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1. Διζαγυγή 

 

1.1 Κίνηηπο έπεςναρ 

Ζ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. Ζ 
ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ην 2008 ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θηάλεη ην 16,2%, ελψ ε 
ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία (833.200 ζέζεηο εξγαζίαο) αληηζηνηρεί ζην 
19,6% ησλ απαζρνινπκέλσλ. Μέρξη ην 2019 ε απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία κπνξεί 
λα απμεζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 360.000 άηνκα, θαιχπηνληαο ην 100% ησλ αλέξγσλ θαηά ην 2008. 

πγθξηλφκελνο ζε παγθφζκην επίπεδν, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο θαηαγξάθεη ηθαλνπνηεηηθέο 
επηδφζεηο. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 
Σνπξηζκνχ (WTO), ε Διιάδα ην 2008 ήηαλ 16ε ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ θαη 12ε ζε 
επίπεδν εζφδσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) ην 2009, ε 
ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 24ε ζέζε κεηαμχ 133 ρσξψλ ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη 
Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζην Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη 
κφιηο ηελ 67ε. 

Σα ζηνηρεία απηά απνδεηθλχνπλ φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο 
ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Tελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ICTs) έρνπλ επηθέξεη 
επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηαμηδησηηθήο βηνκεραλίαο θαη ζπλεπψο ε παγθφζκηα ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία κεηαβάιιεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. χκθσλα κε πνιινχο επαγγεικαηίεο ζην 
ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, ν ηνπξηζκφο σο κία βηνκεραλία απαηηεί έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ 
θαη επηδεηθλχεη θαηαιιειφηεηα γηα ηε ζηήξημε πνπ πξνζθέξεη ε αλάπηπμε ησλ πνιπκέζσλ, νη 
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο. 

Ο ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
αιπζίδσλ αμίαο ζηηο βηνκεραλίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ ηαμηδηψλ, ηεο θηινμελίαο θαη ηνπ catering. 
Αλαδεηθλχεηαη σο έλαο φξνο πνπ πεξηγξάθεη φιν ην θάζκα ησλ εθαξκνγψλ ησλ Σερλνινγηψλ 
Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο επηπηψζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αιπζίδα 
αμίαο. Γεδνκέλνπ φηη ν ηνπξηζκφο δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 
απηή ε εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηδίσο γηα ηε 
κειινληηθή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (SMTEs) ζηελ 
Διιάδα. 

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηεμάγνπλ 
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί νιφθιεξν ην 
ζχζηεκα. Ζ δπλακηθή αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαηαιήγεη ζε 
ζπγθινληζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηαμηδησηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 
βηνκεραληψλ. Οη αιιαγέο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηνπξηζηηθνί 
νξγαληζκνί επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο είηε απηνί είλαη ηδηψηεο ή εηαηξίεο θαη ζην πψο 
δηαρεηξίδνληαη ηα δίθηπα δηαλνκήο. Απηέο νη εμειίμεηο παξνπζηάδνπλ κία ζεκαληηθή επθαηξία γηα 
πξσηνπφξνπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη πξννξηζκνχο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ 
αλάινγε ζέζε ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά. Τηνζεηψληαο θαη εθαξκφδνληαο λέα θαη θαηλνηφκα 
επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο 
ηνπο θαη λα επεθηείλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπο. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ 
λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη ζε 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη 
θξαηήζεσλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ θαη ζε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. 
Δπίζεο, ηνπο παξέρεη έλα εξγαιείν γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξνκεζεπηψλ, 
ησλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Οξγαληζκνί φπσο ν Ο.Ο..Α (Οξγαληζκφο 
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) θαη ν ΠΟΔ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ) 
καξηπξνχλ φηη ην Γηαδίθηπν επηθέξεη επαλάζηαζε ζηε δηαλνκή ησλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
θαη πσιήζεσλ. Έλα νινέλα απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θάλνπλ ηηο 
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αγνξέο ηνπ ειεθηξνληθά θαη ν ηνπξηζκφο ζα θεξδίδεη κία φιν θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε 
ειεθηξνληθή εκπνξηθή αγνξά. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην Γηαδίθηπν έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Ωζηφζν, νη κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ 
πεξηζζφηεξν αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηελ πηνζέηεζε λέαο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, εηδηθφηεξα 
ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Μέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο 
ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε ηαρέσο 
αλαπηπζζφκελνπο θαη κεηαβαιιφκελνπο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, λέεο ιχζεηο πνπ 
δηακνξθψλνληαη γηα κεγάιεο, ζηαζεξέο θαη δηεζλψο πξνζαλαηνιηζκέλεο εηαηξίεο δελ ηαηξηάδνπλ 
απφιπηα ζε κηθξέο, δπλακηθέο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο ηνπξηζηηθέο εηαηξίεο. Παξά ηελ χπαξμε 
απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ, νη κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα κε θαιά 
αλαπηπγκέλεο θαη θαηλνηφκεο ηζηνζειίδεο κπνξνχλ ηψξα λα αμηψλνπλ «ίζε δηαδηθηπαθή 
πξφζβαζε» ζηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αγνξέο. Απηφ ππνδειψλεη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ππνδνκέο 
ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαρείξηζε θαη θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ. 
Πνιινί εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο δηαηείλνληαη φηη «απηφ πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε δελ 
είλαη ην θφζηνο ηεο παξνπζίαο ζαο ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά, αιιά ην θφζηνο ηεο απνπζίαο ζαο». 
Δίλαη βέβαην φηη ε απνδνρή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ δελ 
απνηειεί πιένλ κία επηινγή, αιιά κηα αλαγθαηφηεηα. Δπνκέλσο, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε επθαηξία θαη ε ππφζρεζε πνπ επηθπιάζζνπλ 
γηα λα δηεπξχλνπλ νη κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα 
αλαπηπρζνχλ. Σν έξγν καο απέδεημε φηη νη κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ 
λα επηδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα ραίξνπλ ελφο 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 

Ζ έξεπλά καο ππέδεημε ηα παξαθάησ νθέιε θαη εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο 
κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ κηα ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: 

 

Οθέιε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σνπξηζκνχ 

 

* Παξνρή εχθνιεο πξφζβαζεο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπξηζηηθά 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

* Παξνρή θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

* Παξνρή επθνιηψλ γηα ηνπο πειάηεο 

* Δπέθηαζε επηινγψλ απφ ηνπο πειάηεο 

* Γεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ 

* Δδξαίσζε δηαδξαζηηθήο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο 

* Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

* Βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο δεκφζηαο αλαγλψξηζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

* Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

* Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

* Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

* Απινπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

* Αιιειεπίδξαζε κε επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο 

* Δχξεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηψλ 
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Δκπφδηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σνπξηζκνχ 

 

* Πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο 

* Έιιεηςε γλψζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

* Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

* Κφζηνο αξρηθήο επέλδπζεο 

* Κφζηνο θαηάξηηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

* Αλεπαξθείο ππνδνκέο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

* Έιιεηςε θξαηηθήο ππνζηήξημεο 

* Πξνβνιή αληίζηαζεο ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

 

ηνλ παξαπάλσ άμνλα θηλείηαη ε παξνχζα εξγαζία, ε νπνία κειεηάεη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
ζχζηαζεο ηνπξηζκνχ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη ε δνκή ηεο 
εξγαζίαο. 

 

1.2 Σκοπόρ και ζηόσοι έπεςναρ  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη ε θαηάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 
ζπζηεκάησλ ζχζηαζεο ηνπξηζκνχ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο, ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο θαη ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ηνπο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 

Παξάπιεπξνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ζε κνξθή εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ζα αλαισζεί ε 
εξγαζία είλαη νη θάησζη: 

Α) ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

Β) ε ρξήζε λέσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

Γ) ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα  

Γ) ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο 

Δ) ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο 

 

1.3 Γομή διαηπιβήρ 

Ζ δηαηξηβή δνκείηαη σο αθνινχζσο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ 
ηνπξηζκφ, νη θαηεγνξίεο ηνπ θαη νη λέεο ηάζεηο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα 
παξνπζηάδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αξρηθά ζε γεληθέο γξακκέο 
θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ. Καηφπηλ, πεξηγξάθνληαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
ζχζηαζεο ηνπξηζκνχ. Παξαηίζεηαη κηα γεληθή ηνπο πεξηγξαθή, νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνο θαη 
ζηε ζπλέρεηα έκθαζε δίλεηαη ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. 
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2. Ο ηοςπιζμόρ 

2.1 Η έννοια ηος ηοςπιζμού 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλλνηα πνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή απμάλεηαη παξάιιεια κε ηελ πξφνδν 
ησλ θνηλσληψλ, θηάλνληαο έηζη λα απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφηαην πιένλ ηκήκα 
ηνπο ζήκεξα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δε, απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
αλαςπρήο ησλ πνιηηψλ ησλ δηάθνξσλ θνηλσληψλ, ε νπνία ζπλδπάδεη ηα ηαμίδηα κε ηελ 
ςπραγσγία, αιιά θαη ηε γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο δίλνληαο έηζη  ζηνπο 
αλζξψπνπο κηα πνιχηηκε πλεπκαηηθή αλάηαζε . Δπηπξνζζέησο, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα 
ηεο νηθνλνκίαο πνιιψλ θξαηψλ, αλάκεζα ζηα νπνία είλαη θαη ε Αηηηθή, ε νπνία βαζίδεη κεγάιν 
κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (Βαξβαξέζνο, 2000). 

 

2.2 Γιάκπιζη Τοςπίζηα / Ταξιδιώηη 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπξηζκνχ, 
θξίλεηαη ζθφπηκν λα απνζαθεληζηεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζε δχν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 
φξνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα: ηνπ ηνπξίζηα θαη ηνπ ηαμηδηψηε. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ν 
πξψηνο επηζθέπηεηαη κηα πεξηνρή κε ζθνπφ λα ςπραγσγεζεί απφ εηθφλεο θαη εκπεηξίεο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά (http://www.oikologos.gr), ελψ ν δεχηεξνο 
επηζθέπηεηαη κηα πεξηνρή κε ζθνπφ λα κάζεη θαη λα βηψζεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, 
αθνινπζψληαο έμη βαζηθέο αξρέο: 

 Πξνεηνηκαζία 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα 

 εβαζκφ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο / ηξφπν δσήο 

 Τπεχζπλε πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά 

 Ρεαιηζηηθή απηνπαξνπζίαζε 

 πλέρηζε ηεο εκπεηξίαο κεηά ην ηέινο ησλ δηαθνπψλ. 

Δλαιιαθηηθά, είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζεί φηη ν ηνπξίζηαο, ζχκθσλα κε ηελ εηπκνινγία 
ηεο ιέμεο, «γπξίδεη» θαη επηζθέπηεηαη δηάθνξα κέξε κε ζθνπφ ηηο δηαθνπέο, θαη απφ ηελ 
άιιε ν ηαμηδηψηεο ν νπνίνο επηιέγεη ζπλεηδεηά, απφ αγάπε γηα ηα ίδηα ηα ηαμίδηα, ηελ 
πεξηήγεζή ηνπ ζε λένπο ηφπνπο. 

2.3 Ιζηοπική Αναδπομή και Δξέλιξη 

Σν θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα παιηφ, θαη παξαηεξείηαη ζηηο θνηλσλίεο καο εδψ θαη 
ηξεηο αηψλεο πεξίπνπ. Σα πξψηα ηαμίδηα (Σζάξηαο 1996) πξαγκαηνπνηνχληαλ θπξίσο ιφγσ 
αλάγθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηε κφξθσζε ή ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηαμηδηψηε, θαη 
αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε, ζηα κέζα ηνπ 17

νπ
 αηψλα. Δλ ζπλερεία, ζηνλ 

18
ν
 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19

νπ
 αηψλα, αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηα ηαμίδηα απνθιεηζηηθά γηα 

αλαςπρή, πνπ απνηεινχληαλ θπξίσο απφ επηζθέςεηο ζηε θχζε θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο. Έρνπλ 
πιένλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη δηάθνξνη ηξφπνη κεηαθνξάο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ 
δηαζθέδαζε κέζσ ηεο επίζθεςεο ζε άιιεο πφιεηο ή ρψξεο, αιιά νη δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο 
ηαμηδηψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, θπξίσο ιφγν ησλ κε αλεπηπγκέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

Απφ ηα κέζα φκσο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 
δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο. Ζ έλλνηα ηνπ «ηαμηδηνχ αλαςπρήο» άξρηζε λα απνθηά πην κεζηή 
ππφζηαζε, θαζψο κεγαιχηεξεο κάδεο αλζξψπσλ επηζπκνχλ λα επηζθεπζνχλ λέα κέξε, θαη 
πιένλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην πξάμνπλ. 

Ζ αχμεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαμηδηψλ, 
δεκηνχξγεζε ζηελ αγνξά κηα θαηλνχξηα αλάγθε: Σελ αλάγθε γηα νξγάλσζε καδηθψλ ηαμηδηψλ, κε 
βάζε ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ζα εκπηζηεπφηαλ ην ζχλνιν ηεο νξγάλσζεο θαη δηεθπεξαίσζεο 
ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζε έλαλ επαγγεικαηία. Σα «ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία», ή αιιηψο ηαμηδησηηθά 

http://www.oikologos.gr/
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γξαθεία, πξνυπήξραλ ζαλ έλλνηεο ππφ ηε κνξθή ησλ εηαηξηψλ πνπ νξγάλσλαλ θαη δηαζθάιηδαλ 
ηηο δηεζλείο εκπνξηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ζπλαιιαγέο. Ζ πξψηε φκσο νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε 
αλζξψπσλ κε έθπησζε ηνπ εηζηηεξίνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ ηνπ 
Thomas Cook, ην 1841 ζηελ Αγγιία (Εαραξάηνο 1999). ε γεληθέο γξακκέο, ν Thomas Cook 
ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηεξγάηεο ζηνλ ρψξν ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, εηζάγνληαο 
πνηθίιεο θαηλνηνκίεο πνπ απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ παξάγνληαη γηα ηελ κεηέπεηηα αικαηψδε 
αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ, φπσο ρξήζε δηαθεκηζηηθνχ εληχπνπ, ζεζκνζέηεζε ηεο πίζησζεο ζαλ 
κέζνδν απνπιεξσκήο απφ ηνλ ηαμηδηψηε θαη άιια.  

Σν παξάδεηγκα ηνπ Cook αθνινχζεζαλ άκεζα θαη άιινη, κε απνηέιεζκα ηα ηαμηδησηηθά 
πξαθηνξεία λα δεκηνπξγνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε θαη λα δηεπξχλνπλ ζπλερψο 
ηνπο πηζαλνχο πξννξηζκνχο ησλ πειαηψλ ηνπο. Πξψηα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 
δηάθνξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, νξγαλψλνληαη κεγάια πξαθηνξεία ηαμηδίσλ ζηα ηέιε ηνπ 19

νπ
 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

Με ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε νξγάλσζε ηνπξηζηηθψλ 
ηαμηδηψλ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. Ζ επξεία ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ έδηλε πιένλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα νξγαλψλνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηεο. Ζ άκεζε επηθνηλσλία είρε σο απνηέιεζκα λα είλαη εθηθηή ε ζηνηρεηψδεο έξεπλα 
αγνξάο φζνλ αθνξά ζε εηζηηήξηα γηα ηε κεηαθνξά πξνο θαη απφ ηνλ επηζπκεηφ πξννξηζκφ. 
Δπηπξνζζέησο, ε δηεχξπλζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε θαη 
απφ ηελ πιεπξά ηεο εμαζθάιηζεο θαηαιπκάησλ.  

Δθηφο φκσο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ζεκαληηθή πξφνδνο παξαηεξνχληαλ θαη 
ζηνλ ρψξν ησλ καδηθψλ κεηαθνξψλ. Σα κέζα κεηαθνξάο εμειίζζνληαη ζεκαληηθά κε ηελ 
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, γίλνληαη ηαρχηεξα θαη αζθαιέζηεξα. πκπεξαζκαηηθά, θαζψο ν 20

νο 

αηψλαο αθήλεη πίζσ ηνπ ηηο πξψηεο πέληε δεθαεηίεο θαη κπαίλεη ζην 2
ν
 ήκηζπ, νη δπλαηφηεηεο 

κεηαθνξάο αλζξψπσλ απφ πφιε ζε πφιε απνθηνχλ ζεκαληηθφ εχξνο θαη θαιχπηνπλ πιένλ 
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηαμηδησηηθψλ αλαγθψλ. Σφηε, είλαη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθά ε 
κεηάβαζε απφ «ηε βηνηερλία ζηε βηνκεραλία». Ζ απνθιεηζηηθή θαη θαηά παξαγγειία παξαγσγή 
ηνπ πξντφληνο «ηαμίδη ηνπξηζκνχ», αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξαγσγή ζε κεγάιε θιίκαθα 
πξντφλησλ «package tour», ηειηθψλ δειαδή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ αλαδπφκελε 
επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ tour operator. 

Ζ δηεχξπλζε απηή ησλ δπλαηνηήησλ κε ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ, είρε σο άκεζε 
ζπλέπεηα θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελφο ηαμηδηνχ αλαςπρήο. Καζψο ε πξνζθνξά 
κεγάισλε, εξρφηαλ ε πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο θπζηθφ επαθφινπζν. 
Έλα ηέηνην ηαμίδη πιένλ δελ απνηεινχζε απνθιεηζηηθά δπλαηφηεηα ιίγσλ πξνλνκηνχρσλ. 
Μεγαιχηεξεο κάδεο αλζξψπσλ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζνχλ 
νξγαλψλνληαο κία επίζθεςε ζε δηαθνξεηηθή πφιε ή ρψξα. Σν «ηαμίδη αλαςπρήο» ησλ 
νηθνλνκηθά ηζρπξψλ, πιένλ παίξλεη ηε κνξθή ηνπ «ηαμηδηνχ δηαθνπψλ», πνπ απεπζχλεηαη ζε 
επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ο ρψξνο ηνπ ηνπξηζκνχ αξρίδεη λα αλζίδεη, θαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αζρνινχληαη πιένλ ελεξγά κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Ζ είζνδνο ζηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα επεθχιαζζε  λέεο εμειίμεηο πνπ ζα 
επεξέαδαλ άκεζα ηνλ ηνκέα ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα. Οη 
ηειεπηθνηλσλίεο θαη ν ρψξνο ηεο πιεξνθνξηθήο αλαπηχζζνληαη κε ηξνκαθηηθνχο ξπζκνχο θαη 
δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο θάζε εθαξκνγήο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ζπίηη. Πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ, κε απνηέιεζκα ε νξγάλσζε ησλ ηαμηδηψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη αθφκα 
πην εχθνια.  

ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ (ζε εθαηνκκχξηα) 
ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ γξαθείν ζηαηηζηηθήο. 
Δίλαη εκθαλέο, φηη ε αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ απηφ ην δηάζηεκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ηδίσο 
φζνλ αθνξά ζε εγρψξηεο κεηαθηλήζεηο.  
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\ 

Δικόνα 1: Απιθμόρ Σοςπιζηών ζηη Μεγάλη Βπεηανία ηην ηελεςηαία 20εηία 
(Πηγή:http://www.statistics.gov.uk/) 

 

Φηάλνληαο πιένλ θνληά ζην ηέινο ηεο 1
εο

 δεθαεηίαο ηνπ 2000, νη ζπλζήθεο νξγάλσζεο ελφο 
ηαμηδηνχ κεηαβάιινληαη ζπλερψο κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ. ηελ 
ζεκεξηλή επνρή, νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ηαμηδηνχ έρνπλ 
δηαθνξνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ, ζε ζρέζε κε νηηδήπνηε ίζρπε αθφκε θαη έσο πξηλ απφ ιίγα 
ρξφληα. Βαζηθφ αίηην γηα απηή ηε ζπλερή δηαθνξνπνίεζε απνηειεί ε ηαρεία εμέιημε πνιιψλ 
ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 
πεξηπηψζεσλ ηηο δηεπθνιχλνπλ.  

Άκεζε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, είλαη ν ηνπξηζκφο λα αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη ν αξηζκφο 
ησλ ηαμηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη λα απμάλεηαη. Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ 
εηθφλα ε εμέιημε ηνπ δείθηε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηε ρψξα καο φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνχ, απφ ην 2004 σο θαη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2008. Ζ εηθφλα θάλεη εκθαλέο πσο ε 
πνζφηεηα ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλψληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα έρεη κηα ζηαζεξά αλνδηθή 
πνξεία, θάηη πνπ έξρεηαη ζε άκεζε ζπκθσλία κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 
πξνεγνπκέλσο.  
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Δικόνα 2: Δπγαζίερ ζηον ηοςπιζηικό ηομέα ηην ηελεςηαία 4εηία (Πηγή: http://www.statistics.gr/) 

 

 

2.4 Δξέλιξη ηοςπιζμού ζηην Δλλάδα 

Όπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηα πξνεγνχκελα, ε εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα θαη ζηελ Διιάδα 
εηδηθφηεξα είλαη ξαγδαία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 1960 – 2005 ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα 
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί εληππσζηαθή κε κέζε εηήζηα αχμεζε 13,3% ησλ εηζπξάμεσλ απφ 
ηνλ εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ (www.statistics.gr). Δπηπξνζζέησο, ε άκεζε θαη έκκεζε ζπκβνιή ηνπ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο εθηηκάηαη ζην 15,1% ην 2006, έλαληη 15% ην 2001, 
ελψ ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνπξηζκφ σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο απαζρνιήζεσο έρεη κεησζεί ζην 
15,9% ην 2006 απφ 17,4% ην 2001.  

Γεληθφηεξα, ελδεηθηηθφ κέγεζνο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί ε ζπκβνιή ηνπ ηφζν ζην 
ΑΔΠ, φζν θαη ζηελ απαζρφιεζε. πγθεθξηκέλα (www.statistics.gr), γηα ην 2006 νη ηηκέο απηέο 
φζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-25, κεηά ηελ Ηζπαλία 
(ΑΔΠ: 17,8%, Απαζρφιεζε: 19,1%), ηελ Πνξηνγαιία (ΑΔΠ: 15,5%, Απαζρφιεζε: 17,7%), ηελ 
Κχπξν (ΑΔΠ: 23,3%, Απαζρφιεζε: 29,7%), ηελ Απζηξία (ΑΔΠ: 16,6%, Απαζρφιεζε: 19,1%) 
θαη ηελ Κξναηία (ΑΔΠ: 20,1%, Απαζρφιεζε: 23,1%). Δηδηθφηεξα, ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ησλ 
μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ ζην ΑΔΠ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, έρεη απμεηηθή πνξεία ηα 
ηειεπηαία δέθα έηε θαη δηακνξθψλεηαη ζην 8,6% ην 2005, απφ 6,5% ην 1995.  

Μηα ηέηνηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, δελ κπνξεί παξά λα νθείιεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Πξάγκαηη, ππάξρεη πνηθηιία εθθξάζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν ηεο ζηελ παξαπάλσ εμέιημε.  

2.5 Δίδη Τοςπιζμού 

Ο ηνπξηζκφο ζήκεξα, εκθαλίδεηαη κε κηα πνηθηιία κνξθψλ ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο 
φισλ ησλ πηζαλψλ ηαμηδησηψλ. Έηζη, θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζπλνςίδνληαη ζηηο 
παξαθάησ (Σζάξηαο 1996):  

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εζηηάδνληαη 
γχξσ απφ ηε ζάιαζζα κε γλψκνλα φκσο ηα ζθάθε αλαςπρήο, εθφζνλ κε απηά 
πξαγκαηνπνηνχληαη ηαμίδηα ζε δπζπξφζηηεο αθηέο ή ζε ηνπξηζηηθά λεζηά. 

 Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο / ελαιιαθηηθφο 
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Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
απφ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο πεξηπέηεηαο θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη.  

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηα κλεκεία πνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ζχλνιν εθείλν ησλ ηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ κλεκεία θαη ρψξνπο ζξεζθεπηηθήο 
ζεκαζίαο. 

 Αγξνηνπξηζκφο 

Αγξνηνπξηζκφο νλνκάδεηαη ε ελαιιαθηηθή εθείλε κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε κε 
ηνπξηζηηθά θνξεζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζπλδέεηαη κε θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 
πνιηηηζκηθέο αμίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηφζν ζηνπο νηθνδεζπφηεο φζν θαη ζηνπο 
θηινμελνχκελνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ λα πθίζηαληαη αιιειεπηδξάζεηο θαη λα κνηξάδνληαη 
εκπεηξίεο. 

 Γεσηνπξηζκφο 

Ο γεσηνπξηζκφο ζεσξείηαη κηα λέα κνξθή πνιηηηζηηθν-πεξηβαιινληηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ κπνξεί 
λα αλαπηπρζεί ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά γεσινγηθά κλεκεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ πφιν πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε 
ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε γεσινγηθή θιεξνλνκηά θάζε ηφπνπ, 
ηα πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ. 

 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε αλζξψπσλ γηα επαγγεικαηηθνχο 
ιφγνπο ζε κηα ηνπνζεζία, ε νπνία ζπλδπάδεηαη θαη κε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δηάθνξνη 
επηζηεκνληθνί ή θιαδηθνί νξγαληζκνί ζα αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο θαη πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα, 
γηα λα ζπλέξρνληαη κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαζψο θαη ηελ 
θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηνπο. ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ππάγνληαη 
θάζε είδνπο νξγαλσκέλεο εθδειψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέδξηα ή ζπλαληήζεηο κε 
κεγάιν ή κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, δειαδή ηνπηθφ, εζληθφ ή 
δηεζλέο. Δπεηδή ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, δχν σο 
ηέζζεξηο εκέξεο ζπλήζσο, ζπλδπάδεηαη κε θάπνηα άιιε κνξθή ηνπξηζκνχ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηνπξηζκφ πφιεο, κνξθσηηθφ ηνπξηζκφ θιπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζε κηα ρψξα ππνδνρήο 
ηνπξηζηψλ είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνρήο θαη αλσδνκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ άξηηα ηερληθά εμνπιηζκέλσλ θαη κε βνεζεηηθνχο 
ρψξνπο θάζε είδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
απηνθηλήησλ, ηαηξεία, ηαρπδξνκεία, γξαθεία εμππεξέηεζεο ζπλέδξσλ θιπ, θαζψο επίζεο ε 
θαηαζθεπή αηζνπζψλ ζπλεδξίσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο εθ κέξνπο ησλ κεγάισλ 
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θχθισλ γηα ηα ζπλέδξηα 
θαη ηηο δηάθνξεο ζπλαθείο εθδειψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία ρψξα πνπ επηδηψθεη 
λα αλαπηχμεη ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, πέξα απφ ην φηη ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ 
πξνζέιθπζε ελδηαθεξνκέλσλ, ζα πξνβάιεη παξάιιεια θαη ηελ ίδηα ζην εμσηεξηθφ ζαλ ρψξα 
ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

2.6 Βαζικοί Τύποι Οπγάνωζηρ Ταξιδιού 

Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, είλαη ε 
πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ νξγάλσζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηαμηδηνχ ηε ζεκεξηλή 
επνρή. Οη δηάθνξνη πηζαλνί ηξφπνη νξγάλσζεο ελφο ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ ζπλνςίδνληαη ζηελ 
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Δηθφλα 3 (Εαραξάηνο 1999).  Ζ πξψηε κεγάιε θαηεγνξία ηέηνησλ ηαμηδηψλ αθνξά απηά πνπ 
νξγαλψλνληαη απφ ηνλ άκεζα ελδηαθεξφκελν, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε θάπνηνπ ηνπξηζηηθνχ 
γξαθείνπ (individual travel). Απηά ηα ηαμίδηα ζηηο κέξεο καο θαηά θχξην ιφγν βαζίδνληαη ζηελ 
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Τοςπιζηικά Ταξίδια: 

Οπγάνωζη

Αηομική Τοςπιζηικά Γπαθεία

Μέζω Διαδικηύος

Άλλοι ηπόποι 

(Τηλεθωνικά, θςζική 

παποςζία)

Ομαδικά ηαξίδια - 

πποζαπμοζμένα ζε 

απαιηήζειρ group

Αηομικά - 

πποζαπμοζμένα ζε 

αηομικέρ απαιηήζειρ

 

Δικόνα 3: Μέζνδνη νξγάλσζεο ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ (Πεγή: Εαραξάηνο, 1999) 

 

Πιεηάδα ππνςήθησλ ηνπξηζηψλ ηε ζεκεξηλή επνρή, αθήλεη ηηο ηχρεο ηεο νξγάλσζεο ελφο 
ηαμηδηνχ ζηα ρέξηα επαγγεικαηηψλ κέζσ ελφο απφ ηα πνιπάξηζκα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ρψξα. Μέζσ ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, είλαη δπλαηφλ λα νξγαλσζνχλ 
δχν βαζηθνί ηχπνη ηαμηδηψλ. Ο πξψηνο αθνξά ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νκάδεο 
αλζξψπσλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ έλα ήδε δνκεκέλν πξφγξακκα (ready – 
made package tour). ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ, ν πειάηεο / ηαμηδηψηεο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζεη ην ηαμίδη ηνπ ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζηηο δηθέο ηνπ 
πξνηηκήζεηο θαη δηαζέζεηο. Δλαιιαθηηθά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ηαμηδηψηεο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ έσο θάπνην βαζκφ ην πξφγξακκά ηνπο θαηά βνχιεζε, δίλνληαο 
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ πην πξνζσπηθφ ραξαθηήξα ζην ηαμίδη ηνπο. 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε πιεξνθνξίεο πνηθίισλ εηδψλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο είρε σο ζπλέπεηα θαη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ 
επθνιία πξνζαξκνγήο ησλ ηαμηδηψλ ζηηο εθάζηνηε πξνηηκήζεηο θαη δηαζέζεηο ηνπο. 
Γεπηεξνγελήο ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, είλαη ην φηη ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία έρνπλ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχμεη θαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή νξγάλσζεο ηαμηδηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία πξνζαξκφδνπλ ην ζχλνιν ηνπ ηαμηδηνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θαηαλαισηή 
(tailor – made package travel).  ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηαμηδηψλ, ν ηαμηδηψηεο απνζαθελίδεη 
ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, θαη ην ηαμίδη νξγαλψλεηαη ζηε ζπλέρεηα 
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο απηέο. Έηζη, ν θαηαλαισηήο νπζηαζηηθά γίλεηαη απνδέθηεο 
ελφο πιήξνπο παθέηνπ πνπ πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε κπνξεί λα απαηηεί ε νξγάλσζε ελφο 
ηαμηδηνχ θαη είλαη πιήξσο πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη αλάγθεο.  
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3. Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα και ηοςπιζμόρ 

 

3.1 Τα πληποθοπιακά ζςζηήμαηα 

3.1.1 Η έννοια ηηρ πληποθοπίαρ ζηιρ μέπερ μαρ 

Ζ ηερλνινγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο αιιάδνπλ κε εμαηξεηηθά γξήγνξνπο 
ξπζκνχο ζηηο κέξεο καο θαη ζπγρξφλσο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαβάινπλ ηνλ ηξφπν 
εξγαζίαο, ζπλαιιαγήο θαη επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηηο βάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. Ζ 
έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ επνρή φπνπ δνχκε, δεκηνπξγεί κηα λέα θνηλσλία κε λέεο επθαηξίεο 
θαη δεδνκέλα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ηελ πνηφηεηα δσήο αιιά θαη ηελ επεκεξία ησλ 
αηφκσλ. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην «εξγαιείν» γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 
ζηελ λέα αγνξά αιιά θνξληίδνπλ ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγνχλ θάπνηα λέα δεδνκέλα ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο, λέεο αλάγθεο ζπλερνχο κεηαβνιήο ζηνλ ρψξν 
δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη λέεο δεμηφηεηεο (Stabel, 1998).  

Ζ ηερλνινγία κε άιια ιφγηα, απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο κηαο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ 
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή κεραλή ε νπνία 
ζα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρξήδεη άκεζε ε αλάγθε γηα παξεκβνιή απφ κέξνπο ησλ 
αλζξψπσλ ζηηο λέεο αγνξέο γηα πξνζηαζία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, ηα πξντφληα θαη ηηο 
ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ αιιά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Γηα ηελ αλάπηπμε ινηπφλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν κε ηελ 
πξνζαξκνγή ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ αιιά θαη 
ηα κέηξα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππεξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζα πξνζθέξεη ζηελ 
αγνξά ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα θαιχηεξε θαη νκαιφηεξε ιεηηνπξγία 
(Γεκεηξηάδεο, 1998).   

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε εηζαγσγή θάπνησλ πξσηνπνξηαθψλ εθαξκνγψλ ζην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θέληξσλ 
εκπνξίνπ. Θα πξέπεη ηέινο αλα αλαθεξζεί πσο ε αμηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο θαηλνηνκίαο, 
είλαη αλάγθε λα πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο πξνζθνξάο θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο θάπνηνπο 
εξεπλεηηθνχο θνξείο κε ζπλεξγαζία ζε θνηλά πξνγξάκκαηα. Δίλαη γεγνλφο πσο νη λέεο 
ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο απνηεινχλ απηνηειέο θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 
θαη νη άλζξσπνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή πηζησηηθήο θάξηαο. ηελ πφξηα 
ηνπ 21

νπ
 αηψλα, ε πνιχ κεγάιε εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε επξεία ηνπο δηάρπζε ζε 

φιε ηελ νηθνλνκία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δσήο έρεη ζπλεηζθέξεη ζην ρηίζηκν κηαο παγθφζκηαο 
θνηλσλίαο κε λέα δεδνκέλα κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

3.1.2 Η ζημαζία ηυν νέυν ηλεκηπονικών μέζυν και ηυν ηεσνολογιών για ηιρ 
επισειπήζειρ 

Οη αδηάθνπεο εμειίμεηο ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηνχλ αλαλεψζηκε ηε ρξήζε ηνπ 
πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, κε απνηέιεζκα δεδνκέλεο γηα φινπο καο αξρέο ρξήζεο ησλ λα 
κεηαβάιινληαη εμ’ νινθιήξνπ. Δηδηθά ζε κηα πιεζψξα ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λέα 
ηερλνινγίεο, ηηο ιεγφκελεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), δηαπηζηψλεηαη 
έλαο πνιχ κεγάινο βαζκφο δηείζδπζήο ηνπο θαη κάιηζηα κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζε έλαλ αξηζκφ 
απφ ζέκαηα πνπ απμάλεηαη δηαξθψο. πγθεθξηκέλα, νη ΣΠΔ, εδψ θαη πάλσ απφ δχν πεξίπνπ 
δεθαεηίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν θαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 
εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηνλ θνηλσληθφ, εξγαζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ρψξν κπνξεί απφ ηε κηα λα 
δεκηνχξγεζε κεγάιεο απαηηήζεηο γηα ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπο - 
κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ θαηλνκέλσλ, φπσο ηνλ ειεθηξνληθφ αλαιθαβεηηζκφ - αιιά 
απφ ηελ άιιε δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια εθφδηα ζε φινπο 
αλεμαηξέησο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ 
αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο.  
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Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο αλακθίβνια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηακνξθψζνπλ ηφζν ην 
νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ. Έηζη, γίλνληαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν απαξαίηεηεο ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο θαη έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά 
ζηελ επίιπζε αξθεηψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά ηαπηφρξνλα επηθέξνπλ 
θαη θαηλνχξηεο πξνθιήζεηο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Απηνί πνπ εμαθνινπζνχλ λα αλζίζηαληαη 
ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ΣΠΔ θαζηζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο «ακέηνρνπο 
ζεαηέο» κηαο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο πνπ είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ ηερλνινγία. Οκνίσο 
φζνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη απηφ απνηειεί 
κείδνλ δήηεκα γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα βιέπνπλ φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπο λα 
ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ΣΠΔ, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
έλα ηζρπξφ φπιν ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εμάιεηςεο ησλ 
αληζνηήησλ κέζα ζε κηα θνηλσλία. Παξ’ φια απηά ε ηερλνινγία γίλεηαη σθέιηκε θαη κπνξεί λα 
απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ θπξίσο ππάξρεη γλψζε, αιιά θαη ζαθήο ζηφρνο 
ρξεζηκνπνίεζήο ηεο γηα λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη νη ζηφρνη φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ζπλεπψο 
πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζε ηξία ζεκαληηθά δεηήκαηα. Σν πξψην αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πξνεηνηκαζίαο φισλ ησλ λέσλ γηα ηνλ θφζκν ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. Σν δεχηεξν κε ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ψζηε λα είλαη 
ελεξγνί θαη νπζηαζηηθνί ζπκκέηνρνη ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Σέινο ην ηξίην δήηεκα αθνξά ηε 
δηαζθάιηζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο γλψζεο φισλ, θαζψο νη ηερλνινγίεο θαη ην νηθνλνκηθφ θαη 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δηαξθψο κεηαβάιινληαη.  

Παξ’ φιε ηελ πξνζπάζεηα φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 
Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζε 
αξθεηέο απφ απηέο ηηο ρψξεο ππάξρεη αθφκε ζχγρπζε γηα ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ηε 
ζεκεξηλή επνρή ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα παληνχ θαη φρη κφλν κέζα ζηα φξηα ελφο 
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Απηά ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ζπλερή κάζεζε θαη γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή 
ζηελ θνηλσλία. Απηφ πνπ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο φκσο είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο 
εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ψζηε λα κεηαηξέπνπλ ηε κάζεζε ζε κηα απαξαίηεηε θαη 
θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη φρη ζε θάηη πνπ πξέπεη λα ζπληειείηαη κφλν 
ζε θάπνηα εηδηθά κέξε. Γηα απηνχο πνπ έρνπλ δηάζεζε γηα κάζεζε νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ 
δπλαηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηή ηελ επηζπκία, θαζψο 
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο. Απηφ κπνξεί λα 
ζπκβεί θαζψο πξνζθέξνπλ ηξφπνπο φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα κάζεη είηε αηνκηθά είηε ζπιινγηθά. 

ηελ εθπαίδεπζε νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη 
ζηνλ ηξφπν κάζεζεο κηαο θαη δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νκαδνζπλεξγαηηθή, 
αλαθαιππηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αξθεηέο ρψξεο αληηιακβαλφκελεο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα 
απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία κεηάβαζεο, νξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο θαη 
ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Ζ νπεδία θαη ε Φηλιαλδία κε 
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο (πνπ απνηεινχλ κνξθέο δηα βίνπ κάζεζεο) θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία 
κε ην κεγαιφπλνν πξφγξακκα «Δζληθφ Γίθηπν γηα ηε Μάζεζε» (National Grid for Learning), 
φπνπ εθηφο απφ επηκφξθσζε πξνζθέξεηαη θαη ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ κηα 
ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο (NGfL, 1997). Όπσο ππνζηεξίδεη ν McNair (2000), έλα 
κνληέιν δηα βίνπ κάζεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ΣΠΔ έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο 
παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαζψο δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηε 
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζεηή γηα ηελ αλαθάιπςε θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, φπνπ ν 
δάζθαινο δξα σο ζχκβνπινο θαη δηεπθνιπληήο. Ζ δηα βίνπ κάζεζε πξνυπνζέηεη θαη κεγαιχηεξε 
πνηθηιία θαη επειημία σο πξνο ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, θάηη πνπ νη ΣΠΔ 
πξνζθέξνπλ απιφρεξα, θαζψο κεηαμχ άιισλ, κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα θαη κε ηηο 
πξνζσπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη γλσζηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. Αθφκε πεξηζζφηεξν νη λέεο 
ηερλνινγίεο επλννχλ ηελ επηθνηλσλία, αιιά θαη ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε θαζψο κέζσ 
Γηαδηθηχνπ θαη ζχγρξνλεο ηειεδηάζθεςεο δηεπξχλνπλ ηα ζχλνξα θαη ηα ζηελά φξηα κηαο ρψξαο 



Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή  Παπινρξήζηνπ Βάγηα 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ - 16 - 

θαη ε κάζεζε θαη επηθνηλσλία ζπληειείηαη πιένλ ζε δηεζλέο ή θαη παγθφζκην επίπεδν. Παξ’ φιεο 
φκσο ηηο εθπιεθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ ζηε δηα βίνπ κάζεζε απαηηείηαη 
ρξφλνο θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, ψζηε λα αιιάμνπλ νκαιά θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 
ζχληνκα φια ηα κέρξη ηψξα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε 
θαηαθέξεη λα αθνκνηψζνπλ θαη ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη 
λα δνζεί ζηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο θαζψο νη ζεκεξηλέο θαη 
κειινληηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο επηηάζζνπλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνιχ θαιή 
γλψζε θαη ηθαλφηεηα γχξσ απφ ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επίζεο πξφηππα κνληέια δηα βίνπ κάζεζεο 
γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θάηη πνπ ζήκεξα είλαη κία επηηαθηηθή αλάγθε. 

Ζ ζεκαζία ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ 
πεξηβάιινλ θξίλεηαη σο θαζνξηζηηθή, αθνχ ε ρξήζε ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη 
ηερλνινγηψλ πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. Μεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ απηψλ 
ζπγθαηαιέγνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα εμήο (Ζornback, 1995): 

 Οη πξαθηηθέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηηο επηρεηξήζεηο 
ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο  

 Πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο φπσο π.ρ. κεησκέλν θφζηνο ζπλαιιαγψλ 

 Απαηηνχλ ζπγθξηηηθά ειάρηζηε δαπάλε ζε πάγηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ παξαδφζηκε 
κέζνδν δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ 

 Δπηηξέπνπλ ηελ εμππεξέηεζε κηαο ηεξάζηηαο πειαηεηαθήο βάζεο 24 ψξεο ην 24σξν ζε 
αληίζεζε κε ηελ κέζνδν θπζηθήο δηαλνκήο πνπ έρεη ηφζν αξηζκεηηθνχο φζν θαη 
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 

 Δπηηξέπνπλ ηελ άξηζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο just-in-time 
θαζψο απηφ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζεκάησλ 

 Δπηηξέπνπλ ηελ καδηθή πξνζέγγηζε πθηζηακέλσλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ άκεζα θαη κε 
ειάρηζην θφζηνο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ  

Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ή πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ησλ 
λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςηλ 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απηά είλαη ηα εμήο (Hornback, 1995): 

 Γελ είλαη φινη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηψλ 
ζηνλ ίδην βαζκφ. 

 Ζ λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ειεθηξνληθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη 
αθφκα νινθιεξσκέλε θαη ζπκπαγήο ελψ πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ηελ 
λνκνζεηηθή δηθαηνδνζία γηα επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην. 

 Ζ άδεηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ είλαη έλα αθφκα κείδνλ 
ζέκα κε ζνβαξέο λνκνζεηηθέο πξνεθηάζεηο. Αθφκα θαη ζήκεξα νη λνκνζεζίεο πνιιψλ 
θξαηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ πζηεξνχλ ζεκαληηθά. 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζε θαλείο λα πξνβιέςεη φηη νη επηρεηξήζεηο θαη νη 
νξγαληζκνί ζα ζπλερίζνπλ λα επελδχνπλ κε απμαλφκελν ξπζκφ ζηα επφκελα ρξφληα ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ηνπο, ηελ δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. 
Μηα ηέηνηνπ είδνπο επέλδπζε πξνυπνζέηεη αθελφο ηελ νινέλα θαη πςειφηεξε αλάκεημε ηνπ 
θνηλνχ κε ηηο ηερλνινγίεο απηέο θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζέιθπζε απφ πιεπξάο νξγαληζκψλ ησλ 
θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηφζν εηδηθή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπο 
φζν θαη γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηψλ ζε έλα αξθεηά 
πξνρσξεκέλν επίπεδν (Γεκεηξηάδεο, 1998). 
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3.1.3 Πυρ εξηγούνηαι οι έννοιερ «δεδομένα», «πληποθοπία» και 
«πληποθόπηζη» ζηιρ μέπερ μαρ 

Ζ πιεξνθφξεζε σο ζηνηρείν βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη νη πιεξνθνξίεο ζηα 
δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα απνηεινχλ έλα γλσζηφ γεγνλφο ή κηα κε επεμεξγαζκέλε εηθφλα. Σν 
θάζε δεδνκέλν κπνξεί κέζσ ζσζηήο επεμεξγαζίαο λα ιάβεη κηα πην εμεηδηθεπκέλε κνξθή θαη λα 
αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Ζ πιεξνθνξία απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο 
επεμεξγαζίαο θαη ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε επεμεξγαζία πνπ επηδέρνληαη νη πιεξνθνξίεο 
δεκηνπξγνχλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλψηεξνπ επηπέδνπ, φπσο δεπηεξνγελείο, ηξηηνγελείο, θιπ. 

  

Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθφξεζεο απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηελ νπνία κπνξεί λα 
πξνζθέξεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ν 
δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη νπνίεο θαηέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
ειηθίεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηηο εκεξνκελίεο γέλλεζεο ηνπο. Βέβαηα φζν ην ζχλνιν απηφ ηπγράλεη 
λα είλαη κεγαιχηεξν θαη αμηπνηήζηκν, ηφζν ε πιεξνθφξεζε απνδεηθλχεηαη θαιχηεξεο βάζεο. Ζ 
πνξεία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα επηρείξεζε, ε κεηαηξνπή απηψλ ζε 
πιεξνθνξίεο θαη ε βνήζεηα ηνπο ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη φπσο 
απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δικόνα 4: Ποπεία δεδομένυν και πληποθοπιών ζε μια επισείπηζη [2][3][4] 

 

3.1.4 Ποια η Γύναμη και η Αξία ηυν Νέυν Σεσνολογιών 

Ζ πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο κεηέβαιαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιαζηθνχ 
κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ, παξέρνληαο θάπνηα λέα «εξγαιεία» ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 
άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ δηακνξθνχκελσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 
παξνπζηάδεη κηαο δηπιήο θαηεχζπλζεο αιιειεμάξηεζε : 

- απφ ηε κηα, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππνζηεξίδεη ηελ εθπιήξσζε 
ηεο ππάξρνπζαο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

- απφ ηελ άιιε φκσο, κέζα απφ ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο δηακνξθψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη 
λέεο ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

3.1.5 Σι Ακπιβώρ Δίναι ηα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

Όηαλ αθνχκε ηελ θξάζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηφηε φινη ζθεθηφκαζηε πσο απηά 
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηελ επηθνηλσλία θαη ε αλάινγε έκθαζε 
απνδίδεηαη ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα. Απνηειεί γεληθφηεξα πξαγκαηηθφηεηα φηη νη πεξηζζφηεξεο 
ηερλνινγηθέο απνθαιχςεηο ζεσξνχληαη εληππσζηαθέο θαη φηη απηέο νπζηαζηηθά είλαη ην κέζν γηα 
λα επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο, φπνπ γηα θάζε επηρείξεζε ν ζηφρνο απηφο είλαη ε απνηειεζκαηηθή 
ηεο δηνίθεζε (Panayides, 1999). Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα απνηειεί κηα εηδηθή 



Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή  Παπινρξήζηνπ Βάγηα 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ - 18 - 

θαηεγνξία ελφο ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ λα είλαη νη άλζξσπνη, νη 
δηαδηθαζίεο θαη ηα κεραλήκαηα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε ηέηνηνπο ηξφπνπο ψζηε λα 
ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ λα επεμεξγαζηνχλ δηάθνξα δεδνκέλα γηα λα παξέρνπλ ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί πσο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη 
νπζηαζηηθά έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα επεμεξγαζηεί δεδνκέλα απφ ην 
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα παξέρεη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 
ζηελ δηνίθεζε ηεο κε ζθνπφ λα ιεθζνχλ γξήγνξα ζσζηέο θαη έγθπξεο απνθάζεηο (Miller, 1998). 
Σν θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζε κηα 
επηρείξεζε θαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ πεξηιακβάλεηηηο πιεξνθνξίεο πνπ ε επηρείξεζε 
ζπιιέγεη, ρξεζηκνπνηεί θαη θαηαρσξεί. Ο ζθνπφο πνπ ε επηρείξεζε ηηο ρξεζηκνπνηεί, είλαη ε 
παξνρή ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο ζηνπο δηεπζπληέο ηεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα πάξνπλ ηηο 
θαηάιιειεο απνθάζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ινηπφλ, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη 
απφ ηα αθφινπζα ηέζζεξα (4) ζηνηρεία : 

 Σςλλογή δεδομένων: Σα δεδνκέλα αθνξνχλ αξηζκνχο, γεγνλφηα, ζπδεηήζεηο, δηαδφζεηο θ.α. 

 Αποθήκεςζη δεδομένων: Σα δεδνκέλα είλαη δπλαηφ λα απνζεθεπηνχλ ζην κπαιφ ηνπ 
αηφκνπ, ζε θαξηεινζήθε, ζε αξρείν ή ζε ηξάπεδα δεδνκέλσλ Ζ/Τ. 

 Δπεξεπγαζία δεδομένων: Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ 
αλάιπζε, θσδηθνπνίεζε, ηαμηλφκεζε θαη ζχλζεζή ηνπο. 

 Παποςζίαζη ηηρ πληποθοπίαρ: Ζ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ρξήζηε γίλεηαη 
ζηε κνξθή πνπ απηφο ηε ρξεηάδεηαη. 

Έλα παξάδεηγκα, ηδηαίηεξα γλσζηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο 
ζπλαιιαγήο (Automatic Teller Machine, ATM). Σα ATM απνηεινχληαη απφ IS ηα νπνία 
εθαξκφδνπλ ηελ παξνρή ηεο 24σξεο ππεξεζίαο, αλάιεςε/θαηάζεζε κεηξεηψλ, ελεκέξσζε 
θιπ. Σα κέξε φκσο ηεο ηειεπηθνηλσλίαο, ησλ ππνινγηζηψλ, θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνπ απνηεινχλ ην κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία 
είλαη ηα ζηνηρεία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

3.1.6 ηοισεία ηυν πληποθοπιακών ζςζηημάηυν 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα Ζιεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή 
δηαθνξεηηθά ζε κηα κνλάδα Computer Based Information System –CBIS, απνηειείηαη απφ ηα 
παξαθάησλ ζηνηρεία:  

Λογιζμικό : Γειαδή πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δνκέο δεδνκέλσλ θαη ηε 
ζρεηηθή ηεθκεξίσζή ηνπο. Σν ινγηζκηθφ πινπνηεί ηε ινγηθή ηεο κεζνδνινγίαο, ηεο δηαδηθαζίαο ή 
ηνπ ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη, πξνο εμππεξέηεζε, άκεζα ηνπ ρξήζηε θαη έκκεζα νιφθιεξνπ ηνπ 
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάγεη κε ηνλ ηξφπν απηφ πιεξνθνξίεο, δειαδή επεμεξγαζκέλα 
δεδνκέλα ζε σθέιηκε κνξθή γηα απηφλ πνπ ηα απνθηά. 

Υλικό : Δίλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εξγαιεία θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ πεξηθεξεηαθά. 

Ανθπώπινο Γςναμικό : Ο ξφινο ηνπ αλζξψπνπ ζαλ νπζηαζηηθή νληφηεηα ζηα πιαίζηα 
ιεηηνπξγίαο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζπρλά κεηψλεηαη. Οη ρξήζηεο φκσο ηνπ Π είλαη νη 
θχξηνη αμηνινγεηέο ηνπ, αθνχ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά πξνο δηεθπεξαίσζε δηαθνξεηηθψλ 
επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Άιισζηε ην Π ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
ρξεζηψλ, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ππφ πεξηνξηζκνχο ην ηειηθφ πξντφλ ινγηζκηθνχ. 

Βάζη Γεδομένων : Λέγνληαο δεδνκέλα ελλννχκε κηα αλαπαξάζηαζε ζηνηρείσλ ή ελλνηψλ 
κε ηξφπν ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. αλ Βάζε Γεδνκέλσλ νξίδεηαη κηα κεγάιε 
νξγαλσκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηα νπνία επεμεξγάδνληαη κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ. 

Τεκμηπίωζη : Σα εγρεηξίδηα, νη θφξκεο θαη θάζε άιινπ είδνπο επεμεγεκαηηθή γξαπηή 
πιεξνθνξία πνπ θαζνξίδεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Γιαδικαζίερ : Σα βήκαηα πνπ νξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θάζε ζηνηρείνπ ηνπ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. 
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4. Ηλεκηπονικά ζςζηήμαηα ζύζηαζηρ ηοςπιζμού (tourism 
recommender systems) 

 

4.1 Γενική πεπιγπαθή ζςζηημάηων ηλεκηπονικού ηοςπιζμού 

Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ νιφηεηα ησλ θπζηθψλ-πεξηβαιινληηθψλ θαη 
πνιηηηζκηθψλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ κηαο ρψξαο – πεξηνρήο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ 
ηα βαζηθά ζέιγεηξα θαη πφινπο έιμεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. πλεπψο, ε απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε θαη πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ βησζηκφηεηα 
θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κηαο ρψξαο. ήκεξα, νη λέεο ηερλνινγίεο 
επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο (θαη θπξίσο ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηχνπ) έρνπλ ελδπλακψζεη 
ηνπο νξγαληζκνχο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο αλάπηπμεο 
Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη Μάξθεηηλγθ Σνπξηζηηθψλ Πξννξηζκψλ (ΖΓΜΣΠ) 
λα πξνβάιινπλ ηνπο πφξνπο ηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο δπλεηηθνχο ηνπο πειάηεο ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα θαη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν κε άκεζν ηξφπν θαη ρακειφ θφζηνο. ηελ επνρή 
φπνπ ην δηαδίθηπν απνηειεί πιένλ γηα ηελ πιεηνςεθία ηεο δηεζλήο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ην 
βαζηθφηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν εχξεζεο πιεξνθφξεζεο, ηα ΖΓΜΣΠ κπνξνχλ λα 
ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηεζλή πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κεγέζνπο ηνπο θαη ησλ ρξεκαηηθψλ ηνπο πφξσλ. Ζ κεγάιε απήρεζε θαη ρξήζε ησλ ΖΓΜΣΠ 
απφ ηελ δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ακεξνιεςία θαη πιεξφηεηα ηεο 
πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρνπλ (π.ρ. πξνψζεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
νξγαληζκψλ κηαο πεξηνρήο). 

Δπίζεο, κέζσ ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο πξνψζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
πφξσλ θαη ππνδνκψλ κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο, ηα ΖΓΜΣΠ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 
απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 
νπνίεο ζπρλά δελ έρνπλ ηνπο πφξνπο, ηερλνγλσζία θαη ππνδνκέο γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπο 
δξαζηεξηνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ φρη 
κφλν λα αλαιάβνπλ ην πςειφ θφζηνο ζπκκεηνρήο θαη πξνκήζεηαο ζε ειεθηξνληθά θαλάιηα 
δηαλνκήο, αιιά δελ έρνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο ηππνπνηεκέλεο θαη ςεθηνπνηεκέλεο δνκέο 
νξγάλσζεο γηα λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ δπλακηθφηεηαο θαη ηηκνινγηαθψλ 
πνιηηηθψλ ησλ θαλαιηψλ απηψλ. πλεπψο, ηα ΖΓΜΣΠ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα 
αλεξρφκελν ζπκπιεξσκαηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ θαλάιη δηαλνκήο πνπ κπνξεί: α) λα επαλαθέξεη 
ηελ ηζνξξνπία ζηελ θαηαλνκή ηεο δχλακεο ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο δηαλνκήο κεηαμχ 
κεγάισλ θαη κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη β) λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ γεσγξαθηθή θαη ρξνληθή δηάρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε απνκαθξπζκέλνπο θαη κηθξνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ησλ νπνίσλ ε 
πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ήηαλ κέρξη ηψξα ειάρηζηε θαη δαπαλεξή. 

πλεπψο, ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ΖΓΜΣΠ 
κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθν-θνηλσληθά νθέιε θαη αιιαγέο. Σα ηειεπηαία ρξήδνπλ 
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ ρξφλησλ θαη παζνγφλσλ ζπκπησκάησλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο π.ρ. γεσγξαθηθή 
θαη ρξνληθή ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, κνλνθαιιηέξγεηα θαη 
πξνβνιή κφλν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο «ήιηνο θαη ζάιαζζα», ην ςεθηαθφ θαη νηθνλνκηθφ – 
αληαγσληζηηθφ ράζκα κεηαμχ ιίγσλ κεγάισλ θαη πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, ηελ θαηαδπλάζηεπζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξννξηζκψλ απφ ηελ 
ηεξάζηηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ tour operators θιπ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα νινθιεξσκέλα ΖΓΜΣΠ δελ απνηεινχλ κφλν κηα ειεθηξνληθή βάζε 
θαηαρψξεζεο θαη πξνψζεζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο (θπζηθνχο-
πεξηβαιινληηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο) πφξνπο κηα πεξηνρήο. Αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο 
εμειίμεηο θαη λέεο ηερλνινγίεο (φπσο ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ - ΓΠ, web 
communities, θηλεηέο θαη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο θιπ.) ηα ΖΓΜΣΠ αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο 
εθαξκνγέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πεξεηαίξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 
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πξννξηζκνχ, ζηελ παξνρή επηπξφζζεηεο αμίαο ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη πξνζθνξά θαη ζηελ 
κείσζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ, κε 
εθαξκνγέο φπσο: 

    * Δθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

    * Αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο γηα ηνπο πξννξηζκνχο (Destination 
Knowledge Management System) 

    * Δλίζρπζε θαη πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγία clusters 

    * Δλίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηζθεπηψλ θαη κφληκσλ θαηνίθσλ 
βνεζψληαο ηνπο έηζη λα ζρεκαηίδνπλ ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη πξνβιέςεηο, λα εθηηκνχλ θαη 
λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκηθφ πινχην πηνζεηψληαο κηα πην ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά 

    * Υξεζηκνπνίεζε ΓΠ γηα ηελ κέηξεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηνλ εληνπηζκφ 
θνξεζκέλσλ ή φρη πεξηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πεξεηαίξσ 

    * Πνιχ-θαλαιηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ παξνρή ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηα δηάθνξα 
ζηάδηα ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο: πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ην ηαμίδη 

    * Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ Customer Relationship Management γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 
δηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

Οξγαλσηηθά ηα ΖΓΜΣΠ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 
θαη ηε δηαρείξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ηελ αλαιακβάλνπλ νξγαληζκνί ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο – πξνψζεζεο, νη νπνίνη κε βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία αληηπξνζσπεχνπλ θπξίσο 
δεκφζηνπο θνξείο. Πνιχ ζπρλά φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα έρεη δείμεη φηη πνιιά επηηπρεκέλα 
ΖΓΜΣΠ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δηαρεηξίδνληαη ηφζν απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. 
ζχκπξαμε ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ή ζπλεξγαζία – ελψζεηο επηρεηξήζεσλ) φζν θαη απφ 
θαζαξά θεξδνζθνπηθέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα βιέπνπκε επίζεο θαη ηελ 
εληππσζηαθή άλζεζε θαη απήρεζε ΖΓΜΣΠ πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ θακία γεσγξαθηθή ή 
θαη πνιηηηθή – δηνηθεηηθή πεξηνρή, αιιά αληηπξνζσπεχνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα 
(π.ρ. νηληθφο, γαζηξνλνκηθφο θαη ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζχγρξνλνη επηζθέπηεο – ηνπξίζηεο δελ αλαδεηνχλ 
πιένλ ζην δηαδίθηπν ηνλ ηφπν δηαθνπψλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θιεηδηά πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ρψξεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο αιιά δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο πνπ 
ζέινπλ λα βηψζνπλ. Σέινο, απμάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν νη ηάζεηο δεκηνπξγίαο ΖΓΜΣΠ θαη 
ζην επίπεδν ηεο επείξνπ, π.ρ. http://www.europeancitiestourism.com/, 
http://www.visiteurope.com/, visit afrika. 

4.2 Γιαδίκηςο και ηοςπιζμόρ 

ε γεληθά πιαίζηα, ν online ηνπξηζκφο έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ 
ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ φπνπ ε πιεξνθνξία 
αλαλεψλεηαη θαη παξέρεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ην πφηε θαη ην πνπ 
γίλεηαη απηφ. Δπηπιένλ, online ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ αλάγθε γηα μερσξηζηφ 
θπζηθφ ρψξν ζπλάληεζεο θαη ην θφζηνο είλαη ζαθψο ρακειφηεξν απφ ηηο παξαδνζηαθέο 
κεζφδνπο. 

 

"Ζ ηερλνινγία έθαλε ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίσλ ηαμηδηνχ φρη κφλν βνιηθφηεξε, αιιά θαη 
δηεπθφιπλε ηνπο θαηαλαισηέο λα αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη λα είλαη φιν θαη πην 
ηνικεξνί ζην ζέκα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Λίγνη κπνξνχλ λα αξλεζνχλ απηφ ην γεγνλφο. Οη 
θαηαλαισηέο αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα ην λα αλαδεηνχλ ακέηξεηεο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζρεηηθά 
κε ηηο δηαθνπέο ηνπο. Ζ θνηλή ινγηθή ιέεη πσο ηα άηνκα ζα έλησζαλ άβνια αλ δεηνχζαλ απφ έλα 
ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα λα εξεπλήζεη 20 δηαθνξεηηθνχο παξνρείο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ." 
(Mary C. Hickey, 1999) 

 

Όπσο έρεη ηνληζηεί θαη ζε άιια ζεκεία απηνχ ηνπ άξζξνπ ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο έρεη 
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα κηα ρψξα πνπ επηζπκεί λα πξνσζήζεη ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο αλά 
ηνλ θφζκν. "Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθά ηνπξηζηηθά πιεξνθνξηαθά 
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ζπζηήκαηα γηα λα νξγαλψζνπλ ηα ηαμίδηα ηνπο απμήζεθαλ απφ 3,1 εθαηνκκχξηα ην 1996 ζε 
33,8 εθαηνκκχξηα ην 1998, κηα αχμεζε 1.000% ζε δχν ρξφληα" (Travel Industry Association of 
America [TIA] 1999b). Δπηπιένλ, "αλακέλεηαη ζηα απφκελα 10 ρξφληα, ην 30% ηεο ζπλνιηθήο 
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ" (Schuster 1998), (Birgit Proll, 
2000). 

 

Όκσο ην πψο ην δηαδίθηπν ζα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα θαη απνδνηηθφηεξα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δελ 
είλαη έλα ηεηξηκκέλν ζέκα. Ζ βηνκεραλία ηνπξηζκνχ, απηνί πνπ ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο θαη νη 
παξνρείο εγθαηαζηάζεσλ καδί κε ηνπο δηάθνξνπο θαηαλαισηέο απνηεινχλ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο. Όινη ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επαξθείο ηθαλφηεηεο γηα λα 
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ άπηνληαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Σν δηαδίθηπν σο κέζν πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα εληνπηζηεί αξρηθά απφ ηελ θχζε ηεο επηθνηλσλίαο πνπ 
πξνζθέξεη αλάκεζα ζε επηρεηξεκαηίεο θαη πειάηεο. Απνηειεί έλα θαλάιη γξήγνξεο, εχθνιεο θαη 
άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ην ζεκαληηθφηαην πιενλέθηεκα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη 
δηαζέζηκεο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ 24σξνπ. πλεπψο, εμαιείθεηαη ε αλάγθε γηα κεζάδνληεο 
φπσο ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, πιαλφδηνη δηαθεκηζηέο θ.η.ι. θαη νδεγνχκαζηε ζε κηα ζηελφηεξε 
επαθή εηαηξίαο θαη πειάηε πνπ απμάλεη ην βαζκφ εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπ. 

Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα γλσζηνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε 
κεγαιχηεξν εχξνο πειαηψλ πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο απνηειεί 
κηα θζελή, αλαινγηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ιχζε ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε 
ρξφλν θαη θφπν γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη. 

Δπηπξνζζέησο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ δηθηπαθνχ ρψξνπ γηα κηα 
επηρείξεζε θαη εηδηθφηεξα κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη γηα 
δπλακηθή θαη ζπλερή ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζε απηφλ. Γηα παξάδεηγκα, 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο πην πξφζθαηεο πξνζθνξέο, ηηο 
ηζρχνπζεο ηηκέο θαη ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ζην δηαθεκηδφκελν κέξνο. 

Δίλαη επξχηεξα απνδεθηφ πιένλ φηη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ή απνηπγράλνπλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη ρξήζηκν δηθηπαθφ ηφπν δηαθηλδπλεχνπλ λα 
παξνπζηάζνπλ πξνο ηα έμσ ηελ εηθφλα κηαο κε ζχγρξνλεο θαη εθηφο επνρήο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ππάξρεη κηα εκθαλήο απνγνήηεπζε ησλ πειαηψλ πνπ 
αλέκελαλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ιεηηνπξγίεο, γεγνλφο πνπ έρεη σο ηειηθφ επαθφινπζν ηελ 
ειάηησζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο ινηπφλ πνπ πξναλαθέξακε φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαη επηρεηξεκαηίεο 
εκπιέθνληαη κε ην δηαδίθηπν. Καζψο ε αλάπηπμή ηνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο είλαη ξαγδαία θαη 
αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο θαη ζην κέιινλ, αβίαζηα θαηαιήγνπκε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί αλαγθαίν θαη ζπνπδαηφηαην παξάγνληα γηα 
ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο θαη απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Απαιηήζειρ από ηα ηοςπιζηικά websites 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο (ζχλνιν ζρεηηθψλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε) 
ζην Internet ζα πξέπεη ινηπφλ λα επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη 
θαηαλαισηψλ, ψζηε θαη νη δχν πιεπξέο λα απνθνκίδνπλ ηα κέγηζηα απφ ηε ρξήζε online 
πιεξνθνξηψλ. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνηφπσλ ζα πξέπεη λα δεζκεχνληαη ψζηε λα παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ζ θπβέξλεζε, πνπ απνηειεί ηνλ ξπζκηζηή ησλ θαλφλσλ, πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαη ηελ 
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο γηα λα εμαζθαιίζεη ηα θέξδε φισλ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη θαηαλαισηέο, πνπ απνηεινχλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν 
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ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη ηθαλνί λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηα online ζπζηήκαηα. 

Όκσο ην εξψηεκα πνπ κέλεη είλαη ην πψο κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε έλαλ ηνπξηζηηθφ 
δηθηπαθφ ηφπν; 

"Σξεηο θξίζηκνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο βαζηθνί γηα ηελ επηηπρία ελφο 
ζπζηήκαηνο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ πνηφηεηα ζηελ πξφζβαζε, ε πνηφηεηα ζην 
πεξηερφκελν θαη ε ηθαλφηεηα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο." (Birgit, 2000). 

Με ηνλ φξν πνηφηεηα ζηελ πξφζβαζε αλαθεξφκαζηε ζην πφζν εχθνια ή βνιηθά κπνξεί ν 
θαηαλαισηήο λα πάξεη πιεξνθνξία απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο. Λεηηνπξγηθά δειαδή, πφζν θαιά 
ζρεδηαζκέλνο είλαη ν θάζε δηθηπαθφο ηφπνο σο πξνο ηελ θαιχηεξε πινήγεζε κέζα ζε απηφλ, 
ηελ γεληθφηεξε εκθάληζε ησλ ηζηνζειίδσλ, ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο γξακκαηνζεηξέο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ, ηελ απιφηεηα ηεο δνκήο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη άιια πνπ έρνπκε ήδε 
αλαθέξεη. 

 

Ζ πνηφηεηα ζην πεξηερφκελν επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο online πιεξνθνξίαο ε νπνία ζα 
πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε θαη επαλάγλσζηε, ελεκεξσκέλε κε ηα πην ζχγρξνλα δεδνκέλα, 
αιεζηλή θαη αληηθεηκεληθή. Δπίζεο, κπνξεί λα είλαη θάζε ηχπνπ φπσο θείκελν, γξαθηθά θαη 
εηθφλεο, ήρνη θαη βίληεν. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο απνηειεί πξνγξακκαηηζηηθφ ζέκα. Ζ πιεξνθνξία κπνξεί 
λα κεηαηξαπεί ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. Απνηειεί θνηλή ηαθηηθή ε 
πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ηαπηφρξνλα ε πιήξεο 
ρξεζηκνπνίεζε-αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. 

 

 

4.3 Δθαπμογή: ηλεκηπονικά ζςζηήμαηα κπαηήζεων 

Σα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην γεληθφηεξν ζχλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο. Ζ ρξήζε θαη ε ζπλερήο εμέιημε απηψλ, αθελφο βειηηψλεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνλ πειάηε, αθεηέξνπ 
πξνζθέξεη κεηξήζηκα πιενλεθηήκαηα πξνο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

4.3.1 Η δομή ηος ηοςπιζηικού ηομέα 

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο, 

είλαη νη εμήο: 
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 Οη πξνκεζεπηέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, π.ρ. μελνδνρεία, εηαηξίεο λνηθηάζεσο 
απηνθηλήησλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ (αεξνπνξηθέο 
εηαηξίεο, λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θ.ι.π.), δεκφζηνη νξγαληζκνί (κνπζεία, ζέαηξα), 
ζπλεδξηαθνί θαη εθζεζηαθνί ρψξνη θ.ι.π.. 

 Οη ελδηάκεζνη ή νη κεζάδνληεο, π.ρ. Tour Operators, ηνπξηζηηθά γξαθεία, δηεζλή 
ζπζηήκαηα δηαλνκήο (GDS-Global Distribution Systems), θ.ι.π.. 

 Οη ηνπξίζηεο – θαηαλαισηέο, ηφζν νη ηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ςπραγσγία, φζν θαη 
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ηαθηηθά γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. 

 

4.3.2 Η δημιοςπγία και η εξέλιξη ηυν παγκόζμιυν ζςζηημάηυν 

διανομήρ (GDS-Global Distribution Systems) 

 

Ζ εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1950, πεξίνδνο φπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ δηεζλψλ κεηαθηλήζεσλ θαη 
αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ (Εαραξάηνο 1999:14). 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ (νη αεξνκεηαθνξέο 

γίλνληαη πιένλ καδηθέο) θαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ηαμηδησηηθψλ νξγαληζκψλ (Tour Operators), 
είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο εθ κέξνπο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, 
κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ (Bynater 1992:226). Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο ρεηξφγξαθεο 
κεζφδνπ θξαηήζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πηήζεσλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο δξνκνινγίσλ, ν 
ζρεδηαζκφο πηήζεσλ θαζψο θαη ε έθδνζε εηζηηεξίσλ θαιχπηνληαη απφ ηηο λέεο εθαξκνγέο ηεο 
πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, ελψ δηαρξνληθά θαιχπηνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
εηαηξηψλ π.ρ. πξνγξακκαηηζκφο ηαθηηθψλ ειέγρσλ ησλ αεξνζθαθψλ, δηαρείξηζε απνζθεπψλ, 
ιεηηνπξγίεο ινγηζηεξίνπ θ.ι.π. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 
εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ζηηο κεηαθηλήζεηο, ελψ κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
κεηψλεηαη νπζηαζηηθά ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο θξάηεζεο (εχξεζε πηήζεο, 
θνζηνιφγεζε, θξάηεζε, έθδνζε εηζηηεξίνπ). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κεγάιεο ακεξηθαληθέο εηαηξίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ IBM 
ζρεδηάδνπλ θαη πξνσζνχλ ζηελ αγνξά ηα πξψηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ 
(Computer Reservation Systems – CRS). Σα CRS ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζαλ έλα database 
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management system γηα παξνρή δηαθφξσλ ηχπσλ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντφλ (Scott 1997:813). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ηα CRS εμειίζζνληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη αληαιιαγήο 
πιεξνθνξηψλ θαη θξαηήζεσλ κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ (United, B.A., S.A.S., 
Lufthansa) θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Μεγάιε ζπκβνιή ζην γεγνλφο απηφ είρε ε ξαγδαία 
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία έρνπλ 
πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αθνχ πξψηα 
εγθαηαζηήζνπλ αλεμάξηεην ηεξκαηηθφ γηα ηελ θάζε εηαηξία μερσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 
σθέιεζε ζεκαληηθά νξηζκέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία αθνχ απέθηεζαλ 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ εηαηξηψλ, ελψ παξάιιεια δεκηνχξγεζε θαη 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ (W.T.O., 1977). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πηήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλν 
πξννξηζκφ ζε δεδνκέλε εκεξνκελία, εκθαλίδνληαλ πξψηα νη δηαζέζηκεο πηήζεηο ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη θαηφπηλ ησλ ππνινίπσλ, κεηψλνληαο έηζη ζε πνιχ 
κεγάιν βαζκφ ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο ησλ ηειεπηαίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ κεγέζνπο ησλ 
πσιήζεψλ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε θαλφλσλ 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη παξαπάλσ δηαθξίζεηο θαη 
λα απνηξαπεί ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο. Δπηπιένλ φια ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ ππνρξεψζεθαλ λα εκθαλίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο πηήζεηο φισλ ησλ αεξνπνξηθψλ 
εηαηξηψλ, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ελψ ε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη 
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ, 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε θαη θζελφηεξε παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ 
πξντφληνο (Εαραξάηνο 2000:215). 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εμειηγκέλα ακεξηθαληθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ηαμηδησηηθήο 
πξαθηφξεπζεο CRS, επεθηείλνληαη ζηελ επξσπατθή αγνξά δεκηνπξγψληαο έληνλν 
πξνβιεκαηηζκφ ζηηο 21 επξσπατθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο – κέιε ηνπ ΑΔΑ (Association of 
European Airlines). Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ηαμηδησηηθήο 
πξαθηφξεπζεο γίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή, έηζη ψζηε ην 1986 ε εηαηξία SH&E αλαιακβάλεη ηελ 
κειέηε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα 
ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ Δπξψπε έλα Παγθφζκην χζηεκα 
Γηαλνκήο (Global Distribution System – GDS) ηθαλφ λα αληαγσληζηεί ηα αληίζηνηρα ακεξηθαληθά, 
ζπλδένληαο φια ηα επξσπατθά ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία κε ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ησλ 
αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη κε 

ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (μελνδνρεία, λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, 
εηαηξίεο ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ). 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην 1987 θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα δπν πξψηα επξσπατθά ζπζηήκαηα 
δηαλνκήο, ην Amadeus θαη ην Galileo πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηα εηαηξηθά πξαθηνξεία φζν θαη κε 
ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ε νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ κέζσ δηθηχνπ. Οη λέεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δπν 
ζπζηήκαηα, παξέρνπλ κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ηαμηδηψηεο, εθηειψληαο ηαπηφρξνλα 
έλα ηερληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ξφιν εθφζνλ επηηξέπνπλ ζηνλ ππάιιειν λα πξνζδηνξίδεη ηηο 
επηζπκίεο ηνπ πειάηε - θαηαλαισηή αιιά θαη φζα δελ ηνλ ηθαλνπνηνχλ (Bennett 1993:261). 

ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ αιιά θαη 
γεληθφηεξα ε δηάζεζε, πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κέζσ Ζ/Τ 
απνηεινχλ πιένλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηαθαίλεηαη φηη ζα 
επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σφζν ζηελ επξσπατθή αγνξά 
φζν θαη ζηελ ειιεληθή, θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ ην Galileo, ην Sabre, ην Amadeus θαη ην 
Worldspan. Δηδηθά ην πξψην, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο δηαθαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 
αγνξάο, απνηειψληαο ηκήκα ηνπ Galileo International, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο ην 
δεκνθηιέζηεξν ζχζηεκα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σν Amadeus αθνξά θπξίσο ηελ επξσπατθή 
ηνπξηζηηθή αγνξά ελψ ην Sabre ηελ Ακεξηθή θαη ην Worldspan είλαη έλα νπδέηεξν παγθφζκην 
ζχζηεκα θξαηήζεσλ. Βαζηθφ ζηνηρείν θαη πιενλέθηεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ 
απνηειεί ην γεγνλφο φηη πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο (μελνδνρεία, ηαμηδησηηθά γξαθεία, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, 
ηνπξηζηηθά πνχικαλ, θ.ι.π.), κέζα απφ ηηο νπνίεο ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
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πξαγκαηνπνηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε θξάηεζε αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ (Gee, Makens, Choy 
1997:261). 

Ωο εθ ηνχηνπ είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο φηη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα θξαηήζεσλ έρνπλ κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε ζε κηα δπλεηηθή 
πειαηεία, θαζψο δηαθαίλεηαη κηα εμηζνξξφπεζε ησλ ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο, εθφζνλ ν πειάηεο - θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ 
επηινγψλ (Horner, Swarbrooke 1996:518). 

ηελ ειιεληθή αγνξά, αλ θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ δελ αμηνπνηνχληαη ζην 
ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο, ε αλάπηπμή ηνπο ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία 
ηνπ ’90 ήηαλ ηαρχηαηε. Παξφι’ απηά, ε δηάξζξσζε ηεο ηαμηδησηηθήο αγνξάο θαη ν 
θαηαθεξκαηηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κε αλάινγεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ππνδνκή, 
απνηέιεζαλ βαζηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ πηνζέηεζε εθ κέξνπο ησλ ηαμηδησηηθψλ 
επηρεηξεκαηηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη θπξίσο ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 
πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ. Μηα πξφζθαηε ζρεηηθά έξεπλα ηνπ Deutshes Wirtschafts 
Wissenschaftliches Institut fur Fremdenverkehr, δείρλεη κε επθξηλή ηξφπν φηη ν ξφινο ησλ 
πξαθηνξείσλ ηαμηδίσλ ηείλεη, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λα κεηψλεηαη ζπλερψο 
(Εαραξάηνο 2000:243). 

 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κείσζε ηνπ ξφινπ ησλ πξαθηνξείσλ, ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα απνηειέζεη 
κηα ηεξάζηηα ζε δηαζηάζεηο απεηιή γηα ηα GDS (Global Distribution Systems), αθνχ ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ, ην δηνρεηεχνπλ ζηα 
ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία. 

Δπίζεο, ε ζεακαηηθή αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 
(Internet) απφ πνιινχο ρξήζηεο, αληηθαηνπηξίδεη κηα ηάζε πνπ δείρλεη θαζαξά φηη ηα ζπζηήκαηα 
θξαηήζεσλ ππνθαζίζηαληαη ζηαδηαθά. Σν Internet απνηειεί πιένλ έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα 
επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ (Middleton 
2001:158). Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη (απεπζείαο ζχλδεζε – Online, επξεία 
γεσγξαθηθή θάιπςε, ε απήρεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην ρακειφ θφζηνο ρξεζηκνπνίεζήο 
ηνπ, ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δηαθφξσλ ζειίδσλ κεηαμχ ηνπο), βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηα 
ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (Manes 2003:228). Έηζη γηα παξάδεηγκα, έλα μελνδνρείν έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα πξνσζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηα πξντφληα ηνπ εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά, 
θάλνληάο ηα γλσζηά ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Πξσηνπαπαδάθεο 2003:208). 

Αλ επηρεηξνχζακε ινηπφλ λα πξνβιέςνπκε κειινληηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν, ζα κπνξνχζακε λα 
ππνζηεξίμνπκε φηη ε ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη ζηνλ νξίδνληα, πξνβιέπεη ηελ ζηαδηαθή έληαμε ησλ 
ηνπξηζηψλ  - θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ παξαγσγψλ / ελδηάκεζσλ, ζε έλα κεγάιν δηαδίθηπν, 
φπνπ νη κελ θαη νη δελ , ζα αληαγσλίδνληαη κε ζεκηηά κέζα, ζην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ / 
παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ. 

 

4.3.3 Η απελεςθέπυζη ηυν παγκόζμιυν ζςζηημάηυν διανομήρ (GDS-Global Distribution 
Systems) 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεθε ε πηνζέηεζε θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 
θξαηήζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απνηξαπεί ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο. Παξφι’ απηά, ε 
ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ GDS αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ εθάζηνηε αεξνπνξηθή εηαηξία θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 
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πξνζθνξψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή. Ωο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη φηη ηα GDS 
βξίζθνληαη ζε θπξίαξρε ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. 

Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο ζεκαηνδνηνχλ έλαλ αξηζκφ εμειίμεσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν 
βαζκφ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ ηαμηδίσλ ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, ελψ ε απεπζείαο 
επαθή κεηαμχ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη Travel Management Companies, ζα επηθέξεη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαμηδηνχ αθνχ κέρξη πξφηηλνο δελ είραλ 
πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ λαχισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην 
δηαδίθηπν), πεξηνξηδφκελεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. 

Δπηπξφζζεηα θαίλνληαη αλαγθαζκέλεο λα βξνπλ ηα θαηάιιεια θαλάιηα πξφζβαζεο ζην ζχλνιν 
ησλ λαχισλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο - πειάηεο ηνπο ηηο 
κηθξφηεξεο θαη ηηο πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο. 

 

4.3.4 Σα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηυν GDS 

Σα Global Distribution Systems (GDS) απνηεινχλ ηνλ κεζάδνληα κεηαμχ ηνπ ηαμηδησηηθνχ 
πξάθηνξα θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θ.ι.π.). Απνηεινχλ ην 
ζεκαληηθφηεξν θαλάιη δηαλνκήο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ δηεζλψο, αθνχ ειαρηζηνπνηνχλ ην 
ρξφλν εμππεξέηεζεο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ θξάηεζε ζε ειάρηζην ρξφλν (Truitt, Teye, Farris 
1991:22). Σα θέξδε πνπ απνθνκίδνπλ, απφ ηα πνζνζηά πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηηο 
πξαγκαηνπνηνχκελεο κέζσ απηψλ θξαηήζεσλ, είλαη κεγάια θαη κέξνο απηψλ δηαηίζεηαη γηα ηελ 
ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

ε παγθφζκην επίπεδν, ηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα GDS, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Sabre 

Σν 1959 ε αεξνπνξηθή εηαηξία American Airlines θαη ε IBM, αλαθνίλσζαλ ηα ζρέδηά ηνπο 
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ έλα εκηαπηφκαην επαγγεικαηηθφ εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ, γλσζηφ 
σο Sabre. Σν επαλαζηαηηθφ ζχζηεκα απνηέιεζε ηελ πξψηε realtime επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή 
ζηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία. 

Σν Sabre ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην επέιηθηα ζπζηήκαηα ηεο αγνξάο θαη έρεη πξφζβαζε ζηνπο 
θαηαιφγνπο δηάζεζεο 370 αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη 59 εηαηξηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, 
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ΓΑΝΔ θαη ERMES, ελψ θηινμελεί ζηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ ηνπ 31.000 μελνδνρεία, ζηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ θξαηήζεηο 
(http:/www.travelocity.com). 

Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα Worldfare, ην νπνίν είλαη έλα 
απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα ηηκνιφγεζεο δηεζλψλ θαη εγρψξησλ ηαμηδηψλ, νπνηνπδήπνηε 
ζπζηήκαηνο δηάζεζεο πιεξνθνξηψλ δηεζλψο (αθειιαξίδεο 1999:64). Σν ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα παξέρεη ζπλερή ελεκέξσζε απφ δηεζλείο πεγέο λαχισλ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 
60.000.000 λαχινπο, ελψ παξάιιεια ζηα ζηνηρεία πνπ πξνκεζεχεη ην πξφγξακκα 
πεξηιακβάλνληαη ηηκέο απφ φινπο ηνπο πηζαλνχο πσιεηέο. 

Σν Worldfare εθηφο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ, πξνζθέξεη επίζεο: 

� Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηκέο ηνπιάρηζηνλ 100.000.000 ζπλδπαζκέλσλ λαχισλ θαη 
παξάιιειε εμππεξέηεζε 50 θαη πιένλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

� Γπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο λαχινπ πνπ πεξηέρεη κέρξη 24 ηκήκαηα θαη παξάιιεια επίδεημε 
κέρξη 26 θαηεγνξηψλ λαχινπ. 

� Άκεζε πξφζβαζε ζηηο ηξαπεδηθέο ηηκέο πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο, ζε παγθφζκην επίπεδν. 

� Σνλ αληρλεπηή «επθαηξηψλ» (last minute offers), γηα «έμππλεο ιχζεηο» θαη επηινγέο πξνο ηνλ 
ρξήζηε. 

� Γπλαηφηεηα επαλειέγρνπ ησλ λαχισλ. 

Όζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν, ε παξνπζία ηνπ Sabre ππφ ηελ νλνκαζία Travelocity, δίλεη ην 
δηθαίσκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα θάλεη θξάηεζε ζηελ θαζνξηζκέλε 
ηηκή ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε Sabre 
Hellas παξνπζίαζε κηα ζεηξά πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ 
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ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπξηζκνχ Philoxenia 2003, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηελ Θεζζαινλίθε (http://www.traveldailynews.com). 

 

Worldspan 

Σν Worldspan δεκηνπξγήζεθε ην 1990 θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ Delta 
Airlines, Northwest Airlines θαη TWA, ελψ ην 1992 μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηνπ ζε ηερληθά ζέκαηα 
κε ηελ Start-Amadeus. πλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 360 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 40 
εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, 16.000 ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη πεξίπνπ 22.000 μελνδνρεία 
(http://www.worldspan.com). Δπηπιένλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πιεξνθνξίεο θξαηήζεσλ 
ζέζεσλ ζε δηάθνξνπο επξσπατθνχο ζηδεξνδξνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη αθηνπιντθέο εηαηξίεο, 
ελψ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε Ebusiness θαη θπβεξλεηηθέο 
νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηνπξηζκνχ θ.ι.π., (http://www.worldspan.com). 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «θηιηθφ» πξνο ηνπο 
ρξήζηεο. Σν 2003 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αχμεζε 65% ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ αεξνπνξηθψλ 
εηαηξηψλ ζηηο ΖΠΑ ελψ πξφζθαηα παξνπζηάζηεθε έλα λέν πξφγξακκα, ην SecuRate Air Plus, 
ην νπνίν δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ λαχισλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Galileo International 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1977 ζηελ Αγγιία κεηά απφ ζπκθσλία ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ British 
Airways, Swissair, KLM θαη United Airlines, ελψ ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία ζπκκεηέρεη ζηελ 
παξνχζα θνηλνπξαμία κε πνζνζηφ 4%. Πξφθεηηαη γηα έλα πξνεγκέλν ζχζηεκα θξαηήζεσλ ζην 
νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλεο πεξηζζφηεξεο απφ 511 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 39 εηαηξίεο ελνηθίαζεο 
απηνθηλήηνπ, 46.046 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, 368 Tour Operators θαζψο θαη φιεο νη θχξηεο 
γξακκέο θξνπαδηέξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θξαηήζεσλ, 
παξέρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 41.200 ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αεξνπνξηθά αιιά θαη άιια είδνπο εηζηηήξηα, ηε δπλαηφηεηα 
πξαγκαηνπνίεζεο πνιιαπιψλ θξαηήζεσλ θαζψο θαη ηελ έθδνζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ζε 
116 ρψξεο. 

Απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο - NDC (National Distribution Company) ηεο Galileo International ζηελ 
Διιάδα είλαη ε Galileo Hellas (ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο), ε νπνία 
ηδξχζεθε ην 1991 κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 
ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζπζηήκαηνο ζπκβάιεη ζε κέγηζην βαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Διιάδα. 

Ζ Galileo Hellas, γηα δπν ζπλαπηά έηε (1998, 1999) ηηκήζεθε απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο 
κε ην βξαβείν ηνπ θαιχηεξνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ελψ ην 2000 θαη ην 2002 
ηηκήζεθε απφ ηελ Galileo International σο ην θαιχηεξν NDC (National Distribution Company) 
ζηελ Δπξψπε. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ηεο Galileo Hellas (http://www.galileo.com) είλαη νη εμήο: 

� Γηεζλέο ζχζηεκα θξαηήζεσλ γηα μελνδνρεία, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη 

εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. 

� Δζληθφ χζηεκα Γηαλνκήο. Αθνξά έλα ζχζηεκα θξαηήζεσλ εζληθήο εκβέιεηαο, φπνπ παξέρεη 
ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία, πινία, αεξνπιάλα 
θαη ηξέλα, ελψ παξάιιεια έρεη θαη πξφζβαζε ζε εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. Δπίζεο 
πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα. 

 

Start-Amadeus 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1987 απφ ηηο εηαηξίεο Lufthansa, Air France, Iberia θαη SAS. Σν ζπγθεθξηκέλν 
δηεζλέο ζχζηεκα θξαηήζεσλ, εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο δηαλνκήο θαζψο θαη 
ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη παξαγσγνί ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο. Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 400 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 63.000 

http://www.galileo.com/
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μελνδνρεία, δεθάδεο εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη ζηδεξνδξνκηθνχο νξγαληζκνχο, ελψ ην 
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηα 2/3 φισλ ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ ζηελ Δπξψπε. Ο 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ππνινγίδεηαη ζηηο 290.000, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 210 
αγνξέο παγθνζκίσο. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ην Worldspan θαη κε πνιιέο αθηνπιντθέο εηαηξίεο 
(http://www.amadeus.com). 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην Start-Amadeus είλαη νη αθφινπζνη: 

� Αεξνπνξηθέο θξαηήζεηο γηα ηαθηηθέο πηήζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο 
κε ηαπηφρξνλε άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα 400 πεξίπνπ αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, αξηζκνί πνπ 
θαιχπηνπλ ην 95% ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αεξνπνξηθψλ ζέζεσλ παγθνζκίσο. Δπηπιένλ 
αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ φζνλ αθνξά ηα Inventory, 
Yield Management θαη Departure Control. 

� Γπλαηφηεηα ζηδεξνδξνκηθψλ θξαηήζεσλ ζηνπο επξσπατθνχο ζηδεξνδξφκνπο θαζψο θαη ζηα 
δηεπξσπατθά ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, φπσο ην Eurostar θαη ην Le Shuttle. 

� Γπλαηφηεηα αθηνπιντθψλ θξαηήζεσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 εηαηξίεο ferry (Βαιηηθή, 
Μεζφγεην, Βφξεηα Θάιαζζα), κε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα θακπίλεο, κε απηφκαην ππνινγηζκφ 
ηεο ηηκήο θαη θαζνξηζκφ ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο. 

Πξφζθαηα ε Amadeus Hellas παξνπζίαζε κηα ζεηξά πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγηθψλ 
ιχζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα GDS, είλαη 
ζρεδηαζκέλα λα παξέρνπλ πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο. Οη επηινγή ηνπο θαη ε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 
παξαθάησ κεηαβιεηέο: 

Α) Αμηνπηζηία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Έλα ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ηηο δηάθνξεο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο πηήζεηο θαη ηηο 
θξαηήζεηο ζέζεσλ. Δπίζεο, γλσξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
δηαζεζηκφηεηα ησλ θιηλψλ ζε θάζε ζπλεξγαδφκελν μελνδνρείν. 

Β) Έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα ηηκψλ θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ ηνπξίζηα - θαηαλαισηή. Κάζε 
ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθφ, έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην 
ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ / επηπέδσλ ηηκνιφγεζεο γηα θάζε επηκέξνπο ππεξεζία πνπ ζηνηρεηνζεηεί 
έλα ηνπξηζηηθφ παθέην. Ο βαζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηνπξίζηα - θαηαλαισηή πνηθίιιεη 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ, θαη νξηνζεηείηαη κε ηελ βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 
κάξθεηηλγθ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο θαη πηζηφηεηαο ησλ 
πειαηψλ (loyalty programs). 

Γ) χληνκνο ρξφλνο απάληεζεο. Ζ ηαρχηεηα απάληεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηδηαίηεξα γηα ηα 
κεγάια ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πνπ έρνπλ κεγάιν θχθιν εξγαζηψλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο, 
αθνχ ζπλήζσο ε αλαδήηεζε, ε πξαγκαηνπνίεζε θαη ε επηβεβαίσζε ησλ θξαηήζεσλ, γίλεηαη ζε 
αιεζηλνχο ρξφλνπο (real time –online). 

Γ) πλερήο δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

Δ) χζηεκα ηηκνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο πνιιαπιψλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ ηηκνιφγεζεο. 

Σ) Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη ζην επίπεδν ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ο βαζκφο επθνιίαο ζηε 
ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο ζειίδαο 
πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ έηζη ψζηε λα είλαη εχρξεζηε θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. 
Όζνλ θνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε θαη ηαρεία επέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην ππάξρνλ πξφβιεκα. 

 

4.3.5 Ο πόλορ ηυν GDS ζηη λειηοςπγία ηυν ηοςπιζηικών ππακηοπείυν και ξενοδοσείυν 

 

Αλακθηζβήηεηα, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (πξνκεζεπηέο - κεζάδνληεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο) αληηκεησπίδνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηεο 
παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Κχξηα επηδίσμή ηνπο είλαη λα κπνξέζνπλ λα 
αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο γη’ απηφ θαη αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο 
αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, έρνληαο σο θχξην θαλάιη δηάζεζεο, έλα ή πεξηζζφηεξα 
ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ. 
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4.3.6 Η σπήζη ηυν GDS ζηα ηοςπιζηικά ππακηοπεία 

 

Ο ξφινο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο εκπνξίαο ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πιεξνθφξεζε, ηελ παξνρή 
ζπκβνπιψλ, ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή πξηλ θαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ηαμηδησηηθήο ηνπ κεηαθίλεζεο (Βαξβαξέζνο, σηεξηάδεο 2004:4). 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο φηη ε 
θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ απφ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, 
απνηειεί αλακθίβνια ηελ πην ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο. ε παγθφζκην επίπεδν, ηα δηεζλή 
ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (GDS) ζεσξνχληαη ηα πνιπηηκφηεξα εξγαιεία γεληθφηεξεο 
πιεξνθφξεζεο, αλαδήηεζεο, ζχγθξηζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ γηα ηαμηδησηηθά θαη 
ηνπξηζηηθά πξντφληα φισλ ησλ εηδψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
απφ ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ θαη ινηπψλ θαηαιπκάησλ ησλ ΖΠΑ, καο επηβεβαηψλνπλ φηη ην 98% 
ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ζηηο ΖΠΑ, είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχλ 
θεληξηθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ (http://www.sita.com). 

Σα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελφο ζπζηήκαηνο απφ έλα ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν είλαη ε πνζφηεηα, 
ε πνηφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ε θάιπςε κεγάινπ 
αξηζκνχ δηαζέζηκσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ην θφζηνο θαη νη δηαδηθαζίεο ηηκνιφγεζεο 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πάξα πνιιά ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ζηα 
πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε πνηθίιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ 
πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πνηθηιία θαη ηελ 
πνζφηεηα ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη παξάιιεια λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά νθέιε 
απφ ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο (κεηψζεηο ρξεψζεσλ) (Μorrison 1996:375). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, 
ζηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα 
πξνψζεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ νκίισλ ησλ μελνδνρείσλ π.ρ. πξνγξάκκαηα 
κηιίσλ (frequent flyer programs) θαη πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ (loyalty programs), ηα 
νπνία φκσο ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ ηηο πςειέο ηηκέο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ. 

Ζ πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο GDS, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ηνπξηζηηθνχ 
πξαθηνξείνπ, δηαθξίλεηαη ζε: 

� Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πηήζεηο, φπσο πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο δηαζεζηκφηεηαο 
ζέζεσλ, πηήζεσλ, ηηκψλ λαχισλ θ.ι.π., θαζψο θαη δπλαηφηεηα θξάηεζεο ζέζεσλ (ράξηεο 
ζέζεσλ κε δηάηαμε θαζηζκάησλ), ζε κεγάιν αξηζκφ πηήζεσλ δηαθφξσλ εηαηξηψλ (Βηηνπιαδίηε 
2000:88). 

� Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο επηβάηεο, φπσο ε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ αξρείσλ 
πειαηψλ, φπνπ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ πξννξηζκψλ, ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 
ζπρλφηεηεο ησλ πηήζεσλ, θαζψο θαη ε απνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ 
πιεπξά ησλ πειαηψλ. 

� Πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε δηάθνξα θαηαιχκαηα, εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, 
ηνπξηζηηθά παθέηα θ.ι.π. 

� Δθηππψζεηο δηαθφξσλ εγγξάθσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εθηππψζεηο εηζηηεξίσλ δηαθφξσλ 
ηχπσλ, θαξηψλ πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη αλαιπηηθψλ δηαδξνκψλ ζην πιαίζην 
ελφο ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ. 

� Γηαρείξηζε ζπλαιιάγκαηνο θαη δπλαηφηεηα αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο. 

� Παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζε κηα ρψξα π.ρ. 
δηαβαηήξηα θαη βίδεο, ηεισλεηαθνί έιεγρνη θ.ι.π. 

� χλδεζε κε πνιιά ηνπηθά γξαθεία εζληθψλ ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

� Γπλαηφηεηα κεηάδνζεο / θνηλνπνίεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ άκεζε θαη 
έγθπξε ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ Windows, φπνπ 
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είλαη ηδηαίηεξα θηιηθφ θαη εχρξεζην. Έηζη φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπινθε ιεηηνπξγία, ν 
ρξήζηεο κπνξεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηα δηαδνρηθά 
βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 

 

Γιαδικαζία κπάηηζηρ ζε ένα GDS 

Αξρηθά, ν ρξήζηεο δίλεη ηελ εληνιή γηα θξάηεζε κηαο ζέζεο γηα ζπγθεθξηκέλε πηήζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ζεηξά ηα εμήο: 

� Λεπηνκεξήο αλαδήηεζε ζε βάζε δεδνκέλσλ γηα πηζαλή δηαζεζηκφηεηα 

ζέζεσλ. 

� Δκθάληζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη παξνπζίαζε δηαθφξσλ θαηαιφγσλ κε 

δηαθνξεηηθέο πηήζεηο ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ. 

� Δπηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαη πην ζπκθέξνπζαο πηήζεο. 

� Πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξάηεζεο. 

� Οινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο θαηφπηλ επηβεβαίσζεο απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία. 

� Έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ. ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ε αμία ηνπ εηζηηεξίνπ πηζηψλεηαη ζην 
ινγαξηαζκφ ηνπ πξαθηνξείνπ. 

� Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο ηνπ εηζηηεξίνπ 

 

4.3.7 Η σπήζη ηυν GDS ζηα ξενοδοσεία 

 

Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ελφο 
κεραλνγξαθεκέλνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ, επεθηείλνληαη ζηελ παξνρή ζαθνχο 
πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε κε ηα δηαζέζηκα δσκάηηα κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ ρξήζε 
ησλ GDS έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηάζεζε ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ, κε απεπζείαο 
πψιεζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο πιεξφηεηάο ηνπο θαη ησλ 
εζφδσλ ηνπο (Βαξβαξέζνο 1999:24). 

εκαληηθή θηλεηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ έρνπλ αλαπηχμεη νη κεγάιεο 
αιπζίδεο μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα (Hilton, Intercontinental, Holiday Inn θ.ι.π.), 
πνπ δηαζέηνπλ ηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ ηνπο, κε θχξην πιενλέθηεκα ηελ επσλπκία ηνπο 
(brand name). 

Παξφι’ απηά, πάξα πνιιά μελνδνρεία, πέξα ηεο δηάζεζεο ησλ δσκαηίσλ, είλαη δπλαηφ λα 
πξνζθέξνπλ θαη άιια πξντφληα φπσο είλαη νη αίζνπζεο εθδειψζεσλ, ηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα, 
νη αίζνπζεο ζπλεδξίσλ, νη εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο θαη αλαςπρήο θ.ι.π. φπνπ θχξηνο ζηφρνο 
είλαη ε θαζεκεξηλή πψιεζε απηψλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε ιεηηνπξγία ηνπο 
(http://www.starwoodhotels.com). 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πιένλ, κε ηελ βνήζεηα ελφο απινχ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ελφο modem επηθνηλσλίαο, λα ζπλδεζνχλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα 
θξαηήζεσλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

� Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα δηαζέζηκα δσκάηηα ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο δψλεο ή γηα ην 
ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

� Δλεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα δσκάηηα πνπ έρνπλ πξνο δηάζεζε, ηνπο ηχπνπο ησλ 
δσκαηίσλ, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο, πξφζζεηα facilities πνπ 
ελδερνκέλσο παξέρνληαη θ.ι.π. 

� Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θξάηεζεο ζε δηάθνξα άιια ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ εθηφο 
ησλ δσκαηίσλ π.ρ. επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ή αθφκε θαη θξάηεζε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ρψξνπο 
ζπλεδξίσλ, άζιεζεο θ.ι.π. 

� Γπλαηφηεηα θξάηεζεο ζε άιιε κνλάδα ηεο πεξηνρήο ηνπο (πεξίπησζε overbooking) ή 
ηδηνθηεζίαο ηνπο (φκηινο μελνδνρείσλ). 

� Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ Yield Management. 
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� Άληιεζε πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ (ηνπξηζηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνξνινγηθέο , λνκνζεηηθέο 
θ.ι.π.) θαζψο θαη κηθξέο αγγειίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Δπίζεο, ην ζχζηεκα θξαηήζεσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα απμήζεη 
θαη λα δηεπξχλεη ην πειαηνιφγηφ ηεο, αθνχ ζα κπνξεί λα δηαζέηεη δσκάηηα απεπζείαο ζε λέεο 
αγνξέο πνπ δελ είραλ κέρξη ζήκεξα εχθνιε πξφζβαζε π.ρ. εκπνξηθέο εηαηξίεο, γξαθεία 
ηαμηδίσλ, θ.ι.π. ελψ παξέρεη επίζεο κεγάιε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο 
(Kotler, Bowen, Makens 1999:432). Δπηπιένλ, κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκαληηθφ εξγαιείν φζνλ 
αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δήηεζεο, παξαθνινπζψληαο ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιφγσλ θαζψο θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ βνήζεκα πξνο ην ηκήκα 
κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ, παξαθνινπζψληαο νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία 
αξρηθήο πξνέιεπζεο θξάηεζεο, δπλεηηθήο αγνξάο θαη ηδηαίηεξσλ πξνηηκήζεσλ 
(http://www.resortbook.com). ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο, ε αμηνπνίεζε 
ησλ κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιφγσλ, κπνξεί λα 
βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ζπλεπψο ζηελ 
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο (Kotler 1994:495). 

Δίλαη θαλεξφ φηη, ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ έλα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ, αξθεί θπζηθά ηα 
δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη λα είλαη έγθπξα, ψζηε λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 
θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή. 

 

4.4 Σςμπεπάζμαηα 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εληππσζηαθφ 
ξπζκφ αλάπηπμεο. Ζ πνιπκνξθηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ν 
κεγάινο αξηζκφο εκπιεθνκέλσλ θαη κεζαδφλησλ ζηελ δηαθίλεζε απηψλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ Global Distribution System (GDS). 

Αληηθεηκεληθφο ηνπο ζθνπφο είλαη ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ηνπ θαηαλαισηή ζην ηνπξηζηηθφ 
πξντφλ. Γη απηφ ην ιφγν θαηαβάιιεηαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα ψζηε ν κειινληηθφο ηνπξίζηαο λα είλαη ζε ζέζε, κε κηα απιή θαη επέιηθηε 
δηαδηθαζία (κε ηελ βνήζεηα ελφο θηιηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξέρεη πιήξε πιεξνθφξεζε ζε 
νπνηνδήπνηε ρψξν, αθφκα θαη κέζα ζην ζπίηη ηνπ), λα κπνξεί εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά 
λα θαζνξίζεη κφλνο ηνπ ην πεξηερφκελν ησλ δηαθνπψλ ηνπ έσο θαη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα. 

Ζ ρξήζε ησλ GDS θαίλεηαη φηη δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε «δσή» ηνπ ηνπξίζηα, αθνχ κέζα 
απφ απηά ν ρξήζηεο έρεη άκεζε ελεκέξσζε ζε φηη αθνξά: 

� Πιεξνθνξίεο γηα πηήζεηο, θξαηήζεηο ζέζεσλ, ηηκέο λαχισλ θ.ι.π. 

� Πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά παθέηα, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ 
θ.ι.π. 

� Γηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε ζπλάιιαγκα θαη αγνξέο εηζηηεξίσλ γηα δηάθνξεο 
εθδειψζεηο. 

� Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζε κηα ρψξα. 

� Γπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ, θ.ι.π. 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ επηινγή ελφο GDS απφ ηνλ ρξήζηε, απνηειεί ε αμηνπηζηία ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, δειαδή ε πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε φηη αθνξά ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηνπξίζηαο επηζπκεί λα αγνξάζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ ή άιιεο ππεξεζίεο (ηνπηθέο εθδξνκέο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο), ζα 
πξέπεη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ λα αληαπνθξίλεηαη νπζηαζηηθά ζηηο αλακελφκελεο πξνζδνθίεο 
ηνπ ηνπξίζηα (ζχκθσλα κε ηελ παξνπζία ηνπ ζε απηφλ), θαζψο θαη νη ηηκέο πνπ δηαηίζεληαη ζην 
ζχζηεκα λα παξέρνπλ πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. 

Δπίζεο, ε ζπλερήο δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζε ζπλάξηεζε κε 
ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ 
GDS, πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ κε ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο αιιά 
θαη κεγάιε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 
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Όζνλ αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημή ηνπο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Απηά: α) 
απνηεινχλ ην θχξην κέζν πξνψζεζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, 
δηακνξθψλνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ ζρέζε πξνζθνξάο-δήηεζεο, β) δηεπξχλνπλ ηελ 
αγνξά ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε επηρείξεζε ζπλδπάδνληαο ίδηα ή ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα 
δηαθφξσλ εηαηξηψλ, γ) ζηεξίδνπλ ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ 
ηνπξηζκνχ, κέζσ ηεο θαηαιιειφηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο κε γλψκνλα ηνλ 
νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ. 

πλνςίδνληαο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ σθέιεηεο πνπ απνθνκίδεη 
ηφζν ν ηνπξίζηαο – θαηαλαισηήο φζν θαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ ρξήζε ελφο GDS, 
ζα πξέπεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηελ απφθηεζε ηζρπξνχ 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο πνπ 
πξνζθέξνληαη ζην δηαδίθηπν.  
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5. ύνοτη, ζςμπεπάζμαηα και μελλονηικέρ καηεςθύνζειρ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αζρνιήζεθε κε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζχζηαζεο ηνπξηζκνχ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, αθνχ αξρηθά παξνπζίαζε θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ζηε 
ζπλέρεηα ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηνλ 
ηνπξηζκφ, θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηέινο ηα ειεθηξνληθά 
ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ηνπξηζκνχ. 

Σνλίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπγθεξαζκνχ ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ηνκέα 
ηνπ ηνπξηζκνχ. Όκσο ην βαζηθφ δεηνχκελν πιένλ είλαη λα ππάξρεη θαη ε θαηάιιειε πνηφηεηα 
ζηηο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο, δειαδή ηαμηδησηηθνί πξννξηζκνί θαη ππεξεζίεο πνπ ζα είλαη 
αληαγσληζηηθέο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Ωζηφζν, ην πψο ην δηαδίθηπν ζα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα θαη απνδνηηθφηεξα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 
δελ είλαη έλα ηεηξηκκέλν ζέκα. Ζ βηνκεραλία ηνπξηζκνχ, απηνί πνπ ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο θαη νη 
παξνρείο εγθαηαζηάζεσλ καδί κε ηνπο δηάθνξνπο θαηαλαισηέο απνηεινχλ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο. Όινη ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επαξθείο ηθαλφηεηεο γηα λα 
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ άπηνληαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θαη κε νξγαληζκψλ, θαζψο θαη 
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ δηαρείξηζε απφ θνηλνχ ησλ πξνσζνχκελσλ πξννξηζκψλ. Γηα 
παξάδεηγκα νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο 
θιεξνλνκηάο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε θπβέξλεζε λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή 
πνπ λα δεκηνπξγεί θαη λα ππνζηεξίδεη έλα πγηέο πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα πξαθηηθέο 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδηνθηήηε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπξηζηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ, νη γεληθφηεξεο παξάκεηξνη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί έκθαζε γηα ηελ θαιχηεξε 
απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη νη εμήο : 

 

    * Γλσζηνπνίεζε θαη δηαθήκηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

    * Απνδνηηθή δνκή ηζηνζειίδσλ. 

    * Καηάιιειν πεξηερφκελν 

    * Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο (Internet ή web services) 

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη ινηπφλ είλαη φηη γηα λα είλαη κηα ηζηνζειίδα απνδνηηθή, ρξήζηκε 
θαη πιήξεο πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη νηηδήπνηε 
ρξεηάδεηαη γηα λα νξγαλψζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ, απιψο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαη ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζεη πνιχ ρξφλν θαη θφπν γη' απηή ηε δηαδηθαζία. 

Ο ζχγρξνλνο πειάηεο-ηαμηδηψηεο δελ ηθαλνπνηείηαη κφλν κε γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα 
πξντφλ-ππεξεζία, αιιά επηπιένλ επηζπκεί ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνζσπηθέο ζπκβνπιέο, θαζψο 
θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ην επηιεγκέλν πξντφλ-ππεξεζία φηαλ ην εληνπίζεη. 

Σα εξσηήκαηα ινηπφλ πνπ γέλληνληαη φζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη 
δηαρείξηζε ΖΓΜΣΠ είλαη πνιιά θαη επίθαηξα φπσο: 

    * Πνηα είλαη ε ηδαληθή (κε βάζε ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο) κνξθή νξγάλσζεο, ρξεκαηνδφηεζεο 
θαη δηαρείξηζεο ελφο ΖΓΜΣΠ? 
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    * Πνηνο ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ, ηδησηηθνχ θνξέα θαη πψο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 
απνηειεζκαηηθέο ζπλεξγαηηθέο ελέξγεηεο κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ΖΓΜΣΠ ζε ζεκαηηθά 
θαη γεσγξαθηθά επίπεδα? 

    * Πνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ππνζηεξίδεη 
έλα ζχγρξνλν ΖΓΜΣΠ έηζη ψζηε λα πξνσζεί κηα βηψζηκε νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη 
θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ? 

    * Πνηα είλαη ε ηερλνινγηθή θαη νξγαλσζηαθή ππνδνκή θαη αξρηηεθηνληθή ελφο ΖΓΜΣΠ πνπ 
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ? 

    * Πψο κπνξεί λα αμηνινγείηαη θαη λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 
εθαξκνγψλ ελφο ΖΓΜΣΠ? 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάπηπμε ΖΓΣΠ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε φρη κφλν φζνλ 
αθνξά ησλ αξηζκφ γεσγξαθηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ λα έρνπλ ςεθηνπνίεζεη ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη φζνλ αθνξά θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ ππαξρφλησλ 
ΖΓΣΠ. Σν ςεθηαθφ ράζκα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ εληνπίδεηαη επνκέλσο 
φρη κφλν ζε κηθξν-νηθνλνκηθφ αιιά θαη ζε καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία. Γπζηπρψο, πνιχ απνγνεηεπηηθή είλαη ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ΖΓΜΣΠ 
φρη κφλν κηθξψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ κε ιηγνζηνχο πφξνπο, αιιά θαη ηνπ ΖΓΜΣΠ πνπ έρεη 
αλαπηπρζεί απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) γηα νιφθιεξε ηελ ρψξα, θαζψο ηα 
πεξηζζφηεξα ειιεληθά ΖΓΜΣΠ κπνξνχλ εχθνια λα παξνκνηαζηνχλ ζαλ απιέο ςεθηνπνηήζεηο 
κπξνζνχξαο. 

Αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ ε αλάγθε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηφζν ησλ (εζληθψλ, 
πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ) νξγαληζκψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο φζν θαη ησλ 
ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ην ξφιν, ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ΖΓΜΣΠ θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάπηπμή 
ηνπο. Αθφκα, αλαγθαίν είλαη λα εληνπηζηνχλ ηα εκπφδηα (νξγαλσζηαθά, εθπαηδεπηηθά, 
επηρεηξεζηαθά, πνιηηηθά θιπ) πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε, ρξεκαηνδφηεζε θαη 
νξγάλσζε (ηερλνινγηθή θαη νξγαλσηηθή) ΖΓΜΣΠ ζηε ρψξα καο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ 
πξνηάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ απηψλ.  
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