ηειεπηαίνη λα αληηµεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζµφ, αιιά θαη γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ ζχγρξνλν ηνπξίζηα, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

πξντφληα ηνπο πξνζθέξνληαο αλάινγεο δπλαηφηεηεο δπλαµηθνχ παθέηνπ ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ, φπσο έθαλε ε TUI ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Thomson, ην ηνπξηζηηθφ 

γξαθείν πνπ ηεο αλήθεη, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα δεµηνπξγίαο θαη αγνξάο δπλαµηθνχ 

παθέηνπ. 

  

http://www.travelocity.com/
http://www.lastminute.com/
http://www.expedia.com/


6.4 Ηιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο 

 

Οη ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο είλαη  µηα δηαδηθηπαθή ηερλνινγηθή ιχζε πνπ ζηφρν έρεη 

ηε  δηεπθφιπλζε ησλ εµπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  µεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.  Βξίζθνπλ 

εθαξµνγή ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο, μελνδνρεία, 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, αεξνπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θιπ. Σα βαζηθά είδε 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην δηαδίθηπν είλαη ηξία φπσο 

θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

 Σν ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ είλαη πιένλ πξνζβάζηκν κέζσ 

   δηαδηθηχνπ, π.ρ. παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα e–πξνκήζεηαο, φπσο ηα EDI,  

είλαη πιένλ πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 νη ειεθηξνληθέο αγνξέο, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ αγνξαζηέο θαη πσιεηέο 

ζε κηα θεληξηθή αγνξά πνπ επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κε 

δηάθνξα ηηκνινγηαθά κνληέια, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

http://www.yassas.com θαη ην http://www.restaurantmarket.com 

 νη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, φπνπ νη αληίζηνηρεο εηθνληθέο επηρεηξήζεηο 

ζπιιέγνπλ ηηο δηάθνξεο παξαγγειίεο θαη θαινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο λα 

δψζνπλ πξνζθνξέο, ψζηε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ καδί ηνπο γηα ηηο ηηκέο θαη 

λα πεηχρνπλ ζεκαληηθέο εθπηψζεηο 

 

ηελ Διιάδα δηάθνξα μελνδνρεία φπσο ε Grecotel, έρνπλ πηνζεηήζεη  µνληέια 

ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ θπξίσο  µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.yassas.com, ελψ 

πξφζθαηα αλαθνηλψζεθε θαη ε δεµηνπξγία ηεο πξψηεο επηρεηξεµαηηθήο 

δηαδηθηχσζεο, ηα επνλνκαδφκελα cluster, απφ 13 μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, φπσο 

Capsis Hotels, Mamidakis Hotel, Experience, Airotel Group of Hotels, Iberostar 

Greece S.A., Aldemar Hotels & Spa, πνπ απνζθνπεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο αξρηθά γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ησλ μελνδφρσλ ζηνπο ηνµείο ησλ 

πξνµεζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εθαξµνγψλ 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.   

 

Οη ειεθηξνληθέο πξνµήζεηεο  µπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζµαηα αθφκα θαη 

ζε µηθξνµεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εμαηηίαο ηνπ µηθξνχ ηνπο µεγέζνπο 

δελ µπνξνχλ λα εθµεηαιιεπηνχλ θαη λα δηαπξαγµαηεπηνχλ ραµειφηεξεο ηηµέο απφ 

απηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά.  

 

http://www.yassas.com/
http://www.yassas.com/
http://www.restaurantmarket.com/
http://www.yassas.com/


Γεκηνπξγψληαο φκσο consortia ή cluster µηθξψλ μελνδνρείσλ, µπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ µε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία µηαο θνηλήο πιαηθφξµαο 

ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ φπνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλαµε. 

ηελ Διιάδα µέρξη ηψξα δελ έρεη αλαπηπρζεί µηα ηέηνηα ιχζε, ελψ πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμεο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ γίλνληαη απφ ηνπηθά εµπνξηθά επηµειεηήξηα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην http://www.12islands.gr/.   

 

Σα θπξηφηεξα νθέιε ησλ ζπζηεµάησλ ειεθηξνληθψλ πξνµεζεηψλ πεξηιαµβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ ηε µείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο (ROI) σο 

απνηέιεζµα ησλ  µεησµέλσλ δαπαλψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνµεζεηψλ ιφγσ ηεο  

µε ρξεζηεο εγγξάθσλ,ηελ απηνµαηνπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ, ηε µείσζεο ησλ 

απνζεµάησλ, ηελ νξγάλσζε θαη απηνµαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ζπιινγή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη έξεπλα αγνξάο, θαζψο θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ιφγσ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά  µε ηε 

δηαζεζηµφηεηα πξντφλησλ, µε ην επίπεδν ησλ απνζεµάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο ηεο παξαγγειίαο θαη ηεο δήηεζεο ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν. 

 
Πξφζθαηε έξεπλα, έδεημε φηη ε ςεθηνπνίεζε ησλ πξνµεζεηψλ νδήγεζε ζε µείσζε 

απφ 5% έσο 10% ζηελ ηηµή αγνξάο ησλ πξνµεζεηψλ, µείσζε 25%- 50% ζην 

επίπεδν ησλ απνζεµάησλ θαη µείσζε ηνπ θφζηνο αλά παξαγγειηψλ θαη ζπλαιιαγψλ.  

   

 

 

 

 

 

 

 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθόζκηαο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο 

 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αζθεί άκεζεο ή έκκεζεο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ 

ρσξψλ θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θαη' εμνρήλ ηνπξηζηηθέο. Ζ 

βαζηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, δειαδή ηα μελνδνρεία 

θαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, ππνινγίδεηαη φηη απνθέξνπλ ην 5-6 % ηνπ κηθηνχ εγρψξηνπ 

πξντφληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δάλ φκσο πξνζκεηξίζεη θαλείο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνιακβάλνπλ έκκεζα νθέιε απφ ην 

ηνπξηζκφ, φπσο εζηηαηφξηα θαη κεηαθνξηθά κέζα, ην πνζνζηφ απηφ δηπιαζηάδεηαη θαη 

αγγίδεη ην 12 %. Έηζη ινηπφλ, αληηιακβαλφκαζηε εχθνια ηε βαξχηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ θαη ηε πξέπνπζα ζεκαζία πνπ νθείινπκε λα ηνπ 

δψζνπκε. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ην 2008 ππήξραλ 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα πεξηζζφηεξεο απφ 800 εθ. αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ δηεζλείο 

πξννξηζκνχο, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο λα κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο 

πεξηφδνπ. Σν 55% επηψλ ησλ ηνπξηζηψλ είραλ σο πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ηαμίδεπαλ κεηαμχ επξσπατθψλ ρσξψλ ή 

πξνέξρνληαλ απφ πεξηνρέο εθηφο Δπξψπεο. 

 

Σν 2009, ζεκεηψζεθε 4% κείσζε θαηά κέζν φξν ζην πνζφ ησλ 800εθ. απηψλ 

ηνπξηζηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη παγθνζκίσο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή γηα 

αλαςπρή. Ζ κείσζε απηή, δηθαηνινγείηαη αθνχ ηε ρξνληά απηή άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά απηφ πνπ 

επηβάξπλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε θαηάζηαζε απηή ήηαλ ε παλδεκία πνπ 

θαηαγξάθεθε απφ ηνλ ηφ ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ (Ζ1Ν1). Γελ είλαη φκσο κφλν ε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πνπ επεξεάζηεθε απφ απηή ηε θαηάζηαζε. ε φιεο ηνπο 

θιάδνπο, ηδίσο ζε απηφ ησλ εμαγσγψλ ζεκεηψζεθε θάκςε ηεο ηάμεο ηνπ 12 %. 

 

 

 

 



Απφξξνηα ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ ήηαλ ε αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ, 

αθνχ νη πνιίηεο αλαδεηνχζαλ θνληηλέο απνδξάζεηο, κεηψλνληαο έηζη ηα κεηαθνξηθά 

έμνδα αιιά παξάιιεια θαη ην αίζζεκα ηνπ θηλδχλνπ γηα εμάπισζε ηεο γξίπεο. ε 

ρψξεο φπσο ε Κίλα, ε Βξαδηιία θαη ε Ηζπαλία φπνπ ε θπβέξλεζε δηακφξθσζε ηα 

θαηάιιεια κέηξα, παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ εμνκαιχλεη ηε κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπξψπε θαηέγξαςε κείσζε 6 % ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ. Οη 

ρψξεο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ απηέο ηεο θεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη 

Βφξεηαο Δπξψπεο, ελψ ζρεηηθά θαιχηεξε απνδείρζεθε ε θαηάζηαζε γηα ηε Γπηηθή θαη 

Νφηην Δπξψπε. Ζ Ακεξηθή ήηαλ ε ήπεηξνο πνπ επεξεάζηεθε ζην κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ηε λφζν ησλ ρνίξσλ, ε νπνία θάιπςε αθφκα 

θαη ην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αθνχ παξνπζίαζε κείσζε 5 %. ε 

παξφκνηα θαηάζηαζε βξέζεθαλ θαη νη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε κείσζε 6 %.  

ηνλ αληίπνδα, βξίζθεηαη ε καχξε ήπεηξνο, ζεκεηψληαο αχμεζε κεγέζνπο 5 % ζηηο 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη λφηηα απφ ηελ έξεκν αράξα. Μνιαηαχηα, ηε πην πεξίεξγε 

ζπκπεξηθνξά θαηέγξαςε ε Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ σθεαλνχ, φπνπ ελψ 

ππήξμε 2 % κείσζε ζηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ην δηάζηεκα Ηαλνπάξηνπ-Ηνπλίνπ, ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 2009 αλέθακςε θαη ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3%. 

 

Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ αλακέλεη αχμεζε 

3%-4% ζηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ην έηνο 2010 ζε παγθφζκην επηπεδν. Σν 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αλαθέξεη πσο ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο γίλεηαη κε 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ ηνπο αλακελφκελνπο. Ζ Αζία αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη ηνπο 

απμεηηθνχο ξπζκνχο ηεο πξνήγνπκελεο ρξνληάο, ελψ ε Ακεξηθή θαη ε Δπξψπε ζα 

επαλέιζνπλ κε πην αξγνχο θαη ζηαζεξνχο ξπζκνχο. Ζ Αθξηθή απφ ηελ άιιε ζα είλαη 

απηή πνπ ζα πξνζειθχζεη θέηνο πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο, αθνχ είλαη ππεχζπλε γηα 

ηε δηνξγάλσζε ηνπ Παγθφζκηνπ Κππέιινπ ζην πνδφζθαηξν. 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ πξνβιέπεη κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ 

δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 4,1% κε νξίδνληα ην 2020. πλεπψο, νη 

δηεζλείο αθίμεηο αλακέλεηαη σο ηφηε λα μεπεξάζνπλ ην 1,5 δηο ηαμηδησηψλ. 

 

 

 



7.2 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζε παγθόζκην επίπεδν 

 

Ζ αικαηψδεο εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε επθνιία ζηε πξφζβαζε θαη αλαδήηεζε 

θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο έρεη πξνζειθχζεη θαη «πξνζειπηίζεη» ηεξάζηην πιήζνο 

αηφκσλ απφ θάζε γσληά ηεο γεο. Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε πιεξνθνξία ηαμηδεχεη 

απφ ηε κηα άθξε ηνπ πιαλήηε ζηελ άιιε θαη ε άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο ρξήζηεο απηφο, επθκεηαιιεχεηαη ηε δχλακε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο θαη αλαδεηά ηηο πην ζπκθέξνπζεο γηα απηφλ 

ιχζεηο. Ο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ ηζρχ ηνπ internet θαη 

πξνζπαζνχλ πιένλ κέζα απφ απηφ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, αθνχ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ απνηεινχλ κεγάιν κεξίδην ηεο 

ζχγρξνλεο αγνξάο. ην παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ (ζε 

εθαηνκκχξηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην internet. Σε πξψηε ζέζε κε 657 εθ. θαηέρεη ε 

Αζία, πνζφ ινγηθφ θαηά κία έλλνηα, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηε πνιππιεζέζηεξε ήπεηξν, 

αιιά θαη γηα κία παλίζρπξε πιένλ νηθνλνκηθή δχλακε θαη πξσηνπφξν πιένλ ρψξα 

ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκηψλ. Αθνινπζεί κε κεγάιε δηαθνξά, ζρεδφλ ζην 

ήκηζπ, ε Δπξψπε θαη χζηεξα ε Ακεξηθή.  

 

Γηάγξακκα : Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε παγθφζκην επίπεδν ζε εθαηνκκχξηα πιεζπζκφ 

 

 

 

  



Σνλ ίδην πίλαθα κε ηα ίδηα λνχκεξα κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζε πνζνζηά : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: Υξήζηεο δηαδηθηχνπ ζε παγθφζκην επίπεδν ζε πνζνζηά 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απμάλεηαη εθζεηηθά ζε παγθφζκην επίπεδν δεκηνπξγψληαο 

έλα θαλαηηθφ θνηλφ  πνπ έρεη εθηνμεχζεη ηνπο δείθηεο αγνξψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

χµθσλα µε ην «Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο”, ζηελ Δπξψπε 

νη δείθηεο ησλ αγνξψλ απμάλνπλ ζηαζεξά θαη έρνπλ θηάζεη ζην 29% γηα ηελ Δπξψπε 

ησλ 27 ρσξψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζε παγθόζκην επίπεδν ζην ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ε εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε φιε ηελ πθήιην θαη ε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ φινπ ηνπ 

θφζκνπ.  Σν δηαδίθηπν παξέρεη ελεκέξσζε ζε φια ηα ζέκαηα ζηα νπνία κπνξεί 

θαλείο λα αλαδεηήζεη πιεξνθφξεζε, πφζν κάιινλ ζε ζέκαηα πνπ λα αθνξνχ ηνλ 

ηνπξηζκφ. Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ έρεη εθ-δεµνθξαηνπνηήζεη ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην θάζε άηνκν μερσξηζηά λα ζρεδηάζεη κφλν ηνπ 

ην ηνπξηζηηθφ παθέην ζχκθσλα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ. Ζ λέα απηή γεληά 

ηνπξηζηψλ επηζπκεί γξεγνξφηεξε, ιεπηνκεξέζηεξε αιιά θαη πνηνηηθφηεξε 

ελεκέξσζε, θαζψο θαη δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κε ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη κε 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ έρνπλ επηζθεπηεί έλα θαηάιπκα ή κηα πεξηνρή θαη 

κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

γηα άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, έηζη πνπ νη θαηαλαισηέο 

κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ππνςηαζκέλνη θαη επηιεθηηθνί κε ηηο επηινγέο ηνπο. 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Eurostat ζε 20 επξσπατθέο ρψξεο, απνθάλζεθε φηη πεξίπνπ 

ν κηζφο πιεζπζκφο ζε Γαλία,Οιιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν γηα ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα, ελψ ζηελ Διιάδα κφλν ην 17% 

ηνπ πιεζπζκνχ ελεκεξψλεηαη απφ to internet γηα ηηο δηαθνπέο. Όπσο θαίλεηαη 

ζπγθξηηηθά κε ην 2006 ε ηάζε απηή είλαη αλνδηθή ζην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, απνδεηθλχνληαο ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη πιένλ 

ην δηαδίθηπν ηφζν ζηελ πιεξνθφξεζε, φζν θαη ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη πξντφλησλ. 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ online θαηαλαισηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

Γπηηθνεπξσπαίσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο εηαηξείαο εξεπλψλ θαη κειεηψλ, 

Forrester, θαίλεηαη πσο νη αγνξέο ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα αλαςπρήο 

έξρνληαη ζε δεχηεξε ζέζε, ακέζσο κεηά ηελ αγνξά βηβιίσλ. Παξάιιεια, ζχκθσλα 

κε ηελ ίδηα κειέηε, πξνβιέπεηαη φηη νη ζπλνιηθέο online πσιήζεηο ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε ζα απμεζνχλ απφ 44.985 

εθαηνκκχξηα επξψ  (Μ€) ην 2008, ζε 79.726 Μ€ ην 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη 

πσο φιεο νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ηαμίδηα αλαςπρήο ζα δηπιαζηάζνπλ ζρεδφλ ηηο online πσιήζεηο ηνπο. 

 



ην παξαθάησ ζρήκα, θαίλνληαη νη δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο ζηε Δπξψπε απφ ην έηνο 

1998 έσο  ην 2005 αλάινγα κε ηε θαηεγνξία ηεο ππεξεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Μεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξείηαη ζηελ online πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, 

θπξίσο απφ αεξνπνξηθέο αηαηξείεο ρακεινχ θφζηνπο. Οη εηαηξείεο απηέο έρνπλ 

θαηαθέξεη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηαμηδησηψλ, αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο λα κεηαθηλεζνχ κε ην ζπγθεθξηκέλν κέζν. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Δπξσπατθφ χλδεζκν Αεξνπνξηθψλ 

Δηαηξεηψλ ρακεινχ θφζηνπο  (European Low Fare Airline Association), νη 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο έρνπλ θαηαθέξεη λα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ, ζπκβάιινληαο 

ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ απφ ηε δχλακε ησλ tour operator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: On-line θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ 

 

Έλα άιιν θαηλφκελν πνπ έρεη παξαηεξεζεί απφ ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, είλαη ε ηάζε γηα δεκηνπξγία παθέησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο 

αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Σα παθέηα απηά κπνξεί λα ηα ζπλαληήζεη θαλείο ζηε 

δηεζλή νξνινγία κε δηάθνξεο νλνκαζίεο φπσο tailor made, dynamic packaging, 

Modular travelling ή Do it yourself. Ζ λέα γεληά ηνπξηζηψλ πνπ είλαη θαη πην 

εμνηθεησκέλε θαη κε ην δηαδίθηπν, πξνηηκά ηα παθέηα απηά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

ζπλερή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%-30%. Απφ ηελ άιιε, ηα θιαζζηθά παθέηα καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ πνπ δηακφξθσλαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ζπλζέηνπλ νη tour operators, 

ζεκεηψλνπλ ζπλερή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 35%-45. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: αλακελφκελε αχμεζε ζε δπλακηθά παθέηα 

 

Οη ζχγρξνλνη ηνπξίζηεο δελ αξέζθνληαη κφλν ζην λα ζρεδηάδνπλ νη ίδηνη ηνπξηζηηθά 

παθέηα, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ζην έπαθξν φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ην 

δηαδίθηπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (e-mail) θαη ηα blogs, 

ψζηε λα γίλνπλ θαη παξαγσγνί ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ πξνο άιια 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Έηζη, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε 

ππεξληθά ηε θιαζζηθή δηαθήκηζε πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε εηαηξεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8.1 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο  

 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη απφ ην 1960 θαη 

έπεηηα, φηαλ νη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο άξρηζαλ λα αλαθαιχπηνπλ ηηο ηδηαίηεξεο 

νκνξθηέο ηεο ρψξαο, κε ην μεπεξαζκέλν πιένλ παθέην « ήιηνο, ζάιαζζα, 

ακκνπδηά». ήκεξα, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θνκκάηηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο ηα έζνδα ηνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 15,2 % 

ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, ελψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηε ηνπξηζηηθή 

νηθνλκία αληηζηνηρεί ζην 18,5 ησλ απαζρνινχκελσλ, δειαδή 774.200 ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

ην παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε ηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 

ζηε ρψξα καο ην έηνο 2009 αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο : 

 

 

Γηάγξακκα: Top 10 αθίμεηο – Υψξεο ηνπξηζηψλ - 2009 

  



Απφ ην δηάγξακκα αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βζίιεην 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο αθίμεηο ζηε ρψξα καο  

μεπεξλψληαο ηα 2 εθ. ηνπξηζηψλ απφ θάζε ρψξα μερσξηζηά. Με κεγάιε δηαθνξά, 

950 ρηιηάδεο πεξίπνπ, αθνινπζνχλ ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία θαη κε αθφκα κεγαιχηεξε ε 

Βνπιγαξία θαη ε Οιιαλδία. 

Σν ίδην έηνο φκσο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, 

απνδεηθλχεηαη φηη ν εγρψξηνο ηνπξηζκφο ήηαλ εθείλνο πνπ ζηήξημε ηελ ειιεληθή 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. ην ζχλνιν ησλ θαηαιπκάησλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη 

θάκπηλγθ, παξνπζηάζηεθε αχμεζε δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά 0,6 %, ε νπνία νθείιεηαη 

αληίζηνηρα ζηελ αχμεζε ησλ εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ θαηά 9,6%, κε ηε ηαπηφρξνλε 

κείσζε ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ θαηά 2,7%. Οη  ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε 

ζηηο αθίμεηο  αιιά θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο είλαη ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία ε Οιιαλδία θαη 

νη ΖΠΑ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κείσζε εκθάληδεηαη θαη ζηηο αθίμεηο ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη εκθάληδαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηα πξνεγνχκελα έηε. 

Αλά πεξηθέξεηα, ε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα θαηαγξάθεθε ζηα Ηφληα Νεζηά (63,2%) θαη 

ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ (61,9%) θαη ηεο Κξήηεο (61,4%). ηνλ αληίπνδα, 

ε κηθξφηεξε πιεξφηεηα θαηαγξάθεθε ζηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (26,6%), 

ηεξεάο Διιάδαο (33,3%) θαη Πεινπνλλήζνπ (34,6%). 

Σν παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚΣΠ), πξνρψξεζε ζηελ 

αλάιπζε ελφο  δείθηε ηθαλνχ λα κεηξά ηε ηνπξηζηηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ο δείθηεο  απηφο νλνκάδεηαη TTCI (Travel and 

Tourism Competitiveness Index), κεηξηέηαη θάζε ρξφλν απφ ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ 

Forum  θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο: ξπζκηζηηθφ πιαίζην, επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο θαη ηέινο, αλζξψπηλνη, πνιηηηζηηθνί θαη θπζηθνί πφξνη. 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηε 18ε ζέζε παγθνζκίσο θαη ηε 27ε, ηφζν ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ππνδνκέο, φζν θαη ζηνπο αλζξψπηλνπο, πνιηηηζηηθνχο θαη 

θπζηθνχο πφξνπο.  Δμαηξψληαο ηελ πνιηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο ππνδνκέο πνπ 

δηαζέηεη ε Διιάδα, πζηεξεί ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο, αιιά θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. 

 

 

 



Χζηφζν, ε Διιάδα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη κία πιεζψξα πξνβιεκάησλ γηα λα 

μερσξίζεη σο πξννξηζκφο θαη λα απμεζεί ε ηνπξηζηηθή δήηεζε ηεο ρψξαο, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ : 

 Καηαξρήλ, πξέπεη λα αληηκεησπίζεη λένπο θαη ζεκαληηθά αλεξρφκελνπο 

πξννξηζκνχο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ παξφκνην πξντφλ ζε θαιχηεξε ηηκή, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε Σνπξθία, ε Κξναηία θαη ε Αίγππηνο.  

 Μεηψλεηαη ε ηνπξηζηηθή δαπάλε αλά ηνπξίζηα, γεγνλφο ην νπνίν επηδεηλψλεηαη 

φηαλ επηθεληξσλφµαζηε ζε ηνπξηζµφ all-inclusive φπνπ ε θαηά θεθαιήλ 

δαπάλε ζηνλ πξννξηζµφ  µπνξεί λα είλαη θαη  µεδεληθή. Καηά ζπλέπεηα, ελψ 

νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαίλεηαη λα απμάλνπλ, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα 

έζνδα (ε αχμεζε ησλ νπνίσλ θπξίσο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηµψλ θαη φρη 

ζηελ θαηά θεθαιήλ δαπάλε. 

 Οη ηνπξίζηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρακειά ή κεζαίαο ηάμεο εηζνδήκαηα κε 

ηάζε γηα πεξηνξηζκέλε παξακνλή θαη δαπάλε 

 Παξαηεξείηαη πςειφο βαζκφο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δψλεο θαη ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, φπνπ θπξηαξρεί ν καδηθφο ηνπξηζκφο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Κξήηε (21%), ηα Γσδεθάλεζα (17%) 

θαη ηα Ηφληα λεζηά (12%). 

 Απμάλεηαη ε επνρηθφηεηα θαη νη «λεθξέο» πεξίνδνη. Σν 50 % ησλ ηνπξηζηψλ 

επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο ην ηξίκελν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ, ελψ ηε πεξίνδν 

Ματνπ-επηεκβξίνπ ην πνζνζηφ απηφ αγγίδεη ην 70 %. Οη ρψξεο πξνέιεπζεο 

ησλ ηνπξηζηψλ παξακέλνπλ νη ίδηεο , φπσο Ζλ. Βαζίιεην, Γεξκαλία θαη 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Οη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία θαη ε ΔΓ, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ θπξίσο ηνπξίζηεο κε πςειφηεξεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο, 

παξακέλνπλ ζηελ νπζία αλαμηνπνίεηεο. Αληίζεηα, ζηελ Σνπξθία νη ρψξεο ηεο 

πξψελ Δ∆ απνηεινχλ ηελ δεχηεξε µεγαιχηεξε πεγή πξνέιεπζεο αθίμεσλ. 

 Οη µεγάινη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο ,Tour Operators, νη νπνίνη θπξηαξρνχλ ζηηο 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο, πιένλ έρνπλ επεθηαζεί θαη ζηνπο ηνµείο ησλ  µεηαθνξψλ 

(Charter, θξνπαδηέξεο, low cost αεξνπνξηθέο εηαηξίεο) θαη ηεο δηαµνλήο 

(μελνδνρεία, ζέξεηξα). Λφγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζµνχ απφ ηνλ 

µαδηθφ ηνπξηζµφ πνπ ειέγρνπλ νη Σ.Ο., θαη ηεο  µεγάιεο δηαπξαγµαηεπηηθήο 

ηνπο δχλαµε, πηέδνπλ ζπλερψο γηα  µεηψζεηο ηηµψλ, γηα θαιχηεξεο ππεξεζίεο, 

γηα ηελ παξνρή all-inclusive θαη πνιιέο θνξέο νδεγνχλ ζηελ νηθνλνµηθή 

θαηαζηξνθή θαη θιείζηµν πνιιψλ κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη δαπάλεο απφ µεγάιεο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 



 Έιιεηςε ζσζηά εθπαηδεπµέλνπ εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ. Οη απαζρνινχκελνη 

ζηνλ θιάδν  «Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα» ην 2002, ήηαλ ζηε πιεηνςεθία ηνπο 

απφθνηηνη  µέζεο εθπαίδεπζεο (37,1%) θαη αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη 

∆εµνηηθνχ (33,2%). Οη πηπρηνχρνη Αλψηεξεο Σερληθή Δπαγγειµαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ ην 8,8% ησλ απαζρνινπµέλσλ θαη νη πηπρηνχρνη ΑΔΗ 

(ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαηησλ θαηφρσλ µεηαπηπρηαθνχ / δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψµαηνο) ην 3,1%. 

 Σέινο, ππάξρεη µεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ε 

νπνία νθείιεηαη ελ µέξεη θαη ζηελ έιιεηςε ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο απφ 

ηδηνθηήηεο θαη εξγαηηθφ δπλαµηθφ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8.2 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ Διιάδα 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ρψξα καο, απφ 13 % ην έηνο 2001 ζε 31% ην 2007, ειηθίαο 15 

έσο 65 εηψλ. Αληίζηνηρα, θαηαγξάθεηαη αχμεζε ησλ σξψλ παξακνλήο θαη ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αγγίδνπλ ηηο 8,5 ψξεο/ εβδνκάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε Ζ/Τ 

Γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ ινηπφλ, πσο απηά ηα  µεγέζε είλαη αξθεηά  µεγάια θαη 

δείρλνπλ πφζν ζνβαξά πξέπεη λα πάξεη ε θάζε επηρείξεζε ηελ επέλδπζε ζηελ 

ηερλνινγία θαη ηδίσο ζην άλνηγµα ηεο ζην δηαδίθηπν ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο  µάδαο 

αγνξαζηηθνχ θνηλνχ πνπ θηλείηαη πιένλ πξνο απηφ. 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία VPRC γηα ινγαξηαζκφ ηνπ e-

business forum ην δηάζηεκα 2001-2006, oη βαζηθνί ιφγνη ρξήζεο ηνπ internet, είλαη ε 

ελεκέξσζε ζε λέα, θαηξφ θαη αζιεηηθά, αιιά θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail). 

ηνλ αληίπνδα, ε αλαδήηεζε γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ζεκεηψλεη πησηηθή πνξεία 

απφ ην 2002.  Πεξίπνπ ην 18% ησλ ρξεζηψλ πξνρψξεζε ζε θάπνηα αγνξά θαηά ην 

2006, κνιαηαχηα ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη κφιηο ζην 4,5% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο. Παξφια απηά, νη αγνξέο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο απφ 

ειιεληθνχο ηζηνρψξνπο (sites) (41%) έλαληη ησλ μέλσλ (35%). Οη ρξήζηεο πνπ 

αγνξάδνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλήζσο δελ επηζθέπηνληαη ηα αληίζηνηρα 

θαηαζηήκαηα, ελψ νη θπξηφηεξνη ιφγνη αγνξάο είλαη ε πξνζηηή ηηκή θαη ε θαιή 

εμππεξέηεζε. Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 60% 

νη ρξήζηεο ζεσξνχλ φηη ν θίλδπλνο δηαξξνήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε 

πηζησηηθήο θάξηαο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη κεγάινο ή πνιχ κεγάινο. 



Σν 64% ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ δειψλεη φηη αμηνπνηεί ην δηαδίθηπν θαη γηα εμειηγκέλεο 

ππεξεζίεο, φπσο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη βηληενθιήζεηο, επίζθεςε ηζηνινγίσλ, 

ζπδεηήζεηο ζε fora, δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ κε δεκφζηεο ππεξεζίεο θηι. Ωζηφζν, ν 

ηνκέαο ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε Δπξψπε, είλαη απηφο ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ αγφξαζαλ ή παξήγγεηιαλ αγαζά ή ππεξεζίεο αλέξρεηαη ζην 8% ηνπ πιεζπζκνχ, 

φηαλ ζηελ Δ.Δ. ην αληίζηνηρν λνχκεξν είλαη 24%.   

 

Δηθφλα : Σν πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθέο αγνξέο 

 
Πεγή: Ζκεξεζία 3/4/09, http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12319&subid=2&tag=9464 

 

  

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12319&subid=2&tag=9464


8.3 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ Διιάδα ζην ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνύ 

 

Ζ Διιάδα κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ζηηο ρακειέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, εκθαλίδεη φκσο αλνδηθή πνξεία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζην ηνκέα απηφ. Αλαθνξηθά ζεκεηψλεηαη πσο ππήξμε αχμεζε 5% 

απφ ην 2005 ζην 8 % ην 2008. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη  πσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ  

2009, νη δηαδηθηχνπ Έιιελεο ρξήζηεο θάλεθε λα ςάρλνπλ απφ πνιχ λσξίο ηηο 

δηαθνπέο ηνπο  µέζσ. χµθσλα  µε ηνλ  Country  manager  ηεο Google  γηα ηελ 

Διιάδα, Γηψξγν αιηάξε Φαζζέα,  ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνµέα, ην  internet επεξεάδεη 

ζήµεξα ηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, θαζψο πεγέο 

αλαθέξνπλ πσο ηα ηαμίδηα αλαςπρήο πνπ θιείλνληαη µέζσ δηαδηθηχνπ αλέξρεηαη 

θέηνο ζε 60 δηο επξψ. 

 

Γξάθεκα : Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 

Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 1/4/09 

  

  



Οη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

Παξαηεξεηήξην Κη Π, 2009,  είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηνλ 

εμνπιηζµφ, θαζψο 1 ζηηο 2 µηθξέο επηρεηξήζεηο µε 9 ππαιιήινπο θαη θάησ, έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή ελψ νη επηρεηξήζεηο µε 10 ππαιιήινπο θαη άλσ είλαη 

πιήξσο εμνπιηζµέλεο. 

 

Γηάγξακκα: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ 2009, ρξήζε H.Y απφ ηηο επηρεηξήζεηο µε 1-9 ππαιιήινπο θαηηηο 

επηρεηξήζεηο 10+.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ  µεγάιε φµσο έιιεηςε παξαηεξείηαη ζηηο πσιήζεηο ηνπο  µέζσ δηαδηθηχνπ, εθεί 

πνπ ηα πνζνζηά θπµαίλνληαη πνιχ ραµειά, θπξίσο ζηηο πνιχ µηθξέο επηρεηξήζεηο, 

ελψ θαη oη επηρεηξήζεηο  µε  10 ππαιιήινπο θαη άλσ θπµαίλνληαη ζην 11% έλαληη 16% 

ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ 2009, ζχγθξηζε πνζνζηψλ µεηαμχ επηρεηξήζεσλ µε 1-9 

ππαιιήισλ θαη 10+.  

 

Απφ ην παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη  πσο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ηελ 

ηερλνινγία πην πνιχ ζαλ ρξήζηεο, παξά ζαλ πσιεηέο. Δθεί εληνπίδεηαη ε 

πξαγµαηηθή αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα µπνξέζνπλ λα δηαθεµίζνπλ θαη λα 

πνπιήζνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηνπο µέζα απφ ην δηαδίθηπν, θηάλνληαο θαη 

ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8.4 Φξήζε Η/Υ θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε μελνδνρεία θαη 

ελνηθηαδόκελα δσκάηηα αλά ηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2007 ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, κφλν 4 ζηα 10 κηθξά μελνδνρεία , πνπ απαζρνινχλ 

δειαδή 0-9 ππαιιήινπο θαη 2 ζηα 10 ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ ελψ 

αθφκα κηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Σα πνζνζηά, κάιηζηα, 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σν πνζνζηφ ρξήζεο Ζ/Τ ζε 

μελνδνρεία θάζε κεγέζνπο ζηε Νφηηα Διιάδα είλαη 85% θαη κεηψλεηαη ζε 64-69% 

ζηελ Κεληξηθή θαη Βφξεηα Διιάδα. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα είλαη 48% θαη 21-32% αληίζηνηρα. Δπίζεο, ζε επίπεδν πξνεγκέλεο ρξήζεο 

ΣΠΔ, μερσξίδνπλ ηα μελνδνρεία ηεο Νεζησηηθήο Διιάδαο. 

 

Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ 

θαη ζην βαζκφ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απφζηαζε κεηαμχ 

μελνδνρείσλ (δηείζδπζε ηεο ηάμεο ηνπ 74%) θαη ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ (37%) 

είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε, ελψ παξαηεξείηαη φηη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε κεγάιεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε λεζησηηθή Διιάδα. 

 

ην ζχλνιφ ηνπο, νη επηρεηξεκαηίεο αμηνινγνχλ ζεηηθά ηφζν ηελ αλάπηπμε ηδησηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ, φζν θαη ηελ πξνβνιή ζε δηαθεκηζηηθά web sites, ζεσξψληαο φηη έρνπλ 

ζπκβάιεη αξθεηά έσο πνιχ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ηα 

μελνδνρεία, ην 63% εθ απηψλ έρνπλ επηιέμεη λα έρνπλ ζειίδα ζην δηαδίθηπν θαη κφλν 

ην 30% ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ. Χζηφζν, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νη δηθηπαθνί 

ηφπνη ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, παξέρνληαο πινχζην 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ,φπσο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηηκέο 

πξντφλησλ θαη γεσγξαθηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο, ηφζν 

ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη έλδεημε ηεο 

ρξνλνινγίαο ελεκέξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

πλαιιαθηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζε κηθξφ βαζκφ, θπξίσο 

απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ κεηαθνξψλ θαη ηα 

μελνδνρεία.  

 

 

 



 

 

Γηάγξακκα: Πεξηερφκελα δηθηπαθψλ ηφπσλ 

 

Τπάξρεη κηα πνιππιεζήο νκάδα κηθξψλ θαη ζπλήζσο νηθνγελεηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ειάρηζηε ή θαη θακία επαθή κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

Πξφθεηηαη θαηά θχξην ιφγν γηα  παιαηέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, κε ηδηνθηήηεο πνπ 

βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηνπο ζηαζεξνχο ηνπο πειάηεο θαη δελ θαηαλννχλ ηηο 

αλάγθεο πηνζέηεζεο ζχγρξνλσλ ΣΠΔ. 

 

Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνθχπηεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα απφ ην 

γεγνλφο φηη αθφκα θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ πνπ δελ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ 

έρνπλ πεηζζεί γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, θαζψο πηζηεχνπλ φηη ε πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην βαζκφ εμάξηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 

ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο. Δηδηθφηεξα, νη λέεο ηερλνινγίεο ζεσξνχληαη αξθεηά ή 

πνιχ ρξήζηκεο απφ ην 93% ησλ μελνδνρείσλ θαη ην 81% ησλ ελνηθηαδφκελσλ 

δσκαηίσλ. Δπηπξφζζεηα, νη επαγγεικαηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ ζεσξνχλ φηη 

σθειείηαη ε επηρείξεζε ζπλνιηθά θαη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο πειαηείαο, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 
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8.5 Κόζηνο αγνξάο Ηιεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Η/Υ) 

 

Δίλαη πιένλ ζε φινπο ζε φινπο γλσζηή ε θξάζε « ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη». Έηζη, 

θάζε θαηλνηφκν ειεθηξνληθφ πξντφλ ην νπνίν θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ, εληππσζηάδεη 

θαη πξνζειθχεη ην θνηλφ ζηελ αξρή, νη νπνίνη ζπεχδνπλ λα ην απνθηήζνπλ 

θαηαβάιινληαο έλα ζεκαληηθφ πνζφ. Με ηε πάξνδν κεξηθψλ κελψλ φκσο, νη 

ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο ζπεχδνπλ λα κηκεζνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, κε απνηέιεζκα λα ην δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ζε ρακειφηεξε 

ηηκή. Οη πνιπζείο εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θιάδν, πξνζπαζνχλ ε 

θαζεκία κε ηε ζεηξά ηνπο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, ψζηε λα γίλνληαη 

παξάιιεια θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί κε επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ησλ θεξδψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά νκνεηδή 

πξντφληα ζε πνηθίιεο ηηκέο ψζηε ν  εθάζηνηε κεκνλνκέλνο πειάηεο ή επηρείξεζε λα 

κπνξεί λα απνθηήζεη ην πξτφλ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.  

 

ήκεξα, ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, δελ λνείηαη ζπίηη πφζν κάιινλ επηρείξεζε 

πνπ λα κε δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. χκθσλα κε κία 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΚηΠ ην Ννέκβξην ηνπ 2008 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΔΟΜΜΔΥ, ηνλ Διιεληθφ νξγαληζµφο µηθξψλ-µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ρεηξνηερλίαο, 

ην κέζν θφζηνο αγνξάο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη ηα € 450. Όπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα, κε ηε πάξνδν ησλ εηψλ, ην θφζηνο αγνξάο ελφο ε/π, 

κεηψλεηαη. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε πνιπάξηζκνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ α’ πιψλ, αιιά αθη ε αχμεζε ηνπ αλαηαγσληζκνχ. Έηζη, θάζε 

επηρείξεζε πιένλ είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη έλα ινγηθφ πνζφ ψζηε λα κπνξέζεη λα 

επαλδξσζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ, γηα λα κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη λα επηβηψζεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2009), εμέιημε θφζηνπο H/Y ζηελ 

Διιάδα γηα ηα έηε 2005-2008. 

 

εµαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε Διιάδα είλαη ζε αξθεηά θαιή 

ζέζε ζε ζρέζε µε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ην  θφζηνο 

απφθηεζεο ελφο ππνινγηζηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2009), ειάρηζην θφζηνο εμνπιηζµνχ 

θαλνληθνπνηεµέλν ζε Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλαµεο. 



 

8.6 Πξνβιεκαηηζκνί θαη αλεζπρίεο 

 

 
Παξφιν πνπ νη ζπλζήθεο δείρλνπλ φηη νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ πιήξε πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ππάξρνπλ σζηφζν θάπνηνη πξνβιεµαηηζµνί θπξίσο αλάµεζα ζηνπο 

θνξείο ηνπ ηνπξηζµνχ. Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο ηνπ 2010 ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη 

σο “ e-specific”, δειαδή νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ eBusiness Watch, ην online marketing θαη νη online 

πσιήζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. Δπίζεο, ε πιεηνςεςία ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη πηα θαη δηθηπαθή παξνπζία, ελψ παξάιιεια νη πσιήζεηο αιιά 

θαη νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη δηπιάζηεο ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο 

άιισλ θιάδσλ. Μνιαηάπηα, κφιηο ην 50% ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο online θξαηήζεσλ, επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα 

πξαγµαηνπνηνχλ online πιεξσµέο ζε αζθαιέο ή µε πεξηβάιινλ. πκπεξαζκαηηθά, 

νη online πσιήζεηο ζεσξνχληαη σο επί ην πιείζηνλ σο online θξαηήζεηο. Αθφκα, 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ  ζεσξνχλ δεηήκαηα 

κείδνλνο ζεκαζίαο  ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο. Ζ κνλφπιεπξε πηνζέηεζε απηή ηνπ ε-

επηρεηξείλ είλαη εληνλφηεξε ζηηο κηθξέο θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θιάδν. 

 

Ο δείθηεο e-maturity (ε-σξηκφηεηα) κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο θιάδνπ ζην αλ κπνξεί 

λα πηνζεηήζεη θαη λα θάλεη πιήξε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη θαηά πφζν νη 

θνξείο ηνπ θιάδνπ είλαη έηνηκνη θαη ψξηκνη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ηε ζπλέρεηα, 

παξαηίζεηαη έλα δηάγξακκα ην νπνίν θαηαδεηθλχεη κεηξήζεηο γηα ην δείθηε απηφ ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Όπσο θαίλεηαη, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο 

πζηεξεί θαη απαηείηαη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα θαη ελεξγνπνίεζε γηα αχμεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, ψζηε λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: Γείθηεο e-maturity ζε 17 θιάδνπο 

 
Οη ζεµαληηθφηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη κεηαμχ άιισλ ε άµεζε πξφζβαζε ζε δπλεηηθνχο 

πειάηεο,ε µείσζε θφζηνπο δηαθήκηζεο  θαη πσιήζεσλ θαζψο θαη βειηηζηνπνίεζε 

ησλ ρξφλσλ απφθξηζεο ζε αηηήµαηα πειαηψλ θαη πξνµεζεπηψλ. ε απηφ ην ζεκείν 

σζηφζν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην πξφβιεκα θαη ην θφβν ησλ tour operator αθνχ 

φζν πεξηζζφηεξν απμάλνληαη νη  online πσιήζεηο ησλ ηαμηδησηηθψλ παθέησλ, ηφζν 

δηαθπβεχεηαη ε κειινληηθή παξνπζία ηνπο ζην ρψξν. Μπνξεί λα απνδπλακψζεθε ν 

παξαδνζηαθφο ξφινο ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ, φκσο κία λέα κνξθή 

ειεθηξνληθψλ δηακεζνιαβεηψλ εκθαλίζηεθε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηαμηδησηηθά 

portal. 

 

Μέηξα γηα ηεο ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ 

θπξίσο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

γηαηελ αγνξά ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πξφζιεςεο θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Γεληθφηεξα, νη θπβεξλεηηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ θαηάιιεια κέηξα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 
 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

 

9.1 Η δεκηνπξγία ελόο ηνπξηζηηθνύ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

 

Σν δηαδίθηπν έρεη επεξεάζεη ζην παξειζφλ θαη ζα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ ηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζην ζχλνιφ ηεο. Έλαο δηθηπαθφο 

ηφπνο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ, ψζηε θαη νη δχν πιεπξέο λα απνθνκίδνπλ ηα κέγηζηα απφ ηε ρξήζε 

online πιεξνθνξηψλ.  Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ εηθνληθή απηή αγνξά είλαη φηη νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνηφπσλ ζα πξέπεη λα δεζκεχνληαη ψζηε λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη θαηαλαισηέο, πνπ 

απνηεινχλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη 

λα είλαη ελήκεξνη θαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηα online ζπζηήκαηα. 

 

Έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, αλ θαη βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, είλαη αλάγθε λα 

πξνζαξκνζηεί θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ δηέπνπλ κέρξη ζήκεξα ηηο κεζφδνπο πψιεζεο, 

αληί λα πξνζπαζήζεη λα αλαηξέςεη θαηεζηεκέλα κε ζεκέιηα δεθαεηηψλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, νπνηνζδήπνηε έκπνξνο γλσξίδεη φηη, εάλ ν πειάηεο δελ βξεη 

απηφ πνπ δεηά ζα θαηαθχγεη ζε άιιε επηρείξεζε, αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην 

δηθηπαθφ ηφπν κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. 

 

ηελ Διιάδα, νη νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξα επίπεδα κε βάζε ην 

είδνο θαη ηελ έθηαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σα επίπεδα απηά είλαη ην εζληθφ 

(ΔΟΣ), ην πεξηθεξεηαθφ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ 

(λνκαξρίεο, δήκνη θαη θνηλφηεηεο) θαη ηέινο ην επηρεηξεκαηηθφ. Σα πξψηα ηξία 

επίπεδα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ πιεξνθφξεζε θαη πξνβνιή ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ελψ αληηζέησο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

 

 

 



 

Έλαο δηαδηθηπαθφο ηφπνο αλεμαξηήησο ζην επίπεδν πνπ αλήθεη, εάλ αληηπξνζσπεχεη 

δειαδή δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα ή αλ ζηνρεχεη ζηε θεξδνθνξία ή φρη, πξέπεη λα 

αληηθαηξνπηίδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

εθπξνζσπεί. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φζνλ 

αθνξά ηε θχζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2 Παξάγνληεο επηηπρίαο ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

 

 

Γηα λα ζεσξεζεί έλαο δηαδηθηπαθφο ηφπνο επηηπρεκέλνο θαη απνηειεζκαηηθφο, ζα 

πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αιιά θαη ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ λα 

δσζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ εθηελψο ζηε ζπλέρεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. 

1. Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα ζην ζηάδην δεκηνπξγίαο θαη ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη ε απαξίζκεζε ησλ αηηηψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν ζηνλ ςεθηαθφ. Ζ 

θαηαγξαθή απηή πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαζψο ζα 

επεξεάζεη φιε ηε κεηέπεηηα δηαδηθαζία. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ην θνηλφ-

ζηφρνο ζην νπνίν ζέιεη λα απεπζπλζεί, πξνηείλεηαη ε κέζνδνο ηνπ 

Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ (Brainstorming) θαηά ηελ νπνία νη ππεχζπλνη ηεο 

ηζηνζειίδαο εληνπίδνπλ ηνπο «επηζθέπηεο» ηνπο θαη ζπγθεληξψλνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Δξσηήκαηα φπσο γηα πνην ιφγν δεκηνπξγείηαη ν δηθηπαθφο ηφπνο, απφ πνηνπο 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηη πξέπεη λα επηηχρεη ε δηθηπαθή παξνπζία, είλαη 

απαξαίηεην λα απαληεζνχλ ζην ζηάδην απηφ. 

 

2. Δπηινγή ηνπ URL 

Ζ επηινγή ηνπ URL πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε, 

αθνχ επεξεάδεη θαηά θφξνλ ηελ επηζθεςηκφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο. Δθφζνλ ην 

domain name είλαη έλα κνλαδηθφ φλνκα θαη αληηζηνηρεί ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

δηθηπθαθφ ηφπν, ε επηινγή θαη ε θαηνρχξσζή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πειάηεο-ζηφρνπο. Έλα θαηάιιειν URL εμαζθαιίδεη 

ηελ εχθνιε αλεχξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηφζν απφ ηνπο ηνπξίζηεο φζν θαη απφ 

ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ηηο νπνίεο ζπκβνπιεχνληαη ζπρλά νη ρξήζηεο γηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Σν URL ζα πξέπεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο 

ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ε ηζηνζειίδα ή κε ηνλ πξννξηζκφ πνπ 

επηρεηξεί λα αλαδείμεη, ιφγνπ ράξε ην www.santorini.gr. Δηδηθά ηα portals θαη νη 

ηζηνζειίδεο εζληθψλ θαη ηνπηθψλ νξγαληζκψλ αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο 

πξννξηζκψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιέμεηο tourism ή visit ψζηε λα κπνξεί εχθνια 

λα ηηο εληνπίζεη ν ηνπξίζηαο.  

 

http://www.santorini.gr/


 

Μπνξνχκε ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε ην www.visitlondon.com ζαλ κηα 

ζσζηή επηινγή, ελψ ην www.enit.it πνπ αληηζηνηρεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

εζληθνχ ηνπξηζηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο Ηηαιίαο, απνηειεί κάιινλ αηπρή επηινγή. 

 

3. ρεδηαζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη πινήγεζε 

Ο ζρεδηαζκφο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αίζζεζε πνπ ζα δίλεη ν 

δηθηπαθφο ηφπνο ζην ρξήζηε θαη ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθνκίζεη απφ απηφλ. 

ην ζηάδην απηφ ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ  

ρξσκάησλ, ησλ γξακκψλ ζρεδηαζκνχ θαη ηε δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ψζηε 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη αηζζεηηθά σξαίν, απνηειεζκαηηθφ θαη 

απνδνηηθφ. Όζνλ αθνξά ηελ πινήγεζε πξέπεη λα είλαη νκαιή θαη θαηαλνεηή 

πξνο ην ρξήζηε, νπνίνο πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα γλσξίδεη ζε πνηα 

ηζηνζειίδα βξίζθεηαη, ηί ελέξγεηεο ζα κπνξνχζε λα θάλεη απφ ην ζεκείν πνπ 

είλαη θαη πνχ ζα βξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηά. 

 

4. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

Γηα λα είλαη ε ηζηνζειίδα αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα 

επηβεβεησζεί φηη φιεο νη εθαξκνγέο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη δελ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπλδεζηκφηεηα. Αθφκα, επεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, απαηηείηαη ζσζηή ζπληήξεζε φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνλ έιεγρν ησλ θξαηήζεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ, ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο θαη ην πξνθίι πσλ επηζθεπηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.visitlondon.com/
http://www.enit.it/


9.3 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ελόο ηνπξηζηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ 

 
 

Ζ απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ 

θαη θπξίαξρν εξγαιείν κάξθεηηλγθ ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, αιιά θαη γηα πνιινχο αθφκα, πξέπεη λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνζνρή ζηνλ ηζηφηνπν κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο θαη λα 

αμηνινγείηαη ζπλερψο ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη κε πνηθίια θξηηήξηα φπσο αλαιχνληαη 

παξαθάησ: 

 

1. Domain name θαη ηίηινο ηζηνζειίδαο 

Σν URL ζπληζηάηαη λα είλαη απιφ, επθνινκλεκφλεπην θαη θπξίσο λα 

ραξαθηεξίδεη ηελ επηρείξεζε. πλεπψο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία ζρεηηθά 

κηθξή δηεχζπλζε, ψζηε λα ραξάδεηαη ζηελ κλήκε ησλ ρξεζηψλ. Σα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ ηίηιν ηεο ηζηνζειίδαο θαζψο απνηειεί ζηνηρείν 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη έλδεημε γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

 

2. Σαρχηεηα θφξησζεο ηζηνζειίδαο 

Ο παξάγνληαο δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ή νξγαληζκλφο, αιιά θαη απφ ην δίθηπν θαη ηελ 

ηαρχηεηα ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε. Μνιαηαχηα, φζα πεξηζζφηεξα γξαθηθά έρεη 

έλα website, ηφζν πεξηζζφηεξν θαζπζηεξεί λα θνξηψζεη ηα δεδνκέλα κε 

απνηέιεζκα λα δπζαξεζηείηαη ν ρξήζηεο. 

 

3. Αξρηθή ειίδα (νηθνζειίδα) 

Ζ αξρηθή ζειίδα είλαη ην ζεκείν εηζφδνπ γηα έλα δηθηπαθφ ηφπν θαη ζθνπφ έρεη 

λα θαηεπζχλεη, αιιά θαη δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ζε απηφλ. 

πλεπψο, πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθή, λα δείρλεη πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

site θαη λα βνεζά ζην ζρεκαηηζκφ κηαο γεληθφηεξεο ζεηηθήο εηθφλαο θαη 

εληχπσζεο. 

 

4. Μηθξφ κέγεζνο ηζηνζειίδσλ 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο κέλνπλ ζε απηφ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ζηελ νζφλε θαη δελ κπαίλνπλ ζηνλ θφπν λα θάλνπλ 

scrolling down γηα λα δνπλ φιν ην πεξηερφκελν κίαο ηζηνζειίδαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο λα βξίζθνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο.  



5. αθήο δνκή θαη θηιηθφ κελνχ πξνο ην ρξήζηε 

Ζ δνκή ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

πιεξνθνξεί ηνλ ρξήζηε απφ ηελ αξρηθή θηφιαο ζειίδα γηα ηνλ θχξην ζηφρν θαη 

ην πεξηερφκελφ ηεο. Έλα ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη ζε φια ηα νινθιεξσκέλα 

sites, είλαη ε ζπλνπηηθή απεηθφληζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ππφ ηε κνξθή ράξηε (site map). Δπίζεο, 

ε ηζηνζειίδα πξέπεη λα είλαη εχρξεζηε αθφκα θαη γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν κε ρακειέο ηαρχηεηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο νθείινπλ λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο κε 3 

θιηθ ην κέγηζην (3 click rule), αθφκα θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη ζε 

δηάθνξα links. 

 

6. πλδπαζκφο θαηλνηνκίαο θαη απιφηεηαο ζηε ζρεδίαζε 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα γίλεηαη κε πςειά 

επαγγεικαηηθά πξφηππα, θαζψο ν δηθηπαθφο ηφπνο αληαλαθιά ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ πξννξηζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. θνπφο είλαη ε κεηαθνξά ησλ 

πιεξνθνξηψλ λα γίλεηαη κε έλα θαηλνηφκν θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν, ρσξίο λα 

δίλεη απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή λα πξνθαιεί ζχγρπζε. Ζ ρξήζε 

πνιπκέζσλ, εηθνληθψλ πεξηεγήζεσλ θαη live web θακεξψλ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

πειάηε. Σαπηφρξνλα φκσο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε ρξήζε 

έληνλσλ ρξσκάησλ, πνιιψλ θηλνχκελσλ γξαθηθψλ ή άιισλ ηερληθψλ 

εληππσζηαζκνχ εκπνδίδνπλ ηνπο ρξήζηεο λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

θαη θάπνηεο θνξέο πξνθαινχλ ελφριεζε. Έηζη, πξνηείλεηαη νη ζειίδεο λα 

δηαζέηνπλ ιίγα θαη θαιφγνπζηα γξαθηθά κε ζσζηά δνκεκέλε πιεξνθνξία. 

 

7. Πξνζβαζηκφηεηα ζε ηδηαίηεξεο νκάδεο αηφκσλ 

Πξνζβαζηκφηεηα ζεκαίλεη ε αβίαζηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ θαζέλα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή δπζρέξεηαο κπνξεί λα πάζρεη ν 

ρξήζηεο, φπσο κεησκέλε φξαζε ή αθνή, δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε ή αθφκα 

θαη λεπξνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, έλα ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ δελ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε κηα κνλαδηθή 

αίζζεζε ηνπ ρξήζηε. Έηζη, ιφγνπ ράξε, κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα έρεη 

δηακνξθσζεί κε ηε γιψζζα Braille ή λα δηαζέηεη ζχζηεκα κε ερεηηθέο εληνιέο. 

Πέξα απφ ηελ θαζαξά αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ππάξρεη θαη ην δήηεκα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αμίαο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηνπιάρηζηνλ ην 10 % ηνπ 



πιεζπζκνχ ζε θάζε ρψξα έρεη θάπνηαο κνξθήο αδπλακία, θαζηζηψληαο ηελ 

αγνξά απηή αξθεηά κεγάιε γηα λα αγλνεζεί. 

 

8. Δχξνο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ζπγθεληξψλεη έλα ηεξάζηην φγθν 

ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ίζσο λα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν επηζθέπηεο, 

φπσο ιφγνπ ράξε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

πξννξηζκφ, ηα δηάθνξα ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα ηεο πεξηνρήο, ην θιίκα, ηνλ 

θαηξφ, ηηο παξνρέο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θ.ά. Δπίζεο, 

ην πεξηερφκελν πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

αγνξψλ-ζηφρσλ.  

 

9. Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαη δηαδξαζηηθφηεηα 

Οη δηθηπαθέο ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο πξέπεη λα είλαη πειαηνθεληξηθέο θαη 

πξνζσπνπνηεκέλεο. Οη δπλεηηθνί ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλα ηαμίδηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο, φπσο επέιηθηεο πξνζσπνπνηεκέλεο επηινγέο πνπ βαζίδνληαη 

ζην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ζηέγαζε, ζηε πξφζβαζε, ζηα δξνκνιφγηα 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  θαη ηελ ηηκή. Σέηνηα εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ 

πξνζσπνπνηεκέλεο θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα 

ιεγφκελα «recommendation systems», ηα νπνία πξνηείλνπλ ζηνλ πειάηε 

πξντφληα ή ππεξεζίεο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ ή θαη ην ηί έρνπλ αγνξάζεη 

πξνεγνπκέλσο άιινη ρξήζηεο κε παξφκνην πξνθίι ή κηα δηαδξαζηηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ράξε ζηελ νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ πνηεο 

πιεξνθνξίεο λα δνπλ ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο φπσο ε 

ηνπνζεζία θαη ε ηηκή. Άιια εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηή 

ηε θαηεχζπλζε είλαη ηα εξγαιεία ζπκκεηνρηθνχ δηαδηθηχνπ, δειαδή ηα δηάθνξα 

blogs ή chat rooms κέζα απφ ηα νπνία νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη ηαμηδησηηθέο 

εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ηα newsletters πνπ δχλαηαη λα 

απνζηέιινληαη ζε πειάηεο νη νπνίνη έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ιήςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

 

 

 

 

 

 

 



10. πλερήο αλαλέσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Σν πεξηερφκελν ελφο θφκβνπ ζπλήζσο ράλεη γξήγνξα ηελ επηθαηξφηεηά ηνπ 

θαη ζπλεπψο πξέπεη λα αλαλεψλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ 

παξνπζία απαξραησκέλσλ πιεξνθνξηψλ κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζπλεπψο ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

επίζεο φηη ζπλερήο αλαβάζκηζε απαηηείηαη θαη γηα ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο λέεο, βειηησκέλεο εθδφζεηο αλαπηχζζνληαη κε 

ηαρείο ξπζκνχο. 

 

11. Τπνζηήξημε θαη αζθάιεηα νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ θξαηήζεηο 

ή αγνξέο online θαη λα ιακβάλνπλ ηελ απφδεημε απηψλ κέζσ e-mail. Παξφια 

απηά ε ειεθηξνληθή δηθηπαθή επηρείξεζε νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια 

ινγηζκηθά παθέηα πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ζειίδαο φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ε ε εηαηξεία ή ν νξγαληζκφο 

(φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, εηαηξηθφ πξνθίι) ή ε παξνπζία πνιηηηθήο 

δηαρείξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη. 

 

12. Γηαδξαζηηθή επηθνηλσλία θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα 

Ο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα κηα εηθνληθή 

επηρείξεζε δελ πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη έρεη ράζεη ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη 

ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεπζχλνπο, ψζηε λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο ή λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο θαη ηα ζρφιηα ηνπ. Ζ αληάπνθξηζε 

ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ην 

πνιχ εληφο 24 σξψλ. Σαπηφρξνλα, νη ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQ’s) απνηεινχλ 

ην πην απιφ εξγαιείν γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ εξσηήζεσλ 

ησλ πειαηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Δπξεζηκφηεηα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

Σν πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο επξεζηκφηεηαο ζηηο κεραλέο 

απηέο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

φηαλ αλαδεηά έλα πξντφλ, θαηαθεχγεη ζηηο πην γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

φπσο είλαη ην Google, ην Yahoo ή ην MSN.  Οη απηφκαηεο θαηαρσξίζεηο 

(crawler-based search engines) πνπ βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεραληθψλ αλαδεηήζεσλ έρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία. Σν crawler πνπ 

επηζθέπηεηαη θαη δηαβάδεη ηζηνζειίδεο θαη αθνινπζεί ζπλδέζκνπο ζε άιιεο 

ζειίδεο κέζα ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα 

θάζε ηζηνζειίδα κία κε δχν θνξέο ην κήλα έηζη ψζηε λα θαηαγξάθνληαη ηπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεηο. Οηηδήπνηε αλαθαιχπηνπλ ηα crawlers θαηαρσξνχληαη ζην 

επξεηήξην (index) πνπ απνηειεί ην δεχηεξν ζηνηρείν. Σν index πεξηέρεη έλα 

αληίγξαθν απφ θάζε ηζηνζειίδα πνπ βξίζθνπλ ηα crawlers. Σν ηξίην ζηνηρείν 

ησλ crawler-based κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη ην ινγηζκηθφ ηνπο ην νπνίν 

εμεξεπλά εμνλπρηζηηθά φιεο ηηο ζειίδεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην επξεηήξην 

γηα λα ηαπηίζεη ζηνηρεία ηνπο κε ηα ζηνηρεία κηαο αλαδήηεζεο. Δθφζνλ 

νινθιεξσζεί απηφο ν έιεγρνο, ην ινγηζκηθφ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κε 

κία ηεξαξρία ηελ νπνία πηζηεχεη (κε βάζε εθεηδηθεπκέλνπο αιγνξίζκνπο) φηη 

είλαη ε πην ζρεηηθή σο πξνο ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4 Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ 

 

Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) είλαη ν επίζεκνο θξαηηθφο ηνπξηζηηθφο 

θνξέαο ηεο Διιάδαο θαη έρεη ζαλ αξκνδηφηεηα ηελ επίβιεςε θαη ηε ξχζκηζε ηεο 

ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε θαη πξνψζεζε ηεο 

ρψξαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δ.Ο.Σ., αιιά θαη νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

 

9.4.1 Πεξηγξαθή ηεο Κεληξηθήο Σειίδαο 

 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Δ.Ο.Σ. έρεη ηε δηεχζπλζε http://www.visitgreece.gr. 

Πιεθηξνινγψληαο θαλείο  ηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε,  ηνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ε αγγιηθή εθδνρή ηεο θεληξηθήο ζειίδαο. Οη  δηαθνξέο κεηαμχ 

ηεο ειιεληθήο   θαη ηεο αγγιηθήο εθδνρήο, φζνλ αθνξά ηε θεληξηθή ζειίδα αιιά θαη 

ηελ ηζηνζειίδα γεληθά, ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ, αλ θαη ζα εζηηάζνπκε 

πεξηζζφηεξν ζηελ αγγιηθή εθδνρή θαζψο ζηφρνο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν παξνπζηάδεηαη θαη πξνσζείηαη ε Διιάδα ζην εμσηεξηθφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα : Ζ αγγιηθή εθδνρή ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηνπ www.visitgreece.gr 

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Arial, Χρώμα
γραμματοσειράς: Αστόματο, Ελληνικά

http://www.visitgreece.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα : Ζ ειιεληθή εθδνρή ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηνπ www.visitgreece.gr 

 
ην πάλσ κέξνο ηεο θεληξηθήο  ζειίδαο, ππάξρεη ην επίζεκν ινγφηππν ηεο Διιάδαο 

κε ην ζιφγθαλ «Διιάδα – ε απζεληηθή εκπεηξία» θαζψο θαη κία κεγάιε, ζηαηηθή 

θσηνγξαθία ηεο Αθξφπνιεο. Ζ δηαθνξά κε ηελ ειιεληθή εθδνρή είλαη φηη ζηελ 

ηειεπηαία απνπζηάδεη ην ζιφγθαλ απηφ κεηαθξαζκέλν. Πάλσ απφ ηελ θσηνγξαθία, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζηελ 

πινήγεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζειίδα 

ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη : 

 

 To site κεηααθξαζκέλν ζε θηάθνξεο γιψζζεο φπσο Αγγιηθά, 

Γαιιηθά, Ηηαιηθά, Γεξκαληθά, Ηζπαληθά, Πνξηνγαιηθά, Οιιαλδηθά, 

Ηαπσληθά, Κηλέδηθα θαη Κνξεάηηθα  πνπ ζπκβνιίδνληαη αληίζηνηρα απφ 

ηε ζεκαία ηεο εθάζηνηε ρψξαο 

 Ζ ηνπηθή κεραλή αλαδήηεζεο 

 O ζχλδεζκνο κε ηελ θεληξηθή ζειίδα 

 Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη ηνπ γξαθείνπ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ Δ.Ο.Σ.φπσο ηειέθσλα θαη e-mail  

 

 

 

 

 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά



 

ηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο ζειίδαο βξίζθεηαη ην θεληξηθφ κελνχ, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξεηο κεγάιεο ελφηεηεο: 

 

 Σαμηδησηηθφο Οδεγφο κε ηηο επηά ππν-ελφηεηεο,φπσο θαίλεηαη ζηε 

παξαπάλσ εηθφλα 

 Δπηρεηξείλ 

 Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ζην νπνίν ππάγεηαΗ ν ν ΔΟΣ 

 Φνξείο Σνπξηζκνχ κε ηηο έμη ππν-ελφηεηεο 

 

ηελ αγγιηθή εθδνρή θάησ απφ ην θεληξηθφ κελνχ  ππάξρεη ην ζιφγθαλ «Σravelling 

around Greece» ην νπνίν έρεη ηε κνξθή ζπλδέζκνπ πνπ νδεγεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ηνπξηζηηθήο ηειενπηηθήο εθπνκπήο ηνπ ειιεληθνχ θαλαιηνχ ηεο ΔΡΣ, «Μέλνπκε 

Διιάδα» (http://www.ert.gr/menoumellada/). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφο ν 

ζχλδεζκνο είλαη ζηελ νπζία άρξεζηνο γηα έλα αιινδαπφ ηνπξίζηα αθνχ ε κφλε 

δηαζέζηκε γιψζζα ζην site είλαη ε ειιεληθή. ηελ ίδηα ζέζε ηεο ειιεληθήο εθδνρήο 

βξίζθνπκε ην ζιφγθαλ  «Μέλνπκε Διιάδα», επίζεο κε ηε κνξθή link, ην νπνίν νδεγεί 

ζε έλα ηειενπηηθφ ζπνη πνπ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε Έιιελεο ηνπξίζηεο. 

 

ην θέληξν ηεο ζειίδαο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο ππν-ελφηεηεο ηνπ κελνχ, 

φπσο αμηνζέηα θαη δηακνλή, ζπλνδεπφκελεο απφ πνηθίιεο θσηνγξαθίεο. Ζ κφλε 

ελφηεηα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην κελνχ είλαη ε  «Γηαθεκηζηηθή Πξνβνιή» ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ κία θσηνγξαθία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηξέρνπζα εθζηξαηεία 

πξνβνιήο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ert.gr/menoumellada/


9.4.2 Παξνπζίαζε ηνπ θεληξηθνύ κελνύ ηεο ηζηνζειίδαο 

 

 
Όπσο αλαθεξζήθακε θαη παξαπάλσ, ην θεληξηθφ κελνχ απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο 

ελφηεηεο, δχν εθ ησλ νπνίσλ ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο ππν-ελφηεηεο. ηε ζπλέρεηα 

ζα γίλεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ απηψλ. 

 

Κεληξηθό κελνύ ηζηόηνπνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαξρήλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη φιεο νη ελφηεηεο θαη ππν-ελφηεηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα δνκή. ην θέληξν ηεο ζειίδαο, ν επηζθέπηεο 

βιέπεη έλα κηθξφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ ελφηεηα ηελ νπνία 

έρεη επηιέμεη, ελψ ζηα δεμηά εκθαλίδεηαη έλα κελνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ππν- 

ελφηεηεο ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο. ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη κία 

ζηαηηθή θσηνγξαθία, δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηελ ελφηεηα ή ππν-ελφηεηα ηελ νπνία 

έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο θαη ε νπνία, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιή πνηφηεηα.  

 

 

 

 

 

1)Ταμηδησηηθόο Οδεγόο 

Α) Γηαθνπέο 

Β) Αμηνζέαηα 

Γ) Γηακνλή 

Γ) Δθδειψζεηο 

Δ) πγθνηλσλίεο 

Σ) Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Ε) Downloads 

3)Υπνπξγείν Τνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο 

2)Δπηρεηξείλ 

 

4)Φνξείο Τνπξηζκνύ 

Α) Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ 

Β) Οξγαληζκφο Σνπξηζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Γ) Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο 

Διιάδνο 

Γ) Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Δ) Αγξνηνπξηζηηθή Α.Δ. 

Σ) Άιινη θνξείο Σνπξηζκνχ 



Ταμηδησηηθόο Οδεγόο 

 

Α) Γηαθνπέο 

 

ηελ ππν-ελφηεηα «Γηαθνπέο» ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εμήο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 Διιεληθέο αθηέο: Γίλεηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ειιεληθψλ αθηψλ θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ειιεληθέο αθηέο θαη καξίλεο πνπ έρνπλ βξαβεπζεί κε ηελ 

«Γαιάδηα εκαία ηεο Δπξψπεο»  

 Διιεληθά λεζηά: ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νλνκαζηηθά ηα ειιεληθά 

λεζηά θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ζην 

νπνίν αλήθνπλ 

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο: Αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, φπσο ην ζαιάζζην ζθη, ε ηζηηνπιντα, 

νη θαηαδχζεηο, νη θξνπαδηέξεο θαη ηα ζθάθε αλαςπρήο, θαη δίλνληαη ζρεηηθά 

ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο νκνζπνλδηψλ, εηαηξεηψλ θαη ζπλδέζκσλ  γηα 

αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζε , φπσο ην θφζηνο λαχισζεο ζθάθνπο 

 Γηαθνπέο ζην βνπλφ: Γίλεηαη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή νξεηλψλ αζιεκάησλ 

φπσο ην ζθη, ε νξεηβαζία θαη παξέρεηαη ιίζηα κε ηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα θαη 

ηα νξεηβαηηθά θαηαθχγηα ηεο ρψξαο, ελψ δίλνληαη θαη θάπνηνη ζχλδεζκνη πνπ 

νδεγνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ζρεηηθψλ ζπιιφγσλ. 

 Διιεληθή θχζε – Οηθνινγηθφο ηνπξηζκφο: Ζ ππν-ελφηεηα απηή παξέρεη 

εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αθηέο, ηα λεζηά, ηα βνπλά, ηα δάζε, ηνπο 

εζληθνχο δξπκνχο,ηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο 

θαη ιίζηεο κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαηεγνξηνπνηεκέλα αλα 

πεξηνρή κε ηα απαξαίηεηα 

 Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ: ηε παξάθξαθν απηή αλαιχνληαη ν ηακαηηθφο, 

ζξεζθεπηηθφο, ζξεζθεπηηθφο θαη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, παξέρνληαο κηα 

ιίζηα κε κλεκεία, πδξνζεξαπεπηήξηα θαη ζρεηηθνχο θνξείο 

 Σέρλεο θαη πνιηηηζκφο: ηελ αξρή δίλνληαη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ. Γεληθφηεξα, αλαθέξνληαη νη 

αξραηνινγηθνί ρσξνη θαη ηα κνπζεία ηεο ρψξαο, θαζψο θαη νη εκέξεο θαη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη θάπνηα έζηκα θαη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη ζηε ρψξα καο, φπσο νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο 2004 

θαη ην θαξλαβάιη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο αλά ηελ Διιάδα 

 



 Γαζηξνλνκία: ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη ειιεληθέο παξαδνζηαθέο 

ζπληαγέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο 

 Φσηνγξαθίεο απφ ηε Διιάδα:  Ο ρξήζηεο παξαπέκπεηαη ζηελ ππνελφηεηα 

«Downloads» φπνπ κπνξεί λα βξεη θαη λα θαηεβάζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

κία πνηθίιηα θσηνγξαθηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

 

Β) Αμηνζέαηα 

 

ηελ ελφηεηα απηή ν επηζθέπηεο βξίζθεη ηηο ίδηεο αθξηβψο πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο «Σέρλεο θαη Πνιηηηζκφο» θαη «Διιεληθή θχζε – 

Οηθνινγηθφο ηνπξηζκφο» νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. 

 

Γ) Γηακνλή 

 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη ησλ δηαθφξσλ θαηαιπκάησλ, φπσο 

μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη θαηαζθελψζεηο θαη ππάξρνπλ θάπνηα links 

πνπ νδεγνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη ηεο 

Παλειιήληαο Έλσζεο Καηαζθελψζεσλ, φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αλαδήηεζε μελνδνρείσλ κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

  

Γ) Δθδειψζεηο 

 

Σηην σποενόηηηα ασηή περιγράθονηαι  ακριβώς οι ίδιες εκδηλώζεις ποσ αναθέρονηαι 

ζηην σπο-ενόηηηα «Τέτνες και Πολιηιζμός». 

 

Δ) πγθνηλσλίεο 

 

Ζ ζειίδα απηή μεθηλάεη κε κία εηζαγσγή ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ππάξρεη εηδηθφο 

ζχλδεζκνο πνπ νδεγεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ. Σν κελνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο ρσξίδεηαη ζε επηά θαηεγνξίεο: 

 

 Οδηθέο ζπλδέζεηο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο 

 ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπνπ γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 

θαη δίλεηαη ην link γηα ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ο..Δ. 

 



 Θαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο, φπνπ αλαθέξνληαη ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ θάζε 

εηαηξείαο, δίλνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο θαη 

ηέινο, παξέρεηαη έλαο ράξηεο ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο 

 Αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο, φπνπ ππάξρεη ράξηεο κε  ηα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο 

θαη ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ 

θαη ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

 Σαμί, φπνπ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξεψζεηο 

 Δλνηθίαζε απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ ,φπνπ δίλνληαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο δχν ζπλδέζκσλ εηαηξεηψλ rent a car 

 πγθνηλσλίεο ζε Αζήλα – Αηηηθή,φπνπ παξέρνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

κέζα κεηαθνξάο ηεο Αηηηθήο θαη δίλνληαη νη ζχλδεζκνη γηα ηνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο θάζε κέζνπ. 

 

Σ) Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη : 

 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο (ηνπηθή ψξα, ηνπηθέο γηνξηέο/αξγίεο, ηάζε ξεχκαηνο) 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ηνπξηζηψλ 

 Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο κέζεο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο νξηζκέλσλ 

πεξηνρψλ θαη ζχλδεζκνη γηα ηελ Δ.Μ.Τ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξεζβείεο θαη ηα πξνμελεία ηεο ρψξαο 

 Σειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο 

 Υάξηε ηεο Διιάδαο κε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη ηνπο λνκνχο 

 

Ε) Downloads 
 

ηε ζειίδα απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη νδηθνχο ράξηεο, θσηνγξαθίεο, θπιιάδηα, 

αθίζεο θαη έλαλ ηνπξηζηηθφ νδεγφ ηεο Διιάδαο θαη λα ηα απνζεθεχζεη ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ. 

 

 

 

 

 



Δπηρεηξείλ 

 

Ζ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη: 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα επηδνηήζεηο θαη πξνθεξχμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επελδχζεηο 

ζηνλ ηνπξηζκφ 

 Πιεξνθνξίεο  θαη αλαθνηλψζεηο γηα δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 Πίλαθα κε ηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο γηα ην 2008 θαη ην 2009 

 

Υπνπξγείν Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

 
ηελ ελφηεηα απηή, δίλεηαη ν ζχλδεζκνο πνπ νδεγεί ζην forum ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, εθφζνλ ε 

ζειίδα ηνπ forum είλαη θελή. Αθφκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη δειηία ηχπνπ πνπ έρεη εθδφζεη ην Τπνπξγείν θαζψο θαη νκηιίεο ή 

ζπλεληεχμεηο ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.   

 

Φνξείο Τνπξηζκνύ 

 

Α) Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

 

Ζ ππν-ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο, φπσο δειηία ηχπνπ 

θαη πξνθεξχμεηοπνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ελφηεηα. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. θαζψο θαη κία αίηεζε παξαπφλσλ, 

ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί ζπκπιεξψζεη θαη λα ηελ απνζηείιεη κέζσ e-mail. 

 

B) Οξγαληζκφο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Γ) Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο 

Γ) Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Δ) Αγξνηνπξηζηηθή Α.Δ.  

 

 



ηηο αλσηέξσ ππν-ελφηεηεο ππάξρνπλ δηάθνξα links ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ην 

ρξήζηε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ. 

 

 

Άιινη θνξείο Σνπξηζκνχ 
 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη φινη νη ηνπξηζηηθνί θνξείο κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο απηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4.3 Αμηνιόγεζε ηεο ειιεληθήο ηζηνζειίδαο 

 

 

Μνξθή –ρεδίαζε 

 

Σν ειιεληθφ site,  σο ν επίζεκνο ηνπξηζηηθφο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ρψξαο καο, 

κεηαθέξεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε αξθεηά ελδηαθέξνληα ηξφπν ρσξίο λα 

πξνθαιεί ζχγρπζε, αθνχ ε κνξθή ηνπ website παξακέλεη ίδηα ζε φιεο ηηο ζειίδεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζε φπνη ζεκείν ηνπ ηζηφηνπνπ βξίζθεηαη θαλείο πάληα 

εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο γιψζζεο, ν ζχλδεζκνο γηα ηελ επαλαθνξά ζηε θεληξηθή 

ζειίδα, ε ηνπηθή κεραλή αλαδήηεζεο, ην site map θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Όζνλ 

αθνξά ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην κπιε, ην ζαιαζζί θαη ην ιεχθν, ηα 

νπνία έρνπλ δηάθνξνπο ζπκβνιηζκνχο, φπσο ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο ζάιαζζαο ή ηεο 

ειιεληθήο ζεκαίαο. 

 

ην ζχλνιφ ηεο ε ηζηνζειίδα έρεη ιηηή κνξθή, ρσξίο λα δηαζέηεη πνηθηιία 

γξακκαηνζεηξψλ αθνχ απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζρεηηθά κηθξή ζπγθξηηηθά κε ηα 

επκεγέζε θείκελα θάλνληαο ζχζθνιε ηελ αλάγλσζή ηνπο , ελψ απνπζηάδνπλ 

γεληθφηεξα ηα γξαθηθά θαη ηα πνιπκέζα. πκπεξαζκαηηθά, ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ειθπζηηθφηεηα θαη πξσηνηππία.  Δπίζεο, ζηα αξλεηηθά ζεκεία 

ζπγθαηαιέγεηαη ε έιιεηςε θσηνγξαθηψλ, παξαζέηνληαο κφλν κία ζηαηηθή 

θσηνγξαθία ζε θάζε ζεκαηηθή θαηεγνξία, αιιά θαη ε θαθή αλάιπζε απηψλ. 

Δπηπιένλ, αθφκα θαη απηέο νη θσηνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ, αξγνχλ λα εκθαληζζνχλ 

πξνθαιψληαο ηε δπζαξέζθεηα ησλ επηζθεπηψλ ηνπ site. 

 

Ηεξάξρεζε θαη δφκεζε πεξηερνκέλνπ 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε χπαξμε, ζε θάζε ζειίδα, ηνπ βαζηθνχ 

κελνχ, ηνπ κελνχ ηεο ελφηεηαο, ηνπ ράξηε πινήγεζεο, ηνπ ζπλδέζκνπ Home θαη ηεο 

κεραλήο αλαδήηεζεο, βνεζά ζηελ θαιή ηεξάξρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Μνιαηαχηα, ε 

ζπλνιηθή δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δφκεζεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

ρανηηθή, αθνχ θάζε ελφηεηα απνηειείηαη απφ άιιεο πνιπάξηζκεο ππν-ελφηεηεο, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε επηπιένλ ππν- θαηεγνξίεο. Δπίζεο, ζχγρπζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ίδηα πιεξνθνξία επαλαιακβάλεηαη 

ζε δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο, φπσο ιφγνπ ράξε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ππν-ελφηεηαο  «Σέρλεο θαη Πνιηηηζκφο» επαλαιακβάλεηαη ζηηο ελφηεηεο «Αμηνζέαηα» 

θαη «Δθδειψζεηο».   



Δχξνο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 

 

Οη Οξγαληζκνί Γηαρείξηζεο Πξννξηζκψλ  πξέπεη λα παξέρνπλ φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ δχλαηαη λα ρξεηάδεηαη ν ηαμηδηψηεο. Παξφιν πνπ ε ηζηνζειίδα ηνπ 

Δ.Ο.Σ. ζπγθεληξψλεη έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ, νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη θαζαξά 

πεξηγξαθηθέο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ελψ εθ πξψηεο φςεσο ε ηζηνζειίδα 

πεξηιακβάλεη φιεο  εθείλεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ζχγρξνλν 

ηνπξίζηα-θηαλαισηή, φπσο ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ή ν αγξνηνπξηζκφο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ειάρηζηεο θαη πεξηνξίδνληαη είηε ζηελ 

απιή απαξίζκεζε ζηνηρείσλ, φπσο κία ιίζηα κε ηα λεζηά ηεο ρψξαο, είηε ζηελ 

αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο δηάθνξσλ θνξέσλ. Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ 

θάλεη ε ηζηνζειίδα είλαη λα παξέρεη ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε ηξίηεο ηζηνζειίδεο, 

ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ αλαδεηά. Σν 

δπζάξεζην φκσο είλαη φηη αθφκα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, παξαηεξήζεθε φηη 

νξηζκέλνη ζχλδεζκνη νδεγνχλ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο φπνπ ε κφλε δηαζέζηκε γιψζζα 

είλαη ηα ειιεληθά. Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ νπζία έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, φπσο είαλη νη πξνθεξχμεηο θαη ε λνκνζεζία, αθνξά θπξίσο ηνπο 

παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη φρη ηνλ ηνπξίζηα-θαηαλαισηή. 

Σν ζεηηθφ ζηνηρείν φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη  ππάξρεη πνηθηιία ζηηο δηαζέζηκεο 

γιψζζεο πνπ κεηαθξάδεηαη ην site, κε απνηέιεζκα λα θαζηζηά εθηθηή ηελ πινήγεζε 

ζε πνιινχο ρξήζηεο, απμάλνληαο κε ην ηξφπν απηφ ηελ επηζθεςηκφηεηα. 

 

Δπίθαηξν πεξηερφκελν 
 

ην θάησ κέξνο ηεο θάζε ζειίδαο επηζεκαίλεηαη φηη  «ηα δεδνκέλα πιεξνθνξηψλ 

ππφθεηληαη ζε ζπλερή, πεξηνδηθφ έιεγρν». Ωζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηζηνζειίδα 

δελ παξέρεη ελεκέξσζε γηα ζηνηρεία πνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο, φπσο ν θαηξφο θαη 

νη εμειίμεηο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θάζε πξννξηζκφ, δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί θαηά πφζν είλαη επίθαηξν ην πεξηερφκελν. 

 

 

 

 

 

 

 



Online θξαηήζεηο 

 

Ζ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη online θξάηεζεο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πψιεζεο 

δπζηπρψο δελ πθίζηαηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Σ. Ο κνλαδηθφο ζρεηηθφο 

ζχλδεζκνο πνπ ππάξρεη ζην site είλαη απηφο πνπ παξαπέκπεη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (http://www.grhotels.gr), ζηνλ νπνίν είλαη 

εθηθηή κφλν ε αλαδήηεζε θαηαιπκάησλ θαη φρη ε online θξάηεζε δσκαηίνπ. ε 

ζπλέρεηα ινηπφλ απηνχ, λα ζεκεηψζνπκε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ  ηφπν δελ 

παξέρεη θακία πξνζσπνπνηεκέλε ππεξεζία. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ ηζηνζειίδα είλαη ζρεηηθά «αξγή» φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο. Παξφιν 

πνπ γηα ηελ πεξηήγεζε ζην site ρξεζηκνπνηήζεθε πςειή ηαρχηεηα ζχλδεζεο ADSL, ε 

ηαρχηεηα κεηάβαζεο απφ ηε κία ζειίδα ζηελ άιιε δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή. 

Δπίζεο, ε ηζηνζειίδα δελ δηαζέηεη πνιιά γξαθηθά, γεγνλφο πνπ ζα δηθαηνινγνχζε 

ελδερφκελσο, απηή ηε θαζπζηέξεζε. Σν ζπγθεθξηκέλν, ζπληζηά έλα βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα γηα ηελ ηζηνζειίδα, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο δηαζέηνπλ 

ζήκεξα πςειέο ζπλδέζεηο θαη απαηηνχλ γξήγνξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία.   

 

Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ URL, ην www.visitgreece.gr είλαη ε θαηάιιειε επηινγή 

εθφζνλ θαηαδεηθλχεη ακέζσο ηνλ πξννξηζκφ πνπ επηρεηξεί λα αλαδείμεη ε ηζηνζειίδα. 

Δπηπρψο, ην παιαηφ URL πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν EOT (Greek National Tourism 

Organization), ην www.gnto.gr  έρεη αληηθαηαζηαζεί πιένλ απφ ην www.visitgreece.gr  

Έλα θαηάιιειν URL εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε αλεχξεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηφζν 

απφ ηνπο ηνπξίζηεο φζν θαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην site ηνπ Δ.Ο.Σ. εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ πην 

δεκνθηιψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Γνθηκάδνληαο ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο κεραλέο 

(Google, Yahoo! Search, Live Search) γηα λα βξεη θαλείο ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ 

ηνπξηζηηθφ ηφπν ηεο Διιάδαο, ρξεζηκνπνηψληαο σο ιέμε-θιεηδί ην «Greece», 

αλαθαιχπηεη φηη ζην Google ην www.visitgreece.gr εκθαλίδεηαη σο δεχηεξν 

απνηέιεζκα, ζην Yahoo!  Search ην ίδην κε ηε κφλε δηαθνξά φηη εδψ ην URL είλαη ην 

www.greektourism.gr θαη επαλαθαηεπζχλεη ζην www.visitgreece.gr) ελψ ζην Live 

Search είλαη ην φγδνν απνηέιεζκα.  

 

 

http://www.grhotels.gr/
http://www.visitgreece.gr/
http://www.visitgreece.gr/
http://www.greektourism.gr/
http://www.visitgreece.gr/


9.5 Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηεο ΓαιιηθήοΟξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ 

 
9.5.1 Πεξηγξαθή ηεο Κεληξηθήο Σειίδαο 

 

Ζ δηεχζπλζε ηνπ επίζεκνπ ηνπξηζηηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Γαιιίαο 

(www.franceguide.com), είλαη κεηαθξαζκέλε ζε ζαξάληα γιψζζεο πνπ 

ζπκβνιίδνληαη απφ ηε ζεκαία ηεο εθάζηνηε ρψξαο. πγθξίλνληαο θαλείο ηηο δηάθνξεο 

εθδνρέο ηεο ηζηνζειίδαο ζα παξαηεξήζεη εχθνια φηη έρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπο, σζηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρζεθε λα αλαιπζεί ε αγγιηθή εθδνρή  

ηεο. Να ζεκεησζεί φηη, παξφιν πνπ ηα Διιεληθά δελ βξίζθνληαη ζηηο δηαζέζηκεο 

γιψζζεο, εάλ θάπνηνο πιεθηξνινγήζεη ηε δηεχζπλζε http://gr.franceguide.com/, 

κεηαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Δληνχηνηο, έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη γξακκέλν ζηα γαιιηθά, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί 

ν ρξήζηεο λα πιεξνθνξεζεί εάλ δελ γλσξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα: Ζ ζειίδα ππνδνρήο ηεο Γαιιηθήο Αξρήο Σνπξηζκνχ 

 

 

 

 

 

 

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Arial, Χρώμα
γραμματοσειράς: Αστόματο, Ελληνικά

http://www.franceguide.com/


9.5.2 Πεξηγξαθή ηεο θεληξηθήο ζειίδαο  

 

Καζψο εηζέξρεηαη θάπνηνο ζηε θεληξηθή ζειίδα ηεο αγγιηθήο εθδνρήο ηνπ γαιιηθνχ 

ηζηφηνπνπ, απηφ πνπ εληππσζηάδεη ηνλ επηζθέπηε είλαη ε παξνπζίαζε 

θσηνγξαθηθψλ δηαθαλεηψλ ζην επάλσ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο. Πάλσ απφ ηελ 

θσηνγξαθία ππάξρεη ην θεληξηθφ κελνχ ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε έμη ελφηεηεο: 

1) Πνχ λα πάηε? 

2) Ση λα θάλεηε? (κε 15 ππν-ελφηεηεο) 

3) Μπξνζνχξεο 

4) Newsletters  

5) Γηαγσληζκνί 

6) Πξαθηηθέο Πιεξνθνξίεο 

 

ην θέληξν ηεο ζειίδαο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

πξνζειθχζνπλ ηνπο επηζθέπηεο, αιιά θαη λα πξνζθέξνπλ άκεζε ελεκέξσζε γηα 

δεκνθηιείο πξννξηζκνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηε Γαιιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνληαη ηα πην γξαθηθά ζεκεία ηεο ρψξαο πνπ ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ νη 

ηαμηδηψηεο, παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηξέρνπζεο εθδειψζεηο θαη πξνηείλνληαη 

εθείλα ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη ν δηθηπαθφο 

ηφπνο («What’s On»). Γηα φια απηά πξνζθέξεηαη πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε ζηηο 

ππνζειίδεο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζε θαζέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία. 

Άιιεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θεληξηθή ζειίδα είλαη: 

 

 Υάξηεο πινήγεζεο 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαηαιχκαηνο (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, 

θάκπηλγθ) κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

δηαδξαζηηθφ ράξηε θαη δπλαηφηεηα online θξάηεζεο 

 Τπεξεζία «Have Your Say» κε βάζε ηελ νπνία νη ηνπξίζηεο ζηέιλνπλ ζρφιηα 

θαη ηζηνξίεο απφ ηα ηαμίδηα ηνπο. Οη θαιχηεξεο ηζηνξίεο εμ’απηψλ 

δεκνζηεχνληαη ζην γαιιηθφ ηαμηδησηηθφ νδεγφ θαη νη ρξήζηεο πνπ ηηο έζηεηιαλ 

θεξδίδνπλ θάπνηα βξαβεία 

 Σαμηδησηηθφ Καιάζη (Travel Basket) πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

απνζεθεχνπλ ηηο ζειίδεο πνπ ηνπο θάλεθαλ ρξήζηκεο, ψζηε λα ηηο βξίζθνπλ 

εχθνια θάζε θνξά πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ ηζηφηνπν 

 Δγγξαθή γηα ιήςε newsletters 

 Πξφγλσζε θαηξνχ 



9.5.3 Παξνπζίαζε ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηεο ηζηνζειίδαο 

 

Όπσο αλαθεξζήθακε θαη παξαπάλσ, ην θεληξηθφ κελνχ απνηειείηαη απφ έμη 

ελφηεηεο, εθ ησλ νπνίσλ ε δεχηεξε ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ππν-ελφηεηεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ απηψλ. 

 

Κεληξηθό κελνύ ηζηόηνπνπ 

1) Πνύ λα πάηε? 4) Newsletters 

2) Τη λα θάλεηε? 

- Πφιεηο ηεο Γαιιίαο 

-  Φχζε 

- Βηνκεραληθφο Σνπξηζκφο 

- Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο 

- Οίλνο θαη Γαζηξνλνκία 

-  Παξάθηηεο Πεξηθέξεηεο 

- Θξεζθεπηηθέο Ξελαγήζεηο 

- Πνδειαζία ζηε Γαιιία 

- Σα Βνπλά ηνλ Υεηκψλα 

- Δπεκεξία 

- Γθνιθ 

- Νενιαία 

-Οκνθπινθηιηθφο Σνπξηζκφο 

5) Γηαγσληζκνί 
 

3) Μπξνζνύξεο 6) Πξαθηηθέο 

Πιεξνθνξίεο 

 

 

1) Πνύ λα πάηε? 

 

Ζ  πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηιακβάλεη φια ηα δηνηθεηηθά δηακεξίζκαηα ηεο Γαιιίαο 

κε ηε κνξθή ζπλδέζκσλ θαζψο θαη ηελ απεηθφληζή ηνπο ζηνλ ράξηε. Δπηιέγνληαο ν 

ρξήζηεο κία πεξηνρή, κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα ηεο ε νπνία πεξηέρεη φιεο ηηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ δηακέξηζκα, φπσο: 

 Σξφπνη θαη κέζα πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή 

 Σν θιίκα θαη ε ζεξκνθξαζία  

 Πξνηεηλφκελα αμηνζέαηα θαη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαιπηηθή 

πεξνγξαθή απηψλ 

 Παξνπζίαζε ηεο ηνπηθήο παξαδνζηαθήο θνπδίλαο  

 Λίζηα ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ηεο πεξηνρήο 



 

2) Τη λα θάλεηε? 

 

Όιεο νη ππν-ελφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ παξφκνηα δνκή θαη κνξθή. ηε 

ζπλέρεηα ζα δνχκε ηηο ππν-θαηεγνξίεο απηέο πην αλαιπηηθά φζνλ αθνξά ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. 

Α) Πφιεηο ηεο Γαιιίαο 

 

ηελ ππν-ελφηεηα απηή πξνηείλνληαη εθείλεο νη γαιιηθέο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα: 

 

 Να θάλεη online  θξάηεζε εηζηηεξίσλ γηα ζπλαπιίεο, κνπζεία, εθζέζεηο, 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θηι. 

 Να θαηεβάζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο 

 Να παξαθνινπζήζεη έλα βίληεν πνπ παξνπζηάδεη ζηηγκηφηππα απφ ηηο 

γαιιηθέο πφιεηο 

Β) Φύζη 

 

ηε ζειίδα απηή, ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία αθνξά ην θπζηθφ ζηνηρείν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, φπσο: 

 

 Φεζηηβάι, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα κηθξνχο θαη κεγάιεο, παξαδνζηαθά 

εζηηαηφξηα ζηελ χπαηζξν θαη θπζηθά κλεκεία 

 Δπηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ αληηθείκελν 

ελαζρφιεζεο ην θπζηθφ ζηνηρείν , φπσο ηνπξηζηηθά γξαθεία, νκνζπνλδίεο θαη 

ζπιιφγνπο 

Γ) Βιομητανικός Τοσριζμός 

 

ηελ ελφηεηα απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε μελαγήζεηο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ηνπο ζηνπο επηζθέπηεο γηα λα δψζνπλ έκθαζε 

ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ηνπο θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπξηζκφ. 

 

 

 

 



Γ) Τέτνη και Πολιηιζμός 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ ζειίδα αθνξνχλ ηελ ηζηνξία ηεο 

γαιιηθήο ηέρλεο θαη ηα αμηνζέαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη, κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο, φιεο ηηο 

ηξέρνπζεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη λα θάλεη online θξάηεζε εηζηηεξίσλ γηα 

ζπλαπιίεο, κνπζεία θαη εθζέζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα: Online αγνξά εηζηηεξίνπ γηα ην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ 

 

E) Οίνος και Γαζηρονομία 
 

Απηή ε ππν-ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζην γαιιηθφ θξαζί θαη ηελ γαιιηθή θνπδίλα θαη 

πξνζθέξεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Αλαδήηεζε ζηνλ ράξηε φισλ ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ακπειψλεο 

 Δλεκέξσζε γηα ηα γεγνλφηα κε θεληξηθφ ζέκα ην γαιιηθφ θξαζί 

 Παξνπζίαζε ηεο γαιιηθήο θνπδίλαο 

 Παξαθνινχζεζε video ζρεηηθά κε ηνλ νηλνηνπξηζκφ θαη ηνλ γαζηξνλνκηθφ 

ηνπξηζκφ 

 Αλαδήηεζε πξνζθνξψλ γηα δηαθνπέο ζε πεξηνρέο πνπ παξάγεηαη ν γαιιηθφο 

νίλνο 



Ε) Παράκηιες Περιθέρειες 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, πνπ αθνξά ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, παξνπζηάδνληαη: 

 

 Λεπηνκεξείο πεξηγξαθέο φισλ ησλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ (θαηαιχκαηα, 

εζηηαηφξηα, πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, αμηνζέαηα θαη εθδειψζεηο) θαη 

αλαδήηεζε απηψλ ζηνλ ράξηε 

 Γηαζέζηκεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο (ζαιαζζνζεξαπεία, ζαιάζζην ζθη θαη 

παξαιίεο θαηάιιειεο γηα παηδηά θηι.) 

ΣΤ) Θρηζκεσηικές Ξεναγήζεις 
 

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ ζειίδα αθνξνχλ φια ηα κλεκεία θαη 

αμηνζέαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ. Αθφκα, ππάξρνπλ ζχλδεζκνη 

πνπ νδεγνχλ ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ παξέρνπλ ηνπξηζηηθά παθέηα ζξεζθεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Ζ) Ποδηλαζία ζηη Γαλλία 
 

ην γαιιηθφ site ππάξρεη ε ππνελφηεηα απηή, αθνχ θάζε ρξφλν ζηε ρψξα 

δηνξγαλψλεηαη έλαο παγθνζκίνπ θήκεο πνδειαηηθφο γχξνο θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

άζιεκα έρεη ηδηαίηεξνπο νπαδνχο. Ο ηαμηδηψηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην άζιεκα ηεο 

πνδειαζίαο κπνξεί λα βξεη ζε απηή ηε ζειίδα: 

 

 Ζκεξνιφγην εθδειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνδειαζία 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πέληε θπξηφηεξσλ δηαδξνκψλ πνπ κπνξεί λα θάλεη 

έλαο πνδειάηεο θαη ηελ απεηθφληζή ηνπο ζην ράξηε 

 Όινπο ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο ηεο Βξεηαλίαο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηνπξηζηηθά παθέηα θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα 

(αο κελ μερλάκε φηη εμεηάδνπκε ηελ αγγιηθή εθδνρή ηνπ γαιιηθνχ ηζηφηνπνπ) 

Θ) Τα βοσνά ηον τειμώνα 
 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο επηζθέπηεο απηήο ηεο ζειίδαο αθνξνχλ ηα 

γαιιηθά φξε, ηα ζπνξ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζε απηά θαζψο θαη ηα 

είδε ησλ δηαζέζηκσλ θαηαιπκάησλ θαηά ηε ρεηκεξηλή, αιιά θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 

 

 

 



Η) Δσημερία 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο θαηεγνξίαο είλαη ν ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο θαη ε επεκεξία 

πνπ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ νη ηνπξίζηεο ζηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα πδξνζεξαπείαο 

θαη ζπα ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζην δηαζέζηκν ράξηε, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

επηιέμεη κία πεξηνρή θαη λα αλαδεηήζεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηα θέληξα επεκεξίαο 

πνπ ππάξρνπλ εθεί. 

ΗΑ) Γκολθ 

 

ηε ζειίδα πνπ αθνξά ην άζιεκα ηνπ γθνιθ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 

είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρξήζηε, φπσο : 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπιιφγνπο εθκάζεζεο γθνιθ  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ ηηο αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο 

 Γηαζεζηκφηεηα ράξηε ζηνλ νπνίν είλαη καξθαξηζκέλεο φιεο νη πεξηνρέο πνπ 

δηαζέηνπλ γήπεδα γθνιθ. Δπηιέγνληαο κηα πεξηνρή, εκθαλίδνληαη ε 

πεξηγξαθή θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ γεπέδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηή 

 Παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ έθδνζεο πάζν ηνπ γθνιθ, ην νπνίν 

πξνζθέξεη θζελφηεξε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα γήπεδα εμάζθεζεο 

 Βίληεν ζρεηηθφ κε ην άζιεκα 

ΗΒ) Νενιαία 

 

Ζ ζειίδα απηή απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο πνπ επηζπκνχλ 

λα ηαμηδέςνπλ ζηε Γαιιία. Οη ζεκαηηθέο ηηο νπνίεο πξαγκαηεχεηαη είλαη: 

 

 Γηαζθέδαζε (είδε θαη ρψξνη δηαζθέδαζεο) 

  Σέρλε (γθαιεξί, κνπζεία, ζρνιέο ηέρλεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο) 

 Φχζε θαη αζιεηηζκφο (extreme sports θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηε θχζε) 

 πνπδέο θαη εξγαζία (εθκάζεζε γιψζζαο, ζπκβνπιέο αλεχξεζεο εξγαζίαο 

θαη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα φπνηνλ επηζπκεί λα κείλεη κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηε ρψξα) 

 Γηακνλή, φπνπ πξνηείλνληαη ηα θαηάιιεια είδε θαηαιπκάησλ γηα λένπο 

(μελψλεο λεφηεηαο, νξγαλσκέλα θάκπηλγθ, μελνδνρεία, νηθνγέλεηεο-

νηθνδεζπφηεο) 

 



ΗΓ) Οκνθπινθηιηθφο Σνπξηζκφο 

 
Σν γαιιηθφ site απεπζχλεηαη θαη πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

ηαμησηψλ, απηή ησλ νκνθπιφθηισλ. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηηο νπνίεο πεξηέρεη είλαη: 

 
 Γηαζθέδαζε (gay-friendly εζηηαηφξηα, λπρηεξηλά θέληξα θαη spa κε ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο) 

 Γηακνλή (gay-friendly μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα κε ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο) 

 Πξνηεηλφκελεο ξνκαληηθέο ηνπνζεζίεο 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε γαιιηθή λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

νκνθπινθίισλ 

 Λίζηα ηνπ γαιιηθνχ gay Σχπνπ θαη ησλ gay θνξέσλ/ζπιιφγσλ 

 

3) Μπξνζνύξεο  

 
ηελ ελφηεηα απηή, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη κπξνζνχξεο κε βάζε ηε 

ζεκαηηθή θαηεγνξία ή ηελ πεξηνρή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη είηε λα ηηο θαηεβάζεη ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ, εάλ είλαη δηαζέζηκεο online, είηε λα ηηο παξαγγείιεη θαη λα ηνπ 

απνζηαιινχλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ. 

 

4) Newsletters 

ηελ ελφηεηα απηή ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη ηα πην πξφζθαηα ελεκεξσηηθά δειηία 

ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

5) Γηαγσληζκνί 

 
ην ζεκείν απηφ, ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ζε κία θφξκα ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη 

ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε θαη παίξλεη κέξνο ζε θάπνηεο θιεξψζεηο κε δηάθνξα 

βξαβεία, φπσο δσξεάλ δηακνλή ζε μελνδνρείν ή δσξεάλ εηζηηήξηα γηα κνπζεία θαη 

εθζέζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 



6) Πξαθηηθέο Πιεξνθνξίεο 

 
Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηξεηο 

επηκέξνπο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 

 Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε (π.ρ. έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ζηε ρψξα, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

θαηαιχκαηα, ηα καγαδηά θαη ηα αμηνζέαηα ηεο ρψξαο) 

 Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ παξακνλή (π.ρ. πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο, θιίκα, ζχζηεκα πγείαο, ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο) 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα (π.ρ. δξνκνιφγηα, ηηκέο εηζηηεξίσλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9.5.4 Αμηνιόγεζε ηεο γαιιηθήο ηζηνζειίδαο 

 

Μνξθή –ρεδίαζε 

 

Ζ ρξήζε δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ, βίληεν θαη slides θσηνγξαθηψλ, ζπληζηνχλ 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε. Όιεο νη 

ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλνπο ρξσκαηηζκνχο, 

εληππσζηαθά, πξσηφηππα εθέ θαη κεγάιεο, θαιαίζζεηεο εηθφλεο. Μνιαηαχηα, 

αθξηβψο απηή ε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ, έληνλσλ ρξσκάησλ θαη ησλ πνιιψλ 

γξαθηθψλ έρεη σο απνηέιεζκα, θάπνηεο θνξέο, ν ρξήζηεο λα δπζθνιεχεηαη κε ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην κεγάιν πιήζνο 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζε θάζε ζειίδα.πκπεξαζκαηηθά, ελψ ε κνξθή θαη ε 

ζρεδίαζε ηεο ηζηνζειίδαο είλαη πξσηφηππεο θαη εληππσζηαθέο, ζα έπξεπε απηή ε 

θαηλνηνκία λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ απιφηεηα. 

 

Ηεξάξρεζε θαη δφκεζε πεξηερνκέλνπ 

 

Καηαξρήλ, φζνλ αθνξά ηελ ηεξάξρεζε ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φια ηα 

δεδνκέλα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ζαθείο ηίηινπο θαη ππάξρνπλ 

ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε ζειίδεο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ιάβεη επηπιένλ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπίζεο, νη δηαδξαζηηθνί ράξηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε θάζε ζειίδα ζπκβάιινπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ 

θαιχηεξε ηεξάξρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 
ηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ηε δφκεζε παξαηεξεί θαλείο φηη ζε θάζε ζειίδα ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ην βαζηθφ κελνχ θαη ηηο ππν-ελφηεηεο πνπ ην απαξηίδνπλ, ην 

ζχλδεζκν γηα ηελ θεληξηθή ζειίδα, ηηο δηαζέζηκεο γιψζζεο θαη ηελ ηνπηθή κεραλή 

αλαδήηεζεο. Αθφκε, απφ θάζε ζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί κε έλα κφλν θιηθ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή πιεξνθνξίεο, φπσο ε αλαδήηεζε δηαζέζηκνπ 

θαηαιχκαηνο, ε online θξάηεζε εηζηηεξίσλ γηα εθδειψζεηο, ε πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ 

θαη άιιεο. Χζηφζν, έλα κεηνλέθηεκα πνπ εληνπίζηεθε είλαη φηη ν ράξηεο δηάξζξσζεο 

ηεο ηζηνζειίδαο, παξφιν πνπ ππάξρεη ζε θάζε ζειίδα, βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη εκθαλήο.  

 

 

 



 

Δχξνο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 

 
Ζ ηζηνζειίδα ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηερφκελν πςειήο πνηφηεηαο θαη θαιχπηεη ζε 

κεγάιν βαζκφ φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη έλα αμηφινγν site 

ελφο Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Πξννξηζκνχ. Ο ηζηφηνπνο παξέρεη ζην ρξήζηε 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαθνπψλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ρψξα. ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ηζηνζειίδαο ζπκβάιινπλ θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξηψλ, φπσο ην ερεηηθφ 

πιηθφ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ηα βίληεν, νη θσηνγξαθίεο θαη ηα γξαθηθά. 

Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηνπξίζηα θαζψο  παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζε εηδηθά ζέκαηα, φπσο ε 

πνδειαζία θαη δηαζέηεη ππν-θαηεγνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ηηο νπνίεο θαιχπηεη 

πιήξσο κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, ιφγνπ ράξε νη νκνθπιφθηινη. 

 
Σν γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη ην site κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε  

ζαξάληα δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, είλαη έλα ηαξάζηην πιενλέθηεκα γηα ηε ρψξ. 

Αλάινγα κε ηελ επηινγή γιψζζαο θαη επνκέλσο αλάινγα κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο 

ηνπ ρξήζηε, ην πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ παξνπζηάδεη θάπνηεο κηθξέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εθδνρέο ηεο ηζηνζειίδαο θαη θαη’ επέθηαζε 

πξνζαξκφδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο 

απεπζχλεηαη ην website. 

 

Δπίθαηξν πεξηερφκελν 

 
Σν πεξηερφκελν ηνπ website αλαλεψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

εκπινπηίδεηαη κε επίθαηξεο πιεξνθνξίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online θξαηήζεηο 

 
Ο γαιιηθφο δηθηπαθφο ηφπνο ππνζηεξίδεη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνσζεί ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν ρξεζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα: 

 Να αλαδεηήζεη θαηάιπκα αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκεί θαη νξίδεη ν 

ίδηνο, φπσο δηαζεζηκφηεηα θαη ηηκή. Γηα ηηο online θξαηήζεηο δσκαηίσλ, ε 

ηζηνζειίδα ζπλεξγάδεηαη κε ην www.booking.com 

  Να αλαδεηήζεη εηζηηήξηα γηα κνπζεία, εθζέζεηο, κλεκεία, θεζηηβάι θαη 

κνπζηθέο εθδειψζεηο. Ζ online θξάηεζε ησλ εηζηηεξίσλ γίλεηαη απεπζείαο ζην 

franceguide.com, ρσξίο λα ρξεηαζηεί ν πειάηεο λα κεηαβεί ζε ζπλεξγαδφκελν 

δηθηπαθφ ηφπν 

Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ / εκπηζηεπηηθφηεηα 

 

 
Ο γαιιηθφο δηθηπαθφο ηφπνο ρξεζηκνπνηεί ην πξσηνθφιιν SSL έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζεη κε ηνπο ρξήζηεο 

θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο. Έηζη, φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη κία 

παξαγγειία/αγνξά ή εηζέξρεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ (“My account”), ην 

ινγηζκηθφ απηφ θξππηνγξαθεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγεη πξνηνχ ζηαινχλ 

ζηελ ηζηνζειίδα. ε απηέο ηηο αζθαιείο πεξηνρέο ην URL μεθηλά κε https://, φπνπ ην 

“s” ζεκαίλεη “secure”.  

 

Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο  

 
Ο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο 

ππεχζπλνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη λα εθθξάζεη ηα ηηο απφςεηο ηνπ. 

Δπίζεο, ζε θάπνηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ιίζηα ησλ πην 

ζπρλψλ εξσηήζεσλ (FAQ’s) πνπ απνηεινχλ ην εξγαιείν γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ εξσηήζσελ ησλ πειαηψλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.booking.com/


Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαη δηαδξαζηηθφηεηα 

 
Σν site δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν 

ζην franceguide.com θαη λα πξνζζέηεη δεδνκέλα. Ο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο κπνξεί: 

 

 Να γξαθηεί ζηελ ππεξεζία e-newsletters θαη λα ιακβάλεη ελεκεξσηηθά δειηία 

 Να ζπκκεηέρεη ζε έξεπλεο ηνπ site πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ηνπ, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα γηα 

λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ην πεξηερφκελφ ηεο 

 Να απνζεθεχζεη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν ζην site εθείλεο ηηο ζειίδεο ή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ θάλεθαλ ρξήζηκεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ηηο βξίζθεη 

εχθνια θάζε θνξά πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ηζηφηνπν 

 

Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο RSS κε βάζε ηελ νπνία ν 

ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απ’ ην ζχζηεκα θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεληαη 

θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο ζηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλνο. 

 

Αθφκε  κία πξνζσπνπνηεκέλε ππεξεζία είλαη ην «Have Your Say». Οη ρξήζηεο πνπ 

έρνπλ ήδε ηαμηδέςεη ζηε Γαιιία, παξνηξχλνληαη λα ζηείινπλ ηζηνξίεο θαη ζρφιηα 

ζρεηηθά κε ην ηαμίδη ηνπο αιιά θαη ζπκβνπιέο γηα ηνπο κειινληηθνχο ηαμηδηψηεο. Γηα 

λα δνζεί έλα επηπιένλ θίλεηξν,φπσο πξναλαθέξακε, ν δηθηπαθφο ηφπνο δίλεη έπαζια 

θαη δψξα ζηνπο ηνπξίζηεο κε ηηο θαιχηεξεο ηζηνξίεο.Σέινο, ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο κε βάζε 

δηάθνξα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν ίδηνο.  

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 
Όζνλ αθνξά ηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θνξηψλεηαη ε ηζηνζειίδα είλαη ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθή. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη φηη ην κήθνο 

ησλ ζειίδσλ είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα θάλεη scrolling down γηα λα 

δεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο. Αλαθνξηθά κε ην URL, λα ζεκεηψζνπκε φηη νξίδνληαο σο 

ιέμε-θιεηδί ην «France», ην website ηεο Γαιιηθήο Αξρήο Σνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη σο 

ηξίην απνηέιεζκα ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Google, σο δέθαην πέκπην απνηέιεζκα 

ζην Live Search θαη σο εηθνζηφ φγδνν ζην Yahoo Search. 

 

 



 

9.6 Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ δύν δηθηπαθώλ ηόπσλ 

 
 
ην ζεκείν απηφ,αθνχ παξαπάλσ νινθιεξψζεθε ε παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δχν 

δηθηπαθψλ ηφπσλ, ζα αθνινπζήζεη ε ζπγθξηηηθή ηνπο αμηνιφγεζε ζε κία 

ζπγθεληξσηηθή κνξθή πίλαθα. 

 

Υπεξεζίεο & 

Φαξαθηεξηζηηθά 

Διιεληθό site Γαιιηθό site 

Γηαζέζηκεο γιψζζεο 11 40 
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 
ζε 

θάζε ζειίδα 

    

χλδεζκνο γηα ην Home 

ζε θάζε ζειίδα 
    

Υάξηεο     

Γηαδξαζηηθνί ράξηεο     Χ   

Σαμηδησηηθνί νδεγνί     

Αλαδήηεζε θαηαιχκαηνο     Χ   

Αλαδήηεζε πηήζεσλ     Χ    Χ 
Online θξαηήζεηο  

ζηελ ηζηνζειίδα 
    Χ   

Πξνηάζεηο γηα δηαθνπέο     Χ   
Τπνθαηεγνξίεο γηα 
εηδηθέο αγνξέο 

    

Ζκεξνιφγην 
εθδειψζεσλ 

        Χ   

FAQ’s         Χ   
Πξφγλσζε θαηξνχ                   Χ   
Newsletters         Χ   
Απνζήθεπζε 
πιεξνθνξηψλ ζηνλ 
πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ 
ρξήζηε 

        Χ   

 

 
Πίλαθαο: χγθξηζε ησλ δχν ηζηνζειίδσλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

 

 



 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα γίλεη κία ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δχν 

ηζηνζειίδσλ φζνλ αθνξά ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά νκαδνπνηεκέλα. 

 

Σπλνιηθή αμηνιόγεζε Διιεληθό site Γαιιηθό site 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά   
Πιήξεο θάιπςε 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 
  

Πξσηφηππε & απιή 
ζρεδίαζε 

  

Δχξνο ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο 
  

Δπίθαηξν πεξηερφκελν   
Τπνζηήξημε νηθνλνκηθψλ 
πλαιιαγψλ 

  

Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ   
Online θξαηήζεηο   
Πξνζσπνπνηεκέλεο 
Τπεξεζίεο 

  
 

Πίλαθαο: πλνιηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δχν ηζηφηνπσλ 

Παξαηεξψληαο ηνπο δχν πίλαθεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε ησλ δχν 

ηζηνζειίδσλ πνπ πξνεγήζεθε ζηα παξαπάλσ ππν-θεθάιαηα, είλαη εκθαλέο φηη ν 

ειιεληθφο δηθηπαθφο ηφπνο ππνιείπεηαη έλαληη ηνπ γαιιηθνχ σο πξνο ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή παξνπζία ζην 

δηαδίθηπν. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ηφζν ζε ηερληθφ/ηερλνινγηθφ επίπεδν φζν θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηάλε πιένλ νη ζχγρξνλνη ηνπξίζηεο απφ έλαλ ηνπξηζηηθφ 

δηθηπαθφ ηφπν. Απνηέιεζκα ησλ κεηνλεθηεκάησλ απηψλ είλαη λα κεηψλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο κε άκεζν απνηέιεζκα λα 

κελ επηηπγράλεηαη ε ζσζηή πξνβνιή ηεο ρψξαο θαη λα απνζαξξχλνληαη νη ηνπξίζηεο 

λα επηζθοθζνχλ ηε ρψξα καο. 

 

ε αληίζεζε κε ηελ ειιεληθή ηζηνζειίδα, ν επίζεκνο ηνπξηζηηθφο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο 

Γαιιίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πιήξεο πεξηερφκελν ην νπνίν θαιχπηεη επαξθψο 

φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη έλα απνδνηηθφ θαη αμηφινγν site 

ελφο Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Πξννξηζκνχ.  

 

  



Έλα ζεκείν ζην νπνίν ππεξηεξεί ην γαιιηθφ site, αλάινγα κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο 

ηνπ ρξήζηε,είλαη φηη πξνζαξκφδεη ην πεξηερφκελν ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο ζέιεη λα ζηνρεχζεη. Αθφκε,κε ηε 

ρξήζε πνιπκέζσλ, εηθνληθψλ μελαγήζεσλ, δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ηαμηδηψηε θαη ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαθνπψλ ηνπ.  

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί πξνζσπνηεκέλεο θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε 

ηερλνινγία RSS, ηα newsletters θαη νη δηαδξαζηηθνί ράξηεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη λα απνζεθεχζεη 

ηηο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν ζηελ 

ηζηνζειίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Σπκπεξάζκαηα 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη κεηαβάιιεη ηε δνκή θαη ηελ αιπζίδα αμηψλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. πλνιηθά, νη θαηαλαισηέο-ηνπξίζηεο ήηαλ απηνί πνπ 

επσθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν θαζψο απμήζεθε ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε,αθνχ πιένλ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε αθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη 

δπλαηφηεηα γηα απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ελψ ηαπηφρξνλα 

επσθεινχληαη απ’ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. Σν γεγνλφο απηφ δελ άιιαμε κφλν ηελ 

ηνπξηζηηθή αιπζίδα αμηψλ αιιά αχμεζε θαη ηηο πξνθιήζεηο γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

κεζάδνληεο. Γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνθαλέο φηη ηφζν νη ηνπξηζηηθνί 

πξνκεζεπηέο φζν θαη νη δηαδηθηπαθνί κεζάδνληεο πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε 

θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξνζσπνπνηεκέλεο 

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξίζηα.  

 

Σα πιεθνξηαθά ζπζηήκαηα φκσο απνηεινχλ ζηξαηεγηθά εξγαιεία θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, πνπ ηνπο βνεζνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Δίλαη θαλεξφ φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζε κία κεηαβαηηθή πνξεία, αλ θαη ήδε δηαθαίλεηαη αιιαγή 

λννηξνπίαο θαη ζηάζεο σο πξνο ηε πηνζέηεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ απφ ηνλ θιάδν. Γηαπηζηψλεηαη πιένλ ηαρχηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη 

κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη θαηαηάζζνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο ηερλνινγίεο θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζην δηαδίθηπν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο πξνηεξαηφηεηεο. ην πιαίζην απηφ, λέεο επθαηξίεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

θιάδνπ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο ε έληαμε απηή λα γίλεη βάζεη ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ. Απνκέλεη επίζεο λα αλαθαιχςνπλ ν θιάδνο ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ, πέξα απφ ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο, ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα 

επεθηείλεηαη θαη ζε πξνεγκέλεο εθαξκνγέο θαη ηερλνινγίεο κεγάιεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

 
 

 

  



Πξνηάζεηο 

 
Σν πξψην βήκα πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα θαηαλλνήζνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψκ, 

είλαη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα θαηαξηηζηνχλ θαηάιιεια. Απηφ κπνξεί λα επηηεπγρζεί 

κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζε επηρεηξεκαηίεο θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

φρη ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Χζηφζν, επεηδή ε ηερλνινγία πιένλ κπαίλεη ζηε 

δσή ησλ αηφκσλ απφ κηθξή ειηθία θαη γηα λα πξνιαβαίλεη θαλέηο ηηο εμειίμεηο ηεο, ζα 

ήηαλ θξφληκν ηνπιάρηζηνλ ε βαζηθή εθπαίδεπζε λα γίλεηαη ζην ζηάδην ησλ ζπνπδψλ 

απφ αλζξψπνπο μαηαμησκέλνπο ζην ρψξν. 

 

ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηε ρψξα καο ζζπγθεθξηκέλα, είλαη αλαγθαίν λα 

πξνγξακκαηίζεη ν Δ.Ο.Σ ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηζηφηνπν ηεο ρψξαο, ψζηε λα έρεη κία 

θαιχηεξε δνκή κε πην θαηλνηφκν πεξηερφκελν θαη δνκή. Αθφκα, είλαη απαξαίηεην ε 

πνιηηεία λα επηθεληξσζεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ ΖΓΠΠ,ψζηε δεδνκέλεο 

ηεο λέαο ηάζεο πνπ επηθξαηεί κε ηηο ζχγρξνλεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, λα 

αμηνπνηεζείζην κέγηζην ε πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

ρψξαο καο. 

 

Δπίζεο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε θαη βνήζεηα ζηηο κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα είλαη βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο, ζηνρεχνληαο 

ζηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ππιψλ (portals). Οη ππεχζπλνη ησλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ θαη 

ζπλδέζκσλ πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο κε ηε ηερλνγλσζία ηνπο θαη 

λα ηνπο εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά. 

 
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε πνιηηεία πξέπεη αλ απινπνηήζεηο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ρξεκαηνδφζεσλ, αιιά θαη πεξηζζφηεξε νξγαλσκέλε 

ελεκέξσζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα εμεηδηθεπκέλα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο, πξνγξάκκαηα γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ. 
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