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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κέξνο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Ζ εθπφλεζή ηεο δηήξθεζε ηέζζεξηο κήλεο. Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

νινθιεξψζεθε κε ηε ζπκβνιή πξνζψπσλ πνπ βνήζεζαλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ επηηπρή πεξάησζή 

ηεο.  

Ηδηαίηεξε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ Καζεγεηή θ. Ησάλλε Λαδαξίδε ν νπνίνο απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ηεο ζπλεξγαζίαο καο αληαπνθξίζεθε ζην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ επίβιεςε θαη ε ζπλερήο επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζή ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ιπζηηειείο. Δπίζεο, 

πνιχηηκε ππήξμε ε βνήζεηα πνπ έιαβα απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θχξην Ησάλλε 

Παπαλαζηαζίνπ θαη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξά ηνπ θχξην Παληειή Λνγγηλίδε γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εξγαζία. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Οκφηηκν 

Καζεγεηή θχξην Γεκήηξε Παπαδφπνπιν ν νπνίνο κνπ πξνζέθεξε ηηο ππνδείμεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπ 

φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Λέθηνξα θχξην Υξήζην Γξακπφβα, ηνλ Γηδάθηνξα 

ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο θχξην Αλέζηε Λαδά, ηελ κεηαπηπρηαθή 

θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο θπξία ιγα Μπακπίλε θαη ηελ 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο θπξία Γήκεηξα Σξηαληαθχιινπ γηα ηε δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπλέδξηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ 

Αζαλάζην θαη Αιίθε γηα φια φζα ζηεξήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζσ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ηνπ γεληθνχ ηνπξηζκνχ, 

ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαη δηεξεπλψληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηφο κπνξεί λα εμειηρζεί θαη 

λα αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα. Δπηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζψο θαηά ηελ 

άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο ηαιαηπσξεκέλνο θιάδνο ζηελ Διιάδα ν νπνίνο 

πάξαπηα απνηειεί δσηηθφ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη αληηπξνζσπεχεη δπλακηθφ πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα ππνθαηεγνξία ηνπ γεληθνχ ηνπξηζκνχ ε 

νπνία κπνξεί κε ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ θαη ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο λα απνδψζεη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά.  

Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε 8 θεθάιαηα. Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην «Διζαγυγή» 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ, πψο απηφο εξκελεχεηαη 

ζηελ Διιάδα θαη πνηα ηα νθέιε ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην «Σοςπιζμόρ .ΣΚ..Δ.» 

νξίδεηαη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο ηνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. ην ηξίην θεθάιαην «Πποζέγγιζη ζςνεδπιακού ηοςπιζμού ζηην ακαδημαφκή βιβλιογπαθία» 

πινπνηείηαη κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

πεδίν ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. ην θεθάιαην «ηαηιζηικά ζηοισεία» παξαηίζεληαη πξφζθαηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ γεληθφ ηνπξηζκφ θαη ηα νπνία έρνπλ αληιεζεί απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο ζηαηηζηηθνχο θαη άιινπο νξγαληζκνχο. ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη αληηιεπηή ε 

ζέζε πνπ θαηέρεη ε Διιάδα ζηνλ παγθφζκην ράξηε φζνλ αθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ. ην πέκπην 

θεθάιαην κε ηίηιν «Γιαδικαζία πποζθοπάρ (Bid Procedure)» γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε 

δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο ελφο ζπλεδξίνπ απφ επαγγεικαηίεο δηνξγαλσηέο ζπλεδξίσλ (PCOs). ηε 

ζπλέρεηα, ζην θεθάιαην «Γπαθεία ςνεδπίυν και Δπιζκεπηών (Convention and Visitors 

Bureaus)» παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ CVBs πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζηελ Διιάδα θαη ε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο. Έπεηηα, ζην έβδνκν θεθάιαην «Ανάλςζη SWOT και μήηπα TOWS» γίλεηαη κηα 

ζηξαηεγηθή αλάιπζε γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ πξνηάζεηο 

πινπνηήζηκεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε άπνςε 

αλζξψπσλ ηνπ ρψξνπ (κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ) θαη γίλνληαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο 

δεκφζηνπο φζν θαη ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Σέινο, ζην θεθάιαην «Δξέηαζη αποηελεζμάηυν 

έπεςναρ» παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζε ηέζζεξα ζπλέδξηα 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζε 4 δηαθνξεηηθέο ρψξεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 

ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this Master Thesis is to explore a tourism subsector, congress tourism, and specifically, 

the ways in which congress tourism can be developed and bloom in Greece the next decade. This 

issue was selected as in the writer’s opinion tourism is a neglected sector in Greece and nevertheless, 

it stands for a vital part of Greek economy and represents a big percentage of Greece’s GDP. 

Congress tourism is a subcategory of general tourism which can yield very satisfying results. 

The Master Thesis is structured in 8 Chapters. Initially, in the first Chapter “Introduction” 

three elements are presented: the basic characteristics of congress tourism, how congress tourism is 

encountered in Greece and what its benefits are. Thereafter, in the second Chapter “M.I.C.E. 

Tourism” congress tourism and its categories are defined. Its characteristics are also declared in this 

chapter. In Chapter 3 “Congress Tourism in Academic Literature” a detailed literature review is 

conducted concerning all the research which has been done in the domain of congress tourism. In 

Chapter “Statistical Data” recent statistic elements are introduced concerning mainly tourism in 

general. These data have been obtained by recognized organizations. The position Greece holds 

worldwide in the market concerning congress tourism is explained in this chapter. The fifth Chapter 

“Bid Procedure” concerns the procedure of bidding for a congress from PCOs perspective. In the 

sixth Chapter “Convention and Visitors Bureaus” the characteristics and the usefulness of CVBs 

which function also here in Greece are discussed. In the next Chapter “SWOT analysis and TOWS 

matrix” a strategic analysis on congress tourism is conducted. This analysis reaches important 

conclusions and proposals which can be materialized in Greece. The opinion of professionals in 

congress tourism has been used (via questionnaires) in order to complete this chapter and the 

proposals made in it concern both the private and the public sector. Finally, in Chapter 

“Examination of research results” the results of a research conducted in four Accounting and 

Finance conferences in four different countries are presented. The questions used refer to issues 

concerning mainly congress tourism. 

 

 

 

 

 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα v 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ                                                                                        vii 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ                                                                                x 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ                                                                                                       xii 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                       xxx 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΩΓΗ                                                                                        1 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΟΤΡΙΜΟ  .ΣΚ..Δ.                                                                 5 

2.1. Οπιζμοί 5 

2.2 Καηηγοπιοποιήζειρ ςνεδπίυν 6 

2.3 ςνεδπιακόρ Σοςπιζμόρ 9 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ 

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                          14 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ                                                             19 

4.1 Παγκόζμια ηαηιζηικά ηοισεία 19 

4.2 ηαηιζηικά ηοισεία Για Σην Δλλάδα 28 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ (BID PROCEDURE)                   30 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: CONVENTION & VISITORS BUREAUS                                   34 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΛΤΗ SWOT ΚΑΙ ΜΗΣΡΑ TOWS                                    36 

7.1 Ανάλςζη SWOT 36 

7.2 ηπαηηγικέρ – TOWS Μήηπα 43 

7.3. Αθήνα Και Θεζζαλονίκη 60 

7.4. Μάπκεηινγκ 62 

 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα vi 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΞΔΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ                           65 

8.1. ςνολικά Αποηελέζμαηα 65 

8.2. Η Άποτη Συν Δλλήνυν 93 

8.3. ςζσεηίζειρ 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα vii 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ 

 

Πίνακαρ 4.1. Απιθμόρ ζςνεδπιάζευν ζύμθυνα με ηη βάζη δεδομένυν ηηρ ICCA ελ. 22 

Πίνακαρ 4.2. Η παγκόζμια πίηα ηος ζςνεδπιακού ηοςπιζμού για ηο 2008 (Πηγή:UIA) ελ. 24 

Πίνακαρ 4.3 Οι σώπερ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν ηο 2008 (Πηγή:UIA) ελ. 25 

Πίνακαρ 4.4. Οι πόλειρ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν ηο 2008 (Πηγή:UIA) ελ. 26 

Πίνακαρ 4.5. ςνολικά ζηαηιζηικά δεδομένα για ηο 2009 και 2010 (Πηγή:UIA) ελ. 26 

Πίνακαρ 4.6. Η παγκόζμια πίηα ηος ζςνεδπιακού ηοςπιζμού για ηο 2009 (Πηγή:UIA) ελ. 27 

Πίνακαρ 4.7. Οι σώπερ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν για ηο 2009 (Πηγή:UIA) ελ. 27 

Πίνακαρ 4.8. Οι πόλειρ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν για ηο 2009 (Πηγή:UIA) ελ. 28 

Πίνακαρ 7.1. Γςνάμειρ  Ανάλςζηρ SWOT ελ.45 

Πίνακαρ 7.2. Αδςναμίερ Ανάλςζηρ SWOT ελ. 46 

Πίνακαρ 7.3. Δςκαιπίερ Ανάλςζηρ SWOT ελ. 47 

Πίνακαρ 7.4. Απειλέρ Ανάλςζηρ SWOT ελ. 48 

Πίνακαρ 7.5. Σελική καηάηαξη ανάλςζηρ T.O.W.S. ελ. 51 

Πίνακαρ 8.1. Φύλο ελ. 66 

Πίνακαρ 8.2. Ιδιόηηηα ελ. 67 

Πίνακαρ 8.3. Ηλικία ελ. 68 

Πίνακαρ 8.4. Σόπορ καηαγυγήρ ελ. 69 

Πίνακαρ 8.5. ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια ελ. 70 

Πίνακαρ 8.6. Κπιηήπιο επιλογήρ ζςνεδπίος ελ. 71 

Πίνακαρ 8.7. Η ζημαζία ηος ανηιηίμος (Fee) ελ.72 

Πίνακαρ 8.8. Λόγοι ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπια ελ. 73 

Πίνακαρ 8.9. Μέζα πληποθόπηζηρ για ζςνέδπια ελ. 74 

Πίνακαρ 8.10. Δγγπαθή ζηο ζςνέδπιο ελ. 75 

Πίνακαρ 8.11. Υώποι διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν ελ. 76 

Πίνακαρ 8.12. Αίηια παπακολούθηζηρ παπόνηυν ζςνεδπίυν ελ. 77 

Πίνακαρ 8.13. Δκδηλώζειρ ελ. 78 

Πίνακαρ 8.14. ςμμεηοσή ζε ξεναγήζειρ πόληρ και πεπιοσήρ ελ. 79 

Πίνακαρ 8.15. κοπόρ επίζκετηρ ζηην Δλλάδα ελ. 80 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα viii 
 

Πίνακαρ 8.16. Δνδεσόμενο ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπιο ζηην Δλλάδα ελ. 81 

Πίνακαρ 8.17. Πλήπυζη κπιηηπίυν για διεξαγυγή ζςνεδπίυν ελ. 82 

Πίνακαρ 8.18. Σόπορ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα ελ. 83 

Πίνακαρ 8.19. Καηαλληλόηεπη εποσή διοπγάνυζηρ ζςνεδπίος ελ. 84 

Πίνακαρ 8.20. Καηάλληλορ μήναρ διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν ζηην Δλλάδα ελ. 85 

Πίνακαρ 8.21. Μεηαθοπικά μέζα ελ. 86 

Πίνακαρ 8.22. Σπόπορ επιλογήρ ηηρ διαμονήρ ελ. 87 

Πίνακαρ 8.23. ημαζία ποιόηηηαρ διαμονήρ ελ. 87 

Πίνακαρ 8.24. Κπιηήπιο επιλογήρ ξενοδοσείος ελ. 88 

Πίνακαρ 8.25. Κίνηηπο για επιλογή ηαξιδιυηικού πποοπιζμού ελ. 90 

Πίνακαρ 8.26. Πποηιμήζειρ ζε ηαξιδιυηικούρ πποοπιζμούρ ελ. 91 

Πίνακαρ 8.27. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (ππώηη επιλογή) ελ. 92 

Πίνακαρ 8.28. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (δεύηεπη επιλογή) ελ. 92 

Πίνακαρ 8.29. Γένορ ελ. 93 

Πίνακαρ 8.30. Ιδιόηηηα ελ. 94 

Πίνακαρ 8.31. Ηλικία ελ. 94 

Πίνακαρ 8.32. ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια ελ. 94 

Πίνακαρ 8.33. Κπιηήπιο επιλογήρ ζςνεδπίος ελ. 95 

Πίνακαρ 8.34. ημαζία ανηιηίμος ελ. 95 

Πίνακαρ 8.35. Λόγοι ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπια ελ. 95 

Πίνακαρ 8.36. Μέζα πληποθόπηζηρ ελ. 96 

Πίνακαρ 8.37. Δγγπαθή ζηο ζςνέδπιο ελ. 96 

Πίνακαρ 8.38. Υώποι διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν ελ. 96 

Πίνακαρ 8.39. Αίηια παπακολούθηζηρ παπόνηυν ζςνεδπίυν ελ. 97 

Πίνακαρ 8.40. ςμμεηοσή ζε εκδηλώζειρ ελ. 97 

Πίνακαρ 8.41. Δκδηλώζειρ ελ. 97 

Πίνακαρ 8.42. Σόπορ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα ελ. 98 

Πίνακαρ 8.43. Καηαλληλόηεπη εποσή διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ελ. 98 

Πίνακαρ 8.44. Καηάλληλορ μήναρ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα ελ. 98 

Πίνακαρ 8.45. Μεηαθοπικά μέζα ελ. 99 
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Πίνακαρ 8.46. Σπόπορ επιλογήρ διαμονήρ ελ. 99 

Πίνακαρ 8.47. Έμθαζη ζηην ποιόηηηα διαμονήρ ελ. 100 

Πίνακαρ 8.48. Κπιηήπιο επιλογήρ ξενοδοσείος ελ. 100 

Πίνακαρ 8.49. Κίνηηπο επιλογήρ πποοπιζμού ελ. 100 

Πίνακαρ 8.50. Δίδορ ηαξιδιυηικού πποοπιζμού ελ. 101 

Πίνακαρ 8.51. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (ππώηη επιλογή) ελ. 101 

Πίνακαρ 8.52. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (δεύηεπη επιλογή) ελ. 101 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΗΜΑΣΧΝ 

 

Γπάθημα 8.1 Φύλο ελ. 67 

Γπάθημα 8.2. Ιδιόηηηα ελ. 68 

Γπάθημα 8.3. Ηλικία ελ. 69 

Γπάθημα 8.4. Σόπορ Καηαγυγήρ ελ. 70 

Γπάθημα 8.5. ςμμεηοσή ε ςνέδπια ελ. 71 

Γπάθημα 8.6. Κπιηήπιο Δπιλογήρ ςνεδπίος ελ. 72 

Γπάθημα 8.7. Η ημαζία Σος Ανηιηίμος (Fee) ελ. 73 

Γπάθημα 8.8. Λόγοι ςμμεηοσήρ ε ςνέδπια ελ. 74 

Γπάθημα 8.9. Μέζα Πληποθόπηζηρ Για ςνέδπια ελ. 75 

Γπάθημα 8.10. Δγγπαθή ηο ςνέδπιο ελ. 76 

Γπάθημα 8.11. Υώποι Γιεξαγυγήρ ςνεδπίυν ελ. 77 

Γπάθημα 8.12. Αίηια Παπακολούθηζηρ Παπόνηυν ςνεδπίυν ελ. 78 

Γπάθημα 8.13. Δκδηλώζειρ ελ. 79 

Γπάθημα 8.14. ςμμεηοσή ε Ξεναγήζειρ Πόληρ Και Πεπιοσήρ ελ. 80 

Γπάθημα 8.15. κοπόρ Δπίζκετηρ ηην Δλλάδα ελ. 81 

Γπάθημα 8.16. Δνδεσόμενο ςμμεηοσήρ ε ςνέδπιο ηην Δλλάδα ελ. 82 

Γπάθημα 8.17. Πλήπυζη Κπιηηπίυν Για Γιεξαγυγήρ ςνεδπίυν ελ. 82 

Γπάθημα 8.18. Σόπορ Γιεξαγυγήρ ςνεδπίος ηην Δλλάδα ελ. 83 

Γπάθημα 8.19. Καηαλληλόηεπη Δποσή Γιεξαγυγήρ ςνεδπίος ελ. 84 

Γπάθημα 8.20. Καηάλληλορ Μήναρ Γιεξαγυγήρ ςνεδπίος ηην Δλλάδα ελ. 85 

Γπάθημα 8.21. Μεηαθοπικά Μέζα ελ. 86 

Γπάθημα 8.22. Σπόπορ Δπιλογήρ Σηρ Γιαμονήρ ελ. 87 

Γπάθημα 8.23. ημαζία Ποιόηηηαρ Γιαμονήρ ελ. 88 

Γπάθημα 8.24. Κπιηήπιο Δπιλογήρ Ξενοδοσείος ελ. 89 

Γπάθημα 8.25. Κίνηηπο Για Δπιλογή Σαξιδιυηικού Πποοπιζμού ελ. 90 

Γπάθημα 8.26. Πποηιμήζειρ ε Σαξιδιυηικούρ Πποοπιζμούρ ελ. 91 

Γπάθημα 8.27. Πηγέρ Πληποθόπηζηρ (Ππώηη Δπιλογή) ελ. 92 
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Γπάθημα 8.28. Πηγέρ Πληποθόπηζηρ (Γεύηεπη Δπιλογή) ελ. 93  

Γπάθημα 8.29. Σόπορ Καηαγυγήρ – Δπίζκετη ηην Δλλάδα ελ. 102 

Γπάθημα 8.30. Ηλικία – Αίηια Παπακολούθηζηρ Δνόρ ςνεδπίος ελ. 103 

Γπάθημα 8.31. ςμμεηοσέρ ε ςνέδπια – ςμμεηοσή ε Ξεναγήζειρ Πόληρ/ Πεπιοσήρ Και 

Άλλερ Δκδπομέρ ελ. 104 

Γπάθημα 8.32. Ιδιόηηηα – ημαζία Ανηιηίμος ελ. 105 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

Παπάπηημα Α : Υπήζιμοι Όποι 

 

Ινζηιηούηο Έρεσνας για ηον ηοσριζμό (RIT) : Ηδξχζεθε ην 1996 απφ επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ρψξνπ θαη ππνζηεξίρζεθε απφ πιεζψξα πξνζψπσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε παξαγσγή ρξήζηκσλ θαη νινθιεξσκέλσλ εξεπλψλ 

πάλσ ζε ηνπξηζηηθά δεηήκαηα θπξίσο απφ ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηνπο. 

Γιεθνής Ένωζη σνεδρίων: Πξφθεηηαη γηα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ε νπνί επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζεκαληηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δίλαη ε κφλε Έλσζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

εηδηθνχο ζην ρψξν ηεο δηνξγάλσζεο, κεηαθνξάο θαη δηακνλήο γηα παγθφζκηα γεγνλφηα θαη 

εθδειψζεηο. ηφρνο ηεο Έλσζεο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παγθφζκηα αλάπηπμε φισλ ησλ ηχπσλ 

θαη κνξθψλ παγθνζκίσλ ζπλεδξίσλ. 

Παγκόζμιος Οργανιζμός Σοσριζμού : Δίλαη έλαο παγθφζκηνο νξγαληζκφο κε θπβεξλεηηθνχ 

ραξαθηήξα. Θεκειηψδεο ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξνσζήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηνλ ηνπξηζκφ. 

Δλληνική Ένωζη Δπαγγελμαηιών Γιοργανωηών σνεδρίων: Ηδξχζεθε ην 1996. ηφρνο ηεο 

είλαη λα αληηπξνζσπεχζεη ηνπο επαγγεικαηίεο δηνξγαλσηέο θαη λα πξνσζήζεη ηνλ ειιεληθφ 

ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Σα κέιε ηεο είλαη πάλσ απφ 100. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα εμήο: AC&C 

International S.A. (Metamorfosi, Athens), AFEA S.A. Travel & Congress Services (Athens), 

AKTINA CITY Congress S.A. (Athens), Amphitrion Holidays S.A. (Argyroupoli, Athens), 

ARTION Conferences & Events (Thermi, Thessaloniki), C&C International S.A. (Metamorfosi, 

Athens), C.T.M. International S.A. (Athens), ERA Ltd (Athens), Erasmus Conferences Tours & 

Travel S.A. (Athens), Eurostar S.A. – Travelplan (Athens), FREI S.A. Travel – Congress (Athens), 

GOLDAIR S.A. (Athens), GSS International Congresses & Tours LTD (Athens), Hellenic Tours 

S.A. (N. Smyrni, Athens), Interdynamic S.A. (Heraklion), La Greca D.M.C. (Athens), Marine Tours 

S.A. (Athens), Nereus Congress & Conferences (Peiraus), Nostalgia Travel (Kos), PCO-CONVIN S. 

A. (Chalandri), Premier Destinations International Conference & Event Management (Voula, 

Athens), Rhodos Tours Traveland Kos Ltd (Kos), Rodos Tours S.A. (Rodos), Sbokos  D.M.C. S.A. 

(Heraklion), THEMA team Congress & Exhibition Organizer LTD (Athens), Triaena Tours & 
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Congress S.A. (Kallithea, Athens), Vista Events (Athens), Zita Congress & Travel S.A. (Paiania, 

Athens). 

Ένωζη Δλλήνων Δπαγγελμαηιών Γιοργανωηών σνεδρίων : Ζ Έλσζε απηή έρεη πξνηείλεη 

ηελ ίδξπζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ πλεδξίσλ θαη Δθζέζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΟΣ θαη άιισλ 

ζπκκέηνρσλ. 

 

 

Παπάπηημα Β : Υώποι Γιεξαγυγήρ ςνεδπίυν ηην Δλλάδα 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.meetpie.com νη ειιεληθνί ρψξνη 

φπνπ δηεμάγνληαη ζπλέδξηα κεγάια είλαη νη εμήο: 

ηελ θαηεγνξία ησλ ρψξσλ πνπ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα αλήθνπλ νη εμήο: 

 Αζήλα: Athenaum Intercontinental, Grand Resort Lagonissi, Megaron Athens International 

conference center. 

 Κξήηε: Aldemar Knossos Royal Village, Elounda Executive Conference Center (Elounda 

Beach & Elounda Bay Palace), Kalimera Kriti Hotel & Village Resort. 

 Υαιθηδηθή: Porto Carras Grand Resort. 

 Ρφδνο: Rodos Palace Luxury Convention Resort. 

ηελ θαηεγνξία ησλ ρψξσλ πνπ πιεξνχλ ηα βαζηθά θξηηήξηα αλήθνπλ νη εμήο: 

 Αζήλα: Athinais Conference Center, Zappeion Conference & Exhibition Hall. 

 Κξήηε: Aquila Rithymna Beach, Creta Maris Convention & Golf Center, Neptune Hotels 

Resort, Convention Center & Spa. 

 Πεινπφλλεζνο: Porto Heli Convention Center, AKS Hotels. 

 Ρφδνο: Capsis Hotel Rhodes & Convention Center “Marika Capsis 2000”. 

 Θεζζαινλίθε: Helexpo-Thessaloniki International Fair and Congress Center, Polis 

Thessaloniki Convention Center. 

 

 

 

 

 

http://www.meetpie.com/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ PCOS, ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΤΝΔΓΡΙΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

 

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κε ηίηιν «Πποοπηικέρ ανάπηςξηρ ζςνεδπιακού ηοςπιζμού ζηην Δλλάδα ηην επόμενη 

δεκαεηία: Υπημαηοοικονομική ζκοπιά» ηεο Πάλλα Αθενηούλαρ, κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο ηνπ 

Π.Μ.. Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. πκπιεξψλνληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην παξέρεηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν 

γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Δπραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κηα αλάιπζε SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα. 

 

Βαθμολογήζηε ηις παρακάηω δσνάμεις από ηο 1 έως ηο 5. Σο 5 ανηιπροζωπεύει μια μοναδική ή 

ιδιαίηερη δύναμη και ηο 1 μια ότι και ηόζο ζημανηική δύναμη. 

 

Γπλάκεηο  

 

S1. Καιή γεσγξαθηθή ζέζε  

S2. Μεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα θηινμελίαο  

S.3. Πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο  

S.4. Φπζηθά ηνπία θαη ηζηνξηθά κέξε  

S.5. Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά  

S.6. Ήιηνο – Θάιαζζα – Γηαθνπέο  

S.7. Απεπζείαο πηήζεηο απφ πνιιέο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο 

(θαη φρη κφλν) γηα Αζήλα κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 

 

S.8. Μηθξή απφζηαζε απφ ζεκαληηθέο επξσπατθέο, αζηαηηθέο 

θαη αθξηθαληθέο πξσηεχνπζεο ρσξψλ 
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S.9. Όπαξμε εζληθνχ ειιεληθνχ θέληξνπ, ζηαδίνπ Tae Kwon 

Do, Μεγάξνπ Μνπζηθήο, Θεάηξνπ Badminton  

 

S.10. Ίδξπζε γξαθείσλ ηνπ ΔΟΣ ζην Λνλδίλν (πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη θαιή ελεκέξσζε ηεο αγγιηθήο αγνξάο γηα ην 

ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ) 

 

S.11. Πξφζπκν εξγαηηθφ δπλακηθφ  

S.12. Πνιιέο θαη θαιέο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε φιε 

ηελ Διιάδα 

 

S.13. Ηδηαίηεξε γαζηξνλνκία (κεζνγεηαθή δηαηξνθή θ.ι.π.)  

S.14. Έληνλε θαη ηδηαίηεξε λπρηεξηλή δσή  

 

 

Βαθμολογήζηε ηις παρακάηω αδσναμίες από ηο 1 έως ηο 5. Σο 5 ανηιπροζωπεύει μια ζοβαρή και 

ίζως καηαζηρεπηική για ηην Δλλάδα αδσναμία και ηο 1 μια αζήμανηη αδσναμία. 

 

Αδπλακίεο 

 

W.1. Τςειά επίπεδα ηηκψλ  

W.2.Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο πξνβιεκαηηθά, 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

 

W.3. Έιιεηςε ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο  

W.4. Έιιεηςε έκπεηξσλ PCOs  

W.5. Απνπζία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη εθπαίδεπζεο 

πάλσ ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ 

 

W.6. Έιιεηςε κεγάισλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ ηθαλνχ λα 

θηινμελήζεη δηεζλή ζπλέδξηα 

 

W.7. Γηαρξνληθή αλππαξμία θπβεξλεηηθήο βνχιεζεο γηα  
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έκθαζε ζηε ζηήξημε ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εγρψξηνπ 

ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ (εθπαίδεπζε, επελδχζεηο 

θίλεηξα, θ.α) 

W.8. Γξαθεηνθξαηία  

W.9. Με πηζηνπνηεκέλε γλψζε ησλ PCOs  

W.10. Έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ αθφκε θαη 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο πνπ λα θαηαγξάθεη ρξήζηκεο 

ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ 

 

W.11. Δπνρηθφηεηα  

W.12. Αζηάζεηα, αζπλέρεηα θαη αζπλέπεηα πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο (φζνλ αθνξά ηα ηνπ Σνπξηζκνχ) 

 

 

 

Βαθμολογήζηε ηις παρακάηω εσκαιρίες από ηο 1 έως ηο 5. Σο 5 ανηιπροζωπεύει μια εσκαιρία ηην 

οποία η  Δλλάδα δεν πρέπει να τάζει και ηο 1 μια εσκαιρία η οποία μπορεί και να αγνοηθεί. 

 

Δπθαηξίεο 

 

O.1. Καιή θήκε σο πξννξηζκφο  

O.2. Αλακελφκελε εηήζηα αχμεζε ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο θαηά 8-10% 

 

O.3. Πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα θαηάιιεια, ζχγρξνλα 

θαη γξήγνξα κέζα κεηαθνξάο 

 

O.4. Πιεζψξα πφιεσλ θαη ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 

 

O.5. Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε  
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O.6. Δχθνιε πξφζβαζε απφ γείηνλεο ρψξεο  

O.7. Μεγάιε δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ ζε κε 

ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο 

 

O.8. Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπξηζηψλ ζε πξννξηζκνχο 

πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο 

 

 

 

Βαθμολογήζηε ηις παρακάηω απειλές από ηο 1 έως ηο 5. Σο 5 ανηιπροζωπεύει μια ζοβαρή απειλή 

για ηην Δλλάδα και ηο 1 μια αζήμανηη απειλή. 

 

Απεηιέο 

 

T.1. Έιιεηςε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Διιάδα  

T.2. Δγθιεκαηηθφηεηα/ Πνξείεο/ Γηαδειψζεηο  

T.3. Καθή θήκε ιφγσ Γ.Ν.Σ. θαη απνθάιπςεο ζεκάησλ 

δηαθζνξάο 

 

T.4. Αδχλακε θπβεξλεηηθή θαη θξαηηθή ππνζηήξημε  

T.5. Με επαξθείο ζπλδέζεηο θαη γλσξηκίεο ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ 

 

T.6. Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε  

T.7. Με ζηαζεξή ηνπξηζηηθή θίλεζε  

T.8. Πξνβιήκαηα πξνβνιήο ηεο Διιάδαο πξνο ηα έμσ  

Σ.9. Πνιηηηθή αζηάζεηα κε γεηηνληθέο ρψξεο (Σνπξθία)  
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Παξαθαινχκε απαληήζηε ζην παξαθάησ εξψηεκα παξαζέηνληαο ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε. 

Ποιες ζηραηηγικές θα προηείναηε να εθαρμοζηούν ζε κενηρικό – κραηικό επίπεδο;  

 

 ____ 

 ____ 

 ____ 

 ____ 

 ____ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ Δ 

ΤΝΔΓΡΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

θνπφο ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα βνεζήζεη ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ 

ςνεδπιακό Σοςπιζμό ζηην Δλλάδα. Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξέρεηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

πνπ ζα ππνβιεζεί ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε, 

Διιάδα). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαθάησ έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απζηεξά γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο.  

 

A1)  Άληξαο     Γπλαίθα 

 

A2) Ηδηφηεηα: 

 Καζεγεηήο     Μέινο ΓΔΠ 

 Γηδάθηνξαο – εξεπλεηήο   Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

 Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο   ηέιερνο επηρείξεζεο  

 Άιιν(αλαθέξαηε ηη):_______________________________ 

 

A3) Ζιηθία: 

 Έσο 24       25-35   36-50       51 θαη άλσ εηψλ  
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A4)  Υψξα πξνέιεπζεο:  

 Δ.Δ. (αλαθέξαηε πνηα:______________________________) 

 Ζ.Π.Α.      Καλαδάο 

 Νφηηα Ακεξηθή (αλαθέξαηε πνηα: ______________________) 

 Αζία (αλαθέξαηε πνηα:_______________________________) 

 Αθξηθή (αλαθέξαηε πνηα:____________________________) 

 Απζηξαιία 

 

B1) Πιήζνο ζπλεδξίσλ Λνγηζηηθήο ή /θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζηα νπνία έρσ παξεπξεζεί: 

 Έξρνκαη 1
ε
 θνξά  1-5   6-10  >10 

 

B2) Δπηιέγεηε έλα ζπλέδξην θπξίσο κε βάζε (επηιέμηε έλα): 

 ηνπο νκηιεηέο   ηε ζεκαηνινγία ηνπ    

 ηε ρψξα δηεμαγσγήο   ην αληίηηκν  ην πφζν γλσζηφ είλαη 

 Άιιν (αλαθέξαηε ιφγν):_________________________________ 

 

B3) Δπεξεάδεζηε απφ ην αληίηηκν γηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα ζπλέδξην; 

 Πνιχ   Λίγν   Καζφινπ 

 

Β4) Πέξαλ ησλ επηζηεκνληθψλ ιφγσλ, γηα πνηνπο άιινπο ιφγνπο ζπκκεηέρεηε ζε έλα ζπλέδξην; 

 Αμηνζέαηα   Ξεθνχξαζε/Γηαθνπέο 

 Γηαζθέδαζε   Φαγεηφ θαη ηδηνκνξθίεο ρψξαο 

 Γηθηχσζε/Γλσξηκίεο 

 Άιιν(αλαθέξαηε πνηνλ):_______________________________ 

 

B5) Απφ πνχ ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλέδξην: 

 Website ζπλεδξίνπ   Γηάθνξα sites ζρεηηθά κε ζπλέδξηα 

 Απφ ην παλεπηζηήκην   Απφ ζπλαδέιθνπο / θίινπο 

 Άιιν (αλαθέξαηε πνην): _________________________ 
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B6) Πφζν λσξίηεξα εγγξάθεζηε ζε έλα ζπλέδξην: 

 Μφιηο αλαθνηλσζεί ε εκεξνκελία ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 Μέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ δηαξθεί ε έθπησζε πξνεγγξαθήο. 

 Μφιηο πάσ ζην ζπλέδξην. 

 

Β7) Πνηνο πηζηεχεηε φηη είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ρψξνο δηεμαγσγήο ελφο ζπλεδξίνπ; 

 Παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη   Αίζνπζεο μελνδνρείσλ 

 πλεδξηαθνί ρψξνη    Σνπξηζηηθνί ρψξνη 

 Άιινη ρψξνη εθδειψζεσλ (αλαθέξαηε πνηνο): 

_________________________________________________ 

 

B8) Κχξηνο ιφγνο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξίνπ: 

 Δίκαη επίζεκνο νκηιεηήο /πκκεηέρσ ζηελ νξγαλσηηθή ή ηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή. 

 Παξνπζηάδσ εξγαζία. 

 Σν ζπλέδξην έρεη αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ γηα κέλα. 

 Με ελδηαθέξεη ην πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο γηα ην βηνγξαθηθφ κνπ. 

 Με πξνζέιθπζε θπξίσο ε ρψξα δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 Άιιν(αλαθέξαηε ιφγν):_______________________ 

 

Β9) ε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο επηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε θαηά ηε δηεμαγσγή ελφο 

ζπλεδξίνπ;(επηιέμηε έσο 3) 

 Δπίζεκν δείπλν   Θεκαηηθέο ελφηεηεο 

 Φπραγσγηθέο εθδξνκέο  Ξελαγήζεηο πφιεο θαη πεξηνρήο 

 Παξαζηάζεηο θαη εθδειψζεηο κε παξαδνζηαθά ζέκαηα 

 Άιιν(αλαθέξαηε πνηα):_______________________________ 

 

Β10) ηαλ ζπκκεηέρεηε ζε έλα ζπλέδξην, επηζπκείηε λα ιακβάλεηε κέξνο ζηηο μελαγήζεηο πφιεο ή/ 

θαη ηηο εθδξνκέο. 

 Πάληα   πρλά   πάληα   Πνηέ 

 

C1) Έρεηε επηζθεθηεί ηελ Διιάδα;         Ναη   ρη 
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C2) Αλ λαη, ήηαλ γηα πνην ζθνπφ;        

 Γηαθνπέο   Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 

 Δξγαζία   Άιιν (αλαθέξαηε πνηνλ):__________________ 

 

C3) Θα ζέιαηε λα επηζθεθηείηε ηελ Διιάδα;        Ναη   ρη 

 

C4) Θα ιακβάλαηε κέξνο ζε ζπλέδξην Λνγηζηηθήο ή/θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζηελ Διιάδα; 

        Ναη   ρη 

 

C5) Πηζηεχεηε φηη ε Διιάδα έρεη ηηο ππνδνκέο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο; 

       Ναη       ρη 

 

C6) Αλ λαη, πνχ ζα ζέιαηε λα γίλεη έλα ηέηνην ζπλέδξην; 

 Αζήλα    Άιιε κεγάιε ειιεληθή πφιε 

 Διιεληθφ λεζί  Σνπξηζηηθφ κέξνο (π.ρ. Γειθνί) 

 Άιιν κέξνο (αλαθέξαηε πνην): _________________________ 

 

C7) Πνηα ζεσξείηαη ηελ θαηαιιειφηεξε πεξίνδν δηεμαγσγήο ελφο ζπλεδξίνπ Λνγηζηηθήο ή/θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο; 

 Φζηλφπσξν  Υεηκψλα  Άλνημε  Καινθαίξη 

 

C8) Πνηνλ ζεσξείηαη ηνλ θαηαιιειφηεξν κήλα δηεμαγσγήο ελφο ζπλεδξίνπ Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζηην Δλλάδα; 

 Ηαλνπάξην   Φεβξνπάξην  Μάξηην   Απξίιην 

 Μάην   Ηνχλην   Ηνχιην  Αχγνπζην 

 επηέκβξην   Οθηψβξε   Ννέκβξε  Γεθέκβξε 
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D1) Με πνην/πνηα κεηαθνξηθά κέζα επηιέγεηε λα πάηε ζηε ρψξα δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ 

(κπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ έλα); 

 Με αεξνπιάλν   Με πινίν     Με ηξέλν 

 Με ιεσθνξείν   Με ίδην κέζν (απηνθίλεην, κεραλή θ.ι.π.) 

 Άιιν (αλαθέξαηε πνην):  ____________________________ 

 

D2) ηαλ ζπκκεηέρεηε ζε έλα ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψλεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ζαο, κε πνηνλ ηξφπν 

επηιέγεηε ηε δηακνλή ζαο; 

 Μέζσ ηνπ γξαθείνπ δηνξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 Μέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ κνπ πξάθηνξα. 

 Μέζσ internet. 

 Καλνλίδνπλ θίινη κνπ γηα ηε δηακνλή κνπ. 

 Καλνλίδεη άιινο γηα ηε δηακνλή κνπ (π.ρ. ην παλεπηζηήκην, ε γπλαίθα κνπ θ.ι.π.) 

 Άιιν (αλαθέξαηε πνηνλ):_____________________________ 

 

D3) Γίλεηε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δηακνλήο ζαο θαηά ην ζπλέδξην (π.ρ. ζε μελνδνρεία 5*, 

κίζζσζε απηνθηλήηνπ θ.ι.π.) 

 Πάξα πνιχ  Πνιχ   Λίγν  Καζφινπ 

 

D4) Δπηιέγεηε μελνδνρείν θπξίσο κε βάζε: 

 Σελ ηηκή. 

 Σελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Σηο πξφζζεηεο παξνρέο (πηζίλα, θήπνο, ζάνπλα,spa θ.ι.π.). 

 Σν μελνδνρείν φπνπ δηεμάγεηαη ην ζπλέδξην. 

 Σελ απφζηαζε απφ ην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 Σελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. 

 Άιιν(αλαθέξαηε ηη): _______________________________ 

 

Οι παπακάηυ επυηήζειρ αθοπούν καθαπά ηην επιλογή ηαξιδιυηικού πποοπιζμού και όσι ηην 

επιλογή πποοπιζμού ζςνεδπίος. 
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E1) Πνην απφ ηα παξαθάησ απνηειεί γηα εζάο ην θχξην θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ηαμηδησηηθνχ 

πξννξηζκνχ; (επηιέμηε έσο 3) 

 Ήιηνο/παξαιία   Wellness/health treatment 

 Ξεθνχξαζε    Δμνξκήζεηο πφιεο 

 Φχζε     Γπλαηφηεηεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Πνιηηηζκφο/Αμηνζέαηα  Δπίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο 

 Άιιν(αλαθέξαηε πνην): ______________________________ 

 

E2) Ση είδνπο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ πξνηηκάηε; 

 Παξαδνζηαθφ – γλσζηφ επξέσο. 

 Με παξαδνζηαθφ – αλαπηπζζφκελν. 

 Γελ έρσ θάπνηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε. 

 Αλαθέξαηε άιιν: ___________________________________ 

 

E3) Απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, πνηα ζεσξείηε ηελ πην ζεκαληηθή φηαλ απνθαζίδεηε 

γηα ην πνχ ζα πάηε δηαθνπέο; (επιλέξηε μια) 

 Internet    Πξνζσπηθή εκπεηξία 

 Πεξηνδηθά νδεγνί   πζηάζεηο απφ θίινπο/ζπλαδέιθνπο 

 Μ.Μ.Δ.    Σνπξηζηηθά γξαθεία /πξάθηνξεο 

 Άιιν(αλαθέξαηε πνηα):______________________________ 

 

E4) Πνηα ζεσξείηε ηε δεύηεπη πην ζεκαληηθή; 

 Πξνζσπηθή εκπεηξία  πζηάζεηο απφ θίινπο/ζπλαδέιθνπο 

 Πεξηνδηθά, νδεγνί   Internet 

 Μ.Μ.Δ.    Σνπξηζηηθά γξαθεία/ πξάθηνξεο 

 Άιιν(αλαθέξαηε πνηα):______________________________ 

 

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη ζαο πεξηκέλνπκε ζηελ Διιάδα. 
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QUESTIONNAIRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH 

The purpose of the present questionnaire is to contribute to the conduct of an investigation on 

Congress Tourism in Greece. By completing this questionnaire you are providing valuable 

information which along with other additional input will allow the elaboration of a dissertation which 

will be sent in a postgraduate program of University of Macedonia (Thessaloniki, Greece). The 

results of the following research will be solely used for scientific purposes.  

A1)  Male    Female 

 

A2) Status: 

 Professor     Teaching staff 

 PhD student – researcher   Postgraduate student 

 Professional economist   Manager/ Executive staff 

 Other (please, report):_______________________________ 

 

A3) Age: 

 Up to 24       25-35   36-50       51 and above 

 

A4)  Origin country:  

 E.U. (please, report country:______________________________) 

 U.S.A.      Canada 

 South America (please, report country: _____________________) 

 Asia (please, report country:______________________________) 

 Africa (please, report country:____________________________) 

 Australia 

 

B1) Number of Accounting or/ and Finance Congresses which I have attended: 

 This is the first time  1-5   6-10  >10 

 

B2) You usually choose a congress based on (please choose only one): 

 its speakers    its subject   how popular it is 

 the country where it is held   the fee  

 other (please, report):________________________________ 
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B3) Does the fee play an important role in order to attend a congress? 

 Very much   A little   Not at all 

 

Β4) Beside scientific reasons, for what other reasons would you participate in a congress? (Please, 

choose only one) 

 Sight-seeing   Rest/ Vacation 

 Fun    Food and other characteristics of the country 

 Networking/ Meeting new people 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

B5) What kind of the following information sources do you usually use in order to get informed 

about the congress? (Please, choose one) 

 Congress Website    Websites related to congresses 

 University     Colleagues/ friends 

 Other (please, report):_______________________________ 

 

B6) When do you register for a congress? 

 When the date of the congress is announced. 

 Until the deadline of a fee discount expires. 

 As soon as I arrive at the registration area (registration desk). 

 

Β7) Which do you believe is the most appropriate venue for the conduct of a congress? 

 University halls    Hotel Halls 

 Exhibition halls    Touristic areas (i.e. Delfi) 

 Other(please, report):_______________________________ 
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B8) Main reason for attending the specific congress (Please, choose only one): 

 I am an official speaker. / I am a member of the organizing/ scientific committee. 

 I/We present a paper. 

 The congress is of academic interest. 

 I am interested in the certificate of attendance for my CV. 

 I was attracted by the country where the congress is held. 

 Other(please, report):____________________________ 

 

Β9) In which of the following events would you like to participate during a congress? (Please, 

choose up to 3) 

 Official gala    Scientific sessions 

 Entertaining events   City and sight-seeing tours 

 Traditional shows  and exhibitions 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

Β10) When you attend a congress, do you wish to participate in city tours and/ or other excursions? 

 Always   Often   Rarely   Never 

 

C1) Have you ever visited Greece?                     Yes   No 

 

C2) If “yes”, on what purpose? (Please, choose only one)        

 Holiday/ vacation  Congress attendance 

 Business    Other (please report):________________ 

 

C3) Would you like to visit Greece (again)?        Yes   No 

 

C4) Would you take part in an Accounting or/ and Finance Congress in Greece?   

          Yes   No 

 

C5) Do you believe that Greece has the infrastructure and fulfills the criteria for the conduct of an 

Accounting or/ and Finance Congress? 

       Yes       No 
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C6) If yes, where would you like such a congress to be held? 

 Athens   Another big Greek city 

 Greek island   Touristic area (i.e. Delfi) 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

C7) Which season do you believe is the most appropriate for the conduct of a congress? 

 Autumn  Winter  Spring  Summer 

 

C8) Which do you consider the most appropriate month for the conduct of a congress of 

Accounting or/ and Finance in Greece? (Please, choose only one) 

 January   February   March     April 

 May   June   July    August 

 September  October   November    December 

 

D1) What means of transportation do you select in order to go to the country of the congress? (You 

can choose more than one) 

 Airplane   Ship    Train 

 Bus    On my own (car, motorcycle etc.) 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

D2) When you participate in a congress away from your country, how do you choose your 

accommodation (Please, choose only one)? 

 Via the professional congress organizer. 

 Via my travel agent. 

 Via internet. 

 My friends take care of my accommodation. 

 Someone else takes care of my accommodation (my wife, my university etc.) 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

D3) Do you pay attention to the quality of your accommodation during the congress? (5* hotels, 

renting a car etc.) 

 Very much  Much   A little  Not at all 
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D4) You choose a hotel mainly based on (Please, choose only one): 

 The price. 

 The quality of service provided. 

 The extra services provided (pool, garden, sauna, spa etc.). 

 The hotel in which the congress is held. 

 The distance from the venue where the congress is held. 

 The distance from the city center. 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

The following questions refer only to the choice of a travel destination and not to the choice of a 

congress destination. 

E1) Which of the following represents the basic motive for you in order to choose a travel 

destination? (Please, select up to 3) 

 Sun/ beach    Wellness/health treatment 

 Rest     City excursions 

 Nature    Sports related. 

 Culture/ Religion   Visiting friends/ relatives 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

E2) What kind of holiday destinations do you prefer? 

 Traditional, well-known destinations. 

 Non-traditional, emerging destinations. 

 I have no preference. 

 Other(please, report):_______________________________ 

 

E3) From the following information sources, which one do you consider to be the most important 

when you make a decision about your travel plans? (Please, choose only one) 

 Internet   Personal experience 

 Guidebooks   Recommendations from friends/colleagues 

 Media    Travel agencies 

 Other(please, report):_______________________________ 
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E4) And what is the second most important? 

 Internet   Personal experience 

 Guidebooks   Recommendations from friends/colleagues 

 Media    Travel agencies 

 Other(please, report):______________________________ 

 

 

Thank you very much for your cooperation and we look forward to seeing you in Greece 

 

Contact information  

E-mail address: palla.fenia@gmail.com 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Άλζξσπνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζεσξνχλ φηη ε Διιάδα έρεη ηξεηο δπλάκεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ε νηθνλνκία ηεο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ΑΔΠ. Απηέο νη δπλάκεηο 

είλαη ε γεσξγία, ε λαπηηιία θαη ν ηνπξηζκφο.  Πνιινί κάιηζηα ζεσξνχλ φηη ν ηνπξηζκφο είλαη ε πην 

ζεκαληηθή απφ απηέο, θαζψο πξνζθέξεη ζηελ ρψξα θήκε, θχξνο θαη επεκεξία εθηφο απφ νηθνλνκηθά 

νθέιε. 

 Χζηφζν, νη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ππαγνξεχνπλ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην κνηίβν «ήιηνο, άκκνο θαη ζάιαζζα». Ο 

ειιεληθφο ηνπξηζκφο πξέπεη άκεζα λα εθκεηαιιεπηεί ηα αληαγσληζηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη ηηο 

δπλάκεηο ηνπ θαη λα απεθδπζεί ηεο επνρηθφηεηάο ηνπ. Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ζπλεδξηαθφο, είλαη κηα νδφο ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ε Διιάδα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ην επίπεδν ηνπξηζηηθψλ παξνρψλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηέο 

ηεο. Σνπξίζηεο θάζε εζληθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο ελδηαθέξνληαη γηα απηφ ην είδνο 

ηνπξηζκνχ, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απαηηνχλ ζπλερή εθπαίδεπζε κέζσ ζπκκεηνρψλ ζε 

ζπλέδξηα. 

 Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο κνηάδεη λα είλαη ν πην επηθεξδήο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ. χκθσλα 

κε κηα έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε πξηλ ιίγα ρξφληα απφ ηελ HAPCO, ηα θξηηήξηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηινγή ηεο Διιάδνο ζαλ ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο είλαη ε θνπιηνχξα θαη 

ε ηζηνξία ηεο, ην θιίκα θαη ε (κέρξη πξφηηλνο) θήκε ηεο. Απφ ηελ άιιε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

δελ θαζηζηνχλ ηελ Διιάδα ηφζν επηζπκεηφ ζπλεδξηαθφ πξννξηζκφ είλαη ε έιιεηςε αμηφπηζησλ 

PCOs, ε έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο, ε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη πνηφηεηαο, ε έιιεηςε 

θαληαζίαο ζηε ρξήζε ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ ζαλ ζπλεδξηαθψλ. ηελ ίδηα έξεπλα, ε ρψξα 

πνπ πιεξνί ηα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα θαη αλήθεη ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο είλαη ε Ηζπαλία, ελψ ε 

Διιάδα έξρεηαη δεχηεξε. Απφ άπνςε ππνδνκψλ, ε Ηζπαλία θαη πάιη έρεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο. 

Έπεηαη ε Ηηαιία, ελψ ε Διιάδα έρεη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο πίηαο. 

 Παξά ην ηη ππνδεηθλχνπλ νη έξεπλεο, ε Διιάδα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία νθείιεη 

λα εθκεηαιιεπηεί. Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ν νπνίνο έρεη πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο ε Διιάδα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα εμειίμεη. Ζ δεθαεηία πνπ 

αθνινπζεί πηζαλφηαηα λα είλαη ε δεθαεηία πνπ ζα αιιάμεη ηε ζπκβαηηθή εηθφλα ηνπ ζπλεδξηαθνχ 

ηνπξηζκνχ. Οη ρψξεο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

ζπγθπξίεο είλαη απηέο πνπ ηειηθά ζα επσθειεζνχλ θαη πεξηζζφηεξν. 
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 Σν πεξηνδηθφ Hospitality & Tourism ζε ζπλεξγαζία κε ηελ HAPCO δηεμήγαγαλ κηα 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε δηνξγαλσηέο 

ζπλεδξίσλ απφ φιν ηνλ θφζκν ην 2006 θαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο ήηαλ «Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη νη 

πξννπηηθέο ησλ ειιεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ». Απφ απηήλ πξνέθπςαλ 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 χκθσλα κε απηήλ ηελ έξεπλα, νη πην δεκνθηιείο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζπλεδξηαθνχο 

πξννξηζκνχο είλαη: 

 

1. Σν δηαδίθηπν 

2. Σα Convention Bureaus θαη νη ηνπηθέο νξγαλψζεηο 

3. Οη PCOs 

4. Ζ δηαθήκηζε 

 

 Ζ Διιάδα έρεη αξρίζεη λα ελεκεξψλεη αξθεηέο ειιεληθέο θαη δηεζλείο ηζηνζειίδεο, παξφιν 

πνπ απηφ ην γεγνλφο δελ έρεη ζπλδπαζηεί κε πξνγξακκαηηζκέλε πξνβνιή ή ηελ επηδίσμε 

ζπλεξγαζηψλ. Φαίλεηαη φηη ην 81% ησλ εξσηψκελσλ δελ γλσξίδνπλ θάπνηα ειιεληθή ηζηνζειίδα 

ζρεηηθή κε ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Σα Γξαθεία πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θάλνπλ εμαηξεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δνπιεηά ζπλδξάκνληαο ζην 

έξγν ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ. Ζ 

Διιάδα, φκσο, δελ έρεη νξγαλσκέλα Γξαθεία πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ θαη απηφ δελ βνεζά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ.  

 ηελ έξεπλα ππήξραλ θαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη 

έλαο πξννξηζκφο γηα λα επηιεγεί γηα ηε δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ έξεπλα 

θαίλεηαη φηη ηα θχξηα θξηηήξηα επηινγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξηαθνχ πξννξηζκνχ είλαη ηα 

εμήο: 

 

 Ζ πξνζβαζηκφηεηα (κέζσ αεξνκεηαθνξψλ θπξίσο) 

 Ζ αζθάιεηα ηνπ πξννξηζκνχ 

 Σν value for money 

 Σν θχξνο 

 Ζ αμηνπηζηία ηνπ δηνξγαλσηή ζπλεδξίσλ 
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 Απηά ηα θξηηήξηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε φπνηα ζηξαηεγηθή επηιεγεί γηα ηελ Διιάδα 

θαη ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ζεηηθά ηελ Διιάδα απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ε θνπιηνχξα θαη ε ηζηνξία, ε αζθάιεηα, ην θιίκα θαη ε θήκε. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ αξλεηηθά είλαη ε δπζθνιία ζηελ εχξεζε αμηφπηζησλ θαη 

πξαγκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε έιιεηςε αμηφπηζηνπ δηνξγαλσηή ζπλεδξίσλ, ε κε ρξήζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ ζπλεδξίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε κλεκείσλ θαη ηζηνξηθψλ 

ρψξσλ, ε απνπζία ζσζηήο εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ηηκήο θαη παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ε θαθή 

ζχλδεζε κε απεπζείαο πηήζεηο απφ πξσηεχνπζεο. 

 ηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα θαηαηάμνπλ ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, 

ε Ηζπαλία βξέζεθε ζηελ πξψηε ζέζε κε 100% απνδνρή, ε Διιάδα ζηε δεχηεξε κε 95% θαη ε Ηηαιία 

ηξίηε κε 91%, ελψ αθνινπζνχζε ε Πνξηνγαιία κε παξφκνην πνζνζηφ. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο 

φηη ε Κξναηία παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία πνπ πξνκελχεη επηηπρεκέλεο θηλήζεηο ζηνλ ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ. Αλαιχνληαο ιίγν πεξηζζφηεξν ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα, βξέζεθε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ «κεξηθψο ηθαλνπνηεκέλνη», ελψ γηα ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ήηαλ «πνιχ επραξηζηεκέλνη» ή «απιψο επραξηζηεκέλνη». Σα αίηηα απηήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο έρνπλ ζαθψο λα θάλνπλ κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδνο. Αμίδεη, αθφκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ην 93% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ ηελ Αζήλα σο ηνλ πην δεκνθηιή ειιεληθφ 

πξννξηζκφ, ελψ ε Κξήηε θαη ε Ρφδνο αθνινπζνχλ κε 69% θαη 66% αληίζηνηρα. 

 Δλδηαθέξνληα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ .ΣΚ..Δ. 

(πζθέςεηο – Σαμίδηα θίλεηξα – πλέδξηα – Δθζέζεηο ή Δθδειψζεηο). Σα ηαμίδηα - θίλεηξα ζηελ 

Διιάδα ήηαλ ε πξψηε επηινγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ  επηβεβαηψλνληαο ηε λννηξνπία 

ηνπ «ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο» πνπ αθνινπζεί ηελ ρψξα παγθνζκίσο. Απφ ηελ άιιε, ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ άξεζε ε ηδέα ηεο δηνξγάλσζεο ελφο δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ζηελ Διιάδα θπξίσο 

ιφγσ ηεο απνπζίαο κεγάινπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ. 

 Απηφ πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη φηη ην ειιεληθφ 

πξντφλ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ δελ δηαθεκίδεηαη αξθεηά ζην εμσηεξηθφ ή ηνπιάρηζηνλ δε 

δηαθεκίδεηαη απνδνηηθά. Ο ειιεληθφο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηνλ γεληθφ 

ηνπξηζκφ θαη δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί νχησο ψζηε λα αλεμαξηεηνπνηεζεί θαη λα γίλεη μερσξηζηφ 

πξντφλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, παξαηεξείηαη κηα ηάζε γηα ηαμίδηα -  θίλεηξα 

θαη γηα δηνξγαλψζεηο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη ε Διιάδα πξέπεη λα είλαη έηνηκε θαη ηθαλή λα 

εθκεηαιιεπηεί ηέηνηεο επθαηξίεο. Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ή πην γεληθά ν .ΣΚ..Δ. ηνπξηζκφο έρεη 

πνιιέο πξννπηηθέο ζηελ Διιάδα θαη νη αξκφδηνη θνξείο νθείινπλ λα ηνλ ζηεξίμνπλ. 
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 Παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ γηα λα 

κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα αληηιεθζεί ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζε απηφλ 

πξνηνχ πξνβνχκε ζε εθηελή αλάιπζή ηνπ: 

 

 Δξγαζηαθέο επηινγέο 

 Φφξνο απφ ηηο πσιήζεηο 

 Βειηηψζεηο ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο, ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη 

δηακνλήο, θαιχηεξα κέζα κεηαθνξάο 

 Οηθνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ζηαζεξφηεηα γηα ηνπο εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ 

 Αλαλεσκέλε αζηηθή εηθφλα 

 Νέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ σθεινχλ ηνπο γεγελείο 

 Δπαλαιεηηνπξγία ηνπνζεζηψλ θαη ρψξσλ κε αμηνπνηήζηκσλ κέρξη πξφηηλνο 

 Μέζε θαζεκεξηλή δαπάλε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλέδξηα κεγαιχηεξε απφ ην κέζν φξν 

απιψλ ηνπξηζηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο έξεπλεο 

 Πιεξφηεηα μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (επηβίσζε κηθξψλ μελνδνρείσλ πνπ δηαθνξεηηθά 

ζα αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο) 

 Γεπηεξνγελήο αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο 

 Πξνζέιθπζε αλζξψπσλ κε νηθνλνκηθή επειημία θαη επηζπκία γηα ηαμίδηα 

 Ζ θαηεγνξία ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή εηήζηα ηάζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 8-10% 

 Μείσζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΟΤΡΙΜΟ .ΣΚ..Δ. 

 

 

2.1 Οπιζμοί 

 

Ζ IMEX ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν νξηζκφ γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ: «Δπαγγεικαηηθφο 

ηνπξηζκφο είλαη ε παξνρή εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ ζε εθαηνκκχξηα αληηπξνζψπσλ πνπ 

εηεζίσο παξαθνινπζνχλ ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα, εθζέζεηο, επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο, 

επαγγεικαηηθά ηαμίδηα θαη επηρεηξεκαηηθή θηινμελία». Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα 

θαηεγνξία ηεο ηαμηδησηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηαμίδηα γηα 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη γηα ιφγνπο μεθνχξαζεο θαη ραιάξσζεο (ηνπξηζκφο αλαςπρήο). Ο 

επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο «πεξηιακβάλεη ηα ηαμίδηα γηα επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, εθζέζεηο, 

εκπνξηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη εμνξκήζεηο επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Yonell, 1996)». 

Τπάξρεη έλα θνκκάηη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ ην νπνίν θάζε ρξφλν αλαπηχζζεηαη 

παγθνζκίσο: ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο. Ο επηηπρήο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

δεκνζηφηεηα θαη θήκε (goodwill) ζηε ρψξα πνπ θηινμελεί ηα ζπλέδξηα. Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

πεξηιακβάλεη φια ηα είδε νξγαλσκέλσλ εθδειψζεσλ θαηά ηα νπνία έλαο κηθξφο ή κεγάινο αξηζκφο 

αλζξψπσλ ζπκκεηέρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ηνπηθά ή δηεζλψο. Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζπλήζσο 

έρεη κηθξή δηάξθεηα (2-4 κέξεο) θαη ζπλδπάδεηαη πνιιέο θνξέο κε θάπνην άιιν είδνο ηνπξηζκνχ (π.ρ. 

κε ηνλ ηνπξηζκφ αλαςπρήο). 

Ζ IAPCO ζηελ νξνινγία ηεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ρξεζηκνπνηεί ηνπο αθφινπζνπο νξηζκνχο: 

Σςνεδπίαζη (Congress): πλεζηζκέλε ζπλάζξνηζε κε επαλαιακβαλφκελν ξπζκφ 

εθαηνληάδσλ ή αθφκε θαη ρηιηάδσλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, 

θνπιηνχξα, ζξήζθεπκα ή άιιε νκάδα. Μηα ζπλεδξίαζε δηνξγαλψλεηαη ζπλήζσο γηα λα ζπδεηεζεί ζε 

απηή έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παξνπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο γίλνληαη κφλν 

απφ ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην νξγαλσηηθφ ζψκα ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ ζπρλφηεηα κηαο 

ζπλεδξίαζεο ζπλήζσο πξνθχπηεη ζηαδηαθά κεηά ηελ απαξρή ηεο θαη κπνξεί λα είλαη κηα θνξά ην 

ρξφλν ή θάζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο δηεζλείο ή παγθφζκηεο ζπλεδξηάζεηο 

δηνξγαλψλνληαη κηα θνξά ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ρξφληα, ελψ νη ζπλεδξηάζεηο εζληθνχ ραξαθηήξα 

δηνξγαλψλνληαη κηα θνξά ην ρξφλν. Μηα ζπλεδξίαζε δηαξθεί κεξηθέο κέξεο ζπλήζσο θαη έρεη αξθεηά 

παξάιιεια ηκήκαηα. 
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Σςνέδπιο (conference): πλάληεζε ε νπνία ζρεδηάδεηαη γηα ζπδήηεζε, εχξεζε 

ελδηαθεξφλησλ ζεκάησλ, πξνηάζεηο γηα επίιπζε ελφο ζέκαηνο θαη ζπκβνπιέο. Έλα ζπλέδξην ζε 

ζρέζε κε κηα ζπλεδξίαζε είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν ζε θιίκαθα θαη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθφ ζε 

ραξαθηήξα, δειαδή, θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε αληαιιαγή ηδεψλ. Ο φξνο «ζπλέδξην» δε θέξεη 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ σο πξνο ηε δηάξθεηά ηνπ. Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο, ηα ζπλέδξηα ζπλήζσο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαη ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. 

 Δθηφο απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο νξηζκνχο πνπ δίλεη ε IAPCO γηα βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηνπο νξηζκνχο πνπ έζεζε ν Lawson (1980) θαη νη 

νπνίνη δηεπθξηλίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ φξσλ “congress”, “convention” θαη “conference”, νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ εκείο απνθαινχκε κε 

κηα ιέμε ζηα ειιεληθά «ζπλέδξην». 

 “Congresses” είλαη ηα ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ζπλήζσο γηα γεληθά ζέκαηα, γίλνληαη κε 

θχξην ζηφρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζ’ απηά επηθξαηεί ε παξαδνζηαθή κνξθή κηαο 

επαγγεικαηηθήο ζπλάληεζεο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη. 

 “Convention” είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηε Βφξεην Ακεξηθή θαη γεληθά 

ζηνλ Δηξεληθφ γηα λα πεξηγξάςεη επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή, αιιά φρη 

νινκέιεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη εκπιεθνκέλσλ κε ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ.  

 “Conferences” ζεσξνχληαη νη γεληθέο εθδειψζεηο κε ζπκκεηνρή απηνπξφζσπσλ νκάδσλ, κε 

κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε γλσζηνπνίεζε γεγνλφησλ ή ηελ επίιπζε νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

Ζ παξαπάλσ δηάθξηζε γίλεηαη απιά γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνλήκαηνο. 

 

 

2.2 Καηηγοπιοποιήζειρ ςνεδπίυν 

 

Ζ UIA θάλεη κηα θαηεγνξηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο. χκθσλα κε 

απηήλ, κηα επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε ππφ ηνλ ηίηιν «Δπαγγεικαηηθέο πλαληήζεηο Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ Σχπνπ Α»: 

 

 Δίλαη επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε νξγαλσκέλε ή ρξεκαηνδνηνχκελε απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. 

 Έρεη ηνπιάρηζηνλ 50 ζπκκεηέρνληεο ή άγλσζην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. 
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 Μηα επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε ππφ ηνλ ηίηιν «Άιιεο Γηεζλείο Δπαγγεικαηηθέο πλαληήζεηο 

Σχπνπ Β» έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Δίλαη επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε πνπ δελ νξγαλψλεηαη νχηε ρξεκαηνδνηείηαη απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, αιιά πάξαπηα έρεη ζεκαληηθφ δηεζλή ραξαθηήξα. πλήζσο δηνξγαλψλεηαη απφ 

εζληθνχο νξγαληζκνχο θαη εζληθά παξαθιάδηα δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 Σνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη απφ ρψξεο εθηφο ηεο δηνξγαλψηξηαο ρψξαο 

θαη εθπξνζσπνχληαη ηνπιάρηζηνλ 5 εζληθφηεηεο. 

 Γηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο ή είλαη άγλσζηεο δηάξθεηαο. 

 Τπάξρεη είηε κηα παξάιιειε έθζεζε είηε ηνπιάρηζηνλ 300 ζπκκεηέρνληεο. 

 

 Μηα επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε ππφ ηνλ ηχπν «Άιιεο Γηεζλείο Δπαγγεικαηηθέο πλαληήζεηο 

Σχπνπ Γ» έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Δίλαη επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε πνπ δελ δηνξγαλψζεθε νχηε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, αιιά πάξαπηα έρεη ζεκαληηθφ δηεζλή ραξαθηήξα. πλήζσο δηνξγαλψλεηαη απφ 

εζληθνχο νξγαληζκνχο θαη εζληθά παξαθιάδηα δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 Σνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη απφ ρψξεο εθηφο ηεο δηνξγαλψηξηαο ρψξαο 

θαη εθπξνζσπνχληαη ηνπιάρηζηνλ 5 εζληθφηεηεο. 

 Γηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο ή είλαη άγλσζηεο δηάξθεηαο. 

 Τπάξρεη είηε κηα παξάιιειε έθζεζε είηε ηνπιάρηζηνλ 250 ζπκκεηέρνληεο. 

 

 Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο έρνπλ εξεπλεηηθή θαη ζηαηηζηηθή θπξίσο εθαξκνγή. ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζνπκε ζπλέδξηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηφηεηεο 

φπσο ην κέγεζφο ηνπο, ν αξηζκφο ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη ζχλεδξνη ή απφ ην ζέκα θαη 

ην ραξαθηήξα ηνπ εθάζηνηε ζπλεδξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην άξζξν “Convention tourism modeling” 

αλαγλσξίδνληαη ηα εμήο ηέζζεξα νξγαλσηηθά επίπεδα: 

 

1. Σνπηθέο νξγαλψζεηο, φπσο είλαη ην Rotary Club, νη νπνίεο ζπλαληηνχληαη πεξηνδηθά ζε έλα 

γξαθείν, θαθεηέξηα ή εζηηαηφξην. 

2. Γεγελείο   νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη θάπνηα ζπκκεηνρή θπβεξλεηηθνχ ή δεκφζηνπ 

θνξέα θαη νη νπνίεο ζπλαληηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πφιε ηεο πεξηνρήο. 
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3. Δζληθέο νξγαλψζεηο πνπ κπνξεί λα απαξηίδνληαη απφ κεκνλσκέλνπο θνξείο ή ζπκκεηέρνληεο 

απφ ηνπηθνχο ή εζληθνχο θνξείο. Οη ζπλαληήζεηο ηνπο γίλνληαη κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα 

ηεο πεξηνρήο. 

4. Γηεζλείο ή παγθφζκηνη νξγαληζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ φια ηα παξαπάλσ. 

 

 Καηεγνξηνπνίεζε πθίζηαληαη ηα ζπλέδξηα θαη κε βάζε ηνλ θνξέα δηνξγάλσζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πνιινί νξγαληζκνί πνπ δηεμάγνπλ ζπλέδξηα θαη ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, δηαθνξεηηθή εκβέιεηα θαη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Ο Cleverdon 

αλαγλσξίδεη 5 γεληθέο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ: 

 

 Γηεζλείο θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

 Γηεζλείο κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

 Πνιπεζληθνί επηρεηξεκαηηθνί θχθινη 

 Δζληθέο θαη ηνπηθέο ελψζεηο θαη ηδξχκαηα 

 Δζληθνί θαη ηνπηθνί επηρεηξεκαηηθνί θχθινη 

 

 ηελ πεξίπησζε ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ε θχξηα πεγή δεδνκέλσλ είλαη ν χλδεζκνο 

Γηεζλψλ Δλψζεσλ (UIA). Ο φξνο ζπλεδξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

εθείλα ηα ζπλέδξηα ηα νπνία δηεμάγνληαη απφ δηεζλείο ελψζεηο θαη εκθαλίδνληαη ζην εηήζην βηβιίν 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζην εηήζην εκεξνιφγην ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

 Σα είδε ησλ ζπλεδξίσλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δκπνξηθά ζπλέδξηα: Οη ιφγνη δηεμαγσγήο απηψλ ησλ ζπλεδξίσλ είλαη θπξίσο ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ε επέθηαζε ζε αγνξέο – ζηφρνπο. 

 Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα: πλήζσο επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν θαη ηα πην ζπλεζηζκέλα 

είλαη ηα ηαηξηθά. Γηαξθνχλ 3-4 εκέξεο θαη έρνπλ κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. 

 Πνιηηηθά ζπλέδξηα: Γηεμάγνληαη απφ πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα. ηφρνο ηνπο είλαη 

λα ζέζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο, λα ζπδεηεζεί ηη πήγε ζηξαβά ή ηη έγηλε ζσζηά ζηε δηαρείξηζε 

κηαο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο θιπ. 

 πλέδξηα δηεζλψλ νξγαληζκψλ: πλήζσο είλαη εηήζηα ή θάζε δχν ή πεξηζζφηεξα ρξφληα θαη 

δηεμάγνληαη ζηε ρψξα θάπνηνπ κέινπο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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2.3 ςνεδπιακόρ Σοςπιζμόρ 

 

ηαλ κηιάκε γηα επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ αλαθεξφκαζηε ζηνλ .ΣΚ..Δ. ηνπξηζκφ, δειαδή ζε 

ζπζθέςεηο, ηαμίδηα - θίλεηξα, ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο ή εθδειψζεηο. Μηα επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε 

ή αιιηψο ζχζθεςε ζπλήζσο δηεμάγεηαη γηα εηαηξηθνχο ζθνπνχο ή ζρέδηα πνπ θάλεη ε εηαηξία θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο γίλεηαη κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη άιιεο θνξέο εθηφο απηήο. 

πκκεηέρνληεο είλαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο θαη ε δηάξθεηα δελ είλαη παξά ιίγεο ψξεο.  

 Έλα ηαμίδη - θίλεηξν κπνξεί λα είλαη έλα ηαμίδη – δψξν ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ή ηνπο πειάηεο ηεο ζαλ επηβξάβεπζε γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ή ζαλ 

επραξηζηήξην δψξν γηα ηε ζπλεξγαζία. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, πνιιέο εηαηξίεο, θπξίσο πνιπεζληθέο, 

επηιέγνπλ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα λα επηβξαβεχζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο ή γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο 

θαινχο πειάηεο ηνπο. 

 Έλα ζπλέδξην δηεμάγεηαη ζπρλά θαη κπνξεί λα δηνξγαλψλεηαη παξάιιεια κε κηα έθζεζε. Μηα 

έθζεζε είλαη ε επίδεημε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη δηεμάγεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ παξνπζίαζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν πφλεκα εζηηάδεη ζην ηξίην κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ, δειαδή, 

ζηα ζπλέδξηα. ην εμήο, ινηπφλ, νη φξνη ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλέδξηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο φξνη 

θέξνληεο ηελ ίδηα ζεκαζία. 

 Ζ νξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξφλν 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζπλέδξην. Κάζε θάζε εκπεξηθιείεη ηξία ζηνηρεία ηα νπνία 

αθνξνχλ ηξεηο πηπρέο: ην ζπλέδξην, ηε θηινμελία θαη ηελ ςπραγσγία. 

 

 ζνλ αθνξά ην ζπλέδξην: Ζ νκάδα ηνπ επαγγεικαηία δηνξγαλσηή ζπλεδξίσλ πξνηείλεη 

ζηφρνπο θαη δηνξγαλψλεη έλα ζρέδην. Καη ηα δπν κέξε ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ην ζρέδην θαη 

βάδνπλ ηηο ππνγξαθέο ηνπο ζε ζπκβφιαην. Καζνξίδεηαη έλα πξφγξακκα, επξίζθνληαη ε 

ηνπνζεζία, ν ρψξνο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη νη ρνξεγνί. Πξνεηνηκάδεηαη ην πιηθφ πνπ ζα 

δηαλεκεζεί θαη ίζσο θαη θάπνηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Σνπνζεηείηαη, επίζεο, ν 

απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο. 

 ζνλ αθνξά ηε θηινμελία: Δθδίδνληαη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, νη ζπκκεηέρνληεο 

πιεξνθνξνχληαη ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο δηακνλήο πνπ έρνπλ ζε δηάθνξα μελνδνρεία. 

Καλνλίδνληαη νη κεηαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα μελνδνρεία ηνπο. Γηνξγαλψλνληαη 

θάπνηεο εθδειψζεηο θαισζνξίζκαηνο θαη θάπνηα ηειεηή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα 10 
 

 ζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία: Γηνξγαλψλνληαη κηθξέο εμνξκήζεηο ζηελ πφιε φπνπ 

δηνξγαλψλεηαη ην ζπλέδξην, ην γθαιά θαη εθδειψζεηο γηα ηηο ζπδχγνπο θαη ηνπο θίινπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

 Σν γξαθείν πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

νξγάλσζε φισλ απηψλ, είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη λα ειέγρεη 

ηε δηαδηθαζία ζε φια ηα ζηάδηα, ψζηε λα ππάξμεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηφρνο είλαη λα 

δηνξγαλσζεί έλα επηηπρεκέλν ζπλέδξην, λα θηινμελεζνχλ νη παξεπξηζθφκελνη κε ηνλ πην 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν θαη ην ζπλέδξην λα ζηεθζεί κε επηηπρία ηφζν ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν φζν θαη 

ζε επίπεδν ζπκκεηνρψλ. 

 Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο, γηαηί κπνξεί λα βνεζήζεη κηα ρψξα ε νπνία δελ 

θαηαλέκεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ηνπξηζηηθέο επηζθέςεηο πνπ δέρεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη φινη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ θαη ην πφζν 

επηθεξδήο είλαη, νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί γεληθά δελ παξάγνπλ δεδνκέλα 

πνπ λα αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Χο απνηέιεζκα, είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ηνπο εξεπλεηέο λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Δπηπιένλ, ε θχζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ απμάλεη ηε δπζθνιία ζηελ 

εχξεζε κεηξήζηκσλ δεδνκέλσλ. Σν λα αλαιχζνπκε ηε δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη κε αγαζά, ππεξεζίεο 

θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλαο φρη θαη ηφζν εχθνια επηηεχμηκνο ζηφρνο.  

 Απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζε κηα πιεζψξα θιάδσλ θαη ηνκέσλ ζηνλ 

ρψξν θαη ηε ρψξα φπνπ δηεμάγεηαη ην ζπλέδξην. Έλα ζπλέδξην δίλεη ηελ επθαηξία γηα άκεζε επαθή, 

αιιειεπίδξαζε, πιεξνθφξεζε θαη απφθηεζε γλψζεσλ, γηα γλσξηκίεο επαγγεικαηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη δηθηχσζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πφιε θαη ηε 

ρψξα φπνπ δηεμάγεηαη. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ιφγσ ηεο επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ πεξηνρή, ιφγσ ηεο ζπλνδείαο ηνπο απφ ζπδχγνπο θαη θίινπο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ. Σν γεγνλφο φηη  πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θφζκν απαιιάζζνληαη 

θνξνινγηθά γηα ηηο δαπάλεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζπλέδξην  απνηειεί 

επίζεο ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα ζπλέδξην μνδεχνπλ ρξήκαηα γηα ηε δηακνλή, ηε κεηαθνξά, ηε 

δηαηξνθή θαη ηελ ςπραγσγία ηνπο. Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη θαλείο ζε έλα 

ζπλέδξην δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηζθέπηεηαη θαλείο κηα ρψξα γηα 

μεθνχξαζε θαη αλαςπρή. Έλαο ζχλεδξνο έξρεηαη ζηελ ρψξα δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ γηα λα 

αληαιιάμεη απφςεηο κε ηνπο ππνινίπνπο ζπλέδξνπο, γηα λα κάζεη λέα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελφ ηνπ, λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξα πξνζφληα, λα γλσξίζεη λέα πξφζσπα, λα πξνσζήζεη ηε 
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δνπιεηά ηνπ ή ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο ηνπ. Πνιιά Γξαθεία πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ (CVBs) 

έρνπλ δηεμάγεη έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα νη νπνίεο απνθάιπςαλ φηη έλαο ζχλεδξνο μνδεχεη ζρεδφλ 

ηα δηπιά ζε ζρέζε κε έλαλ ηππηθφ ηνπξίζηα. 

 Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ησλ εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ είλαη λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη ηξφπνη θαη κέζνδνη κέηξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ “Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry” (2006), ππάξρνπλ δχν 

ηξφπνη κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επίπησζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ: 

 

1. Γηα λα κεηξεζεί ε δήηεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ κεηαβιεηέο, φπσο νη δαπάλεο ησλ 

ζπλέδξσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλέδξηα, αιιά θαη άιιεο πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη. Με νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζε μελνδνρεία ή αιινχ, ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε γηα λα θηάζνπλ νη 

ζχλεδξνη ζην ρψξν δηεμαγσγήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμίδεςαλ εμαηηίαο απηνχ 

ηνπ ζπλεδξίνπ. 

2. Γηα λα κεηξεζεί ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ κεηαβιεηέο, φπσο ην εηζφδεκα 

έηζη φπσο απηφ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε ζπλδξνκή γηα ην ζπλέδξην θαη απφ ηηο πξνκήζεηεο, 

ηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ηελ εξγαζία. Δθηφο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη είλαη βαζηθέο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηήλ 

ηελ νκάδα θαη άιιεο εξγαζίεο νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο δεπηεξεχνπζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ηα μελνδνρεία θ.ά.. Απηέο νη κεηαβιεηέο απνηεινχλ 

ζεκείν αλαθνξάο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλεδξηαθνχ 

πξντφληνο ζην ΑΔΠ.  

 

 ε γεληθέο γξακκέο, «ε βηνκεραλία ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο: ηα επηρεηξεκαηηθά ζπλέδξηα θαη ηα ζπλέδξηα ελψζεσλ θαη νξγαληζκψλ (Chon, 1991)». 

Οη ζχλεδξνη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεδξίσλ έρνπλ πιεξσκέλα ηα έμνδά ηνπο, ελψ νη ζχλεδξνη ζηα 

ζπλέδξηα ελψζεσλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην θνκκάηη αλαςπρήο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ο Martin Oppermann δηεμήγαγε κηα έξεπλα ε νπνία απνθάιπςε ηα αθφινπζα
1
: 

                                                           
1
 Martin Oppermann, “Convention cities-images and changing fortunes”, The Journal of Tourism Studies Vol.7, No 1, 

May 1996. 
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 Οη CEOs ζηε Βφξεηα Ακεξηθή ζεσξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ σο ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ζην ζρεδηαζκφ ελφο ζπλεδξίνπ. 

Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ, ε αζθάιεηα, ε θαζαξηφηεηα θαη ε 

ειθπζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ. Ληγφηεξν ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα είλαη ε λπρηεξηλή 

δσή, ην θιίκα θαη ε δπλαηφηεηα μελάγεζεο. 

 ηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε φηη εθείλνη νη πξννξηζκνί πνπ είλαη πηζαλφ λα βειηηψζνπλ ηελ 

εηθφλα ηνπο κε μελαγήζεηο ελψζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ δηεμάγνπλ ζπλέδξηα ζε δηάθνξεο πφιεηο, ζα 

έπξεπε λα επελδχζνπλ θάπνην επηπιένλ ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηαμίδηα εμνκνίσζεο θαη φρη γηα γεληθή 

δηαθήκηζε ζηνλ ηχπν θαη ζηελ ηειεφξαζε. 

 ηε Νέα Εειαλδία αθφκε θαη ν έιεγρνο ζηα αεξνδξφκηα θαη ε ηεισλεηαθή δηαδηθαζία 

(customs procedure) δηεπθνιχλεηαη γηα ηνπο ζπλέδξνπο (NZTN, 1995). Απηφ δείρλεη μεθάζαξα ηελ 

αμία πνπ δίλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο  ηνπο ηαμηδηψηεο θαη θάλεη πξφδειν ην γεγνλφο φηη κηα θαιή 

εληχπσζε μεθηλά κε ην πνπ παηάεη θαλείο ην πφδη ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ. Δπηπιένλ, ε δηαθήκηζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηέηνηεο ρεηξνλνκίεο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο κεηαδίδεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη είλαη 

ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 χκθσλα κε κηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ MPI, νη κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ζπλεδξίσλ σο νη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ην 

πνχ ζα δηνξγαλσζεί ην ζπλέδξην είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Ζ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πηζαλνχ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ ζηνπο ζπλέδξνπο 

ζπλνιηθά. 

 Ζ γεληθφηεξε ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηφζν ζαλ πφιε ζπλεδξίνπ φζν θαη ζαλ ηφπνο 

ηνπξηζηηθφο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο, δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο, θιίκα, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

θιπ.). 

 Ζ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ δηακνλήο. 

 

 χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, γηα ηνπο ζπλέδξνπο, εθηφο απφ ην θξηηήξην ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο  θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο, ε ρξεζηκφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ελφο ζπλεδξίνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθή. Φπζηθά, ην άηνκν πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην αλ ζα 

παξεπξεζεί ή φρη ζε έλα ζπλέδξην πεξηνξίδεηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο. Γηα απηφ θαη ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπλέδξσλ έρεη πιεξσκέλα ηα έμνδα απφ παλεπηζηήκηα, εηαηξίεο ή άιινπο 

ρξεκαηνδφηεο. 
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 Δθηφο φκσο απφ ηα νθέιε, ππάξρνπλ πάξα πνιιά θφζηε ηα νπνία πξέπεη λα ινγαξηάζεη 

θαλείο φηαλ εμεηάδεη ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Σα θφζηε απηά κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ γεληθά ζε 

ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά. Σα ζηαζεξά αλαθέξνληαη ζε θφζηε φπσο ην θφζηνο αλνηθνδφκεζεο ελφο 

ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ ή ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπ. Αθφκε, σο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα λνεζνχλ 

θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζηάζκεπζεο, ε δεκηνπξγία δξφκσλ θιπ. Δπηπιένλ, ηα ζηαζεξά θφζηε 

πεξηιακβάλνπλ θαη έμνδα ελέξγεηαο. Σα κεηαβιεηά θφζηε αλαθέξνληαη ζηα έμνδα εξγαζίαο, 

εθηχπσζεο θπιιαδίσλ, ζηελ πιεξσκή ηνπ δηνξγαλσηή ηνπ ζπλεδξίνπ, ζηα ελνίθηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ, ζηνπο κεηαθξαζηέο, ζηα coffee-breaks, ζηε βξαδηλή εθδήισζε πνπ 

ζπλήζσο δηνξγαλψλεηαη θιπ. 

Ο ζπλεδξηαθφο αιιά θαη γεληθά ν επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο είλαη πιένλ ρσξίο ακθηβνιία ε 

ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ αθνξά φιε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο καο. Οη 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ζηε ρψξα καο είλαη ηεξάζηηεο θαη 

αλαιχνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΣΗΝ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο θαη άξζξα ζρεηηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ. 

Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Καη νη πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφλ, δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ή λα εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιν αξηζκφ 

πεξηπηψζεσλ. Τπάξρνπλ πνιιά εκπφδηα ζηελ έξεπλα πάλσ ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, φπσο ε 

έιιεηςε αμηφπηζησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ε απνπζία ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ρσξψλ πάλσ ζε απηφ ην 

ζέκα θιπ. Πξνζπεξλψληαο απηά ηα εκπφδηα, πνιινί πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ηη ζεκαίλεη γηα κηα 

ρψξα ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, πψο κπνξεί κηα ρψξα λα ηνλ εμειίμεη, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θ.ν.θ.. Μεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλψλ 

παξνπζηάδνληαη εδψ ζπλνπηηθά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε δπζθνιία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν έξεπλαο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη αθνξνχλ ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ είλαη 

ζπάληεο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ 

παλεπηζηήκηα ή δηεζλείο νξγαληζκνχο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

ξέπνπλ ζε ζεκαληηθά ιάζε. Χζηφζν, ππάξρνπλ αμηφπηζηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα καο δψζνπλ κηα γεληθή, ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

ζηεξηδφκελνο ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο πξνηείλεη λα δνζεί έκθαζε ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ, 

θαζψο θαίλεηαη λα έρεη ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο. 

Σα ζέκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε απηφλ ηνλ θιάδν είλαη ε 

κέζε θαηαλάισζε ησλ ζπλέδξσλ, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζπλεδξίσλ, νη παξάγνληεο πνπ 

θαζηζηνχλ έλαλ πξννξηζκφ ειθπζηηθφ θ.ά.. 

χκθσλα κε ηελ Christina Bernini
2
, ε βηνκεραλία ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ σθειεί ηελ 

νηθνλνκία κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηνπο ηδίξνπο ηείλνπλ λα 

θαηαλέκνληαη ζε πνιινχο ηνκείο θαη δεχηεξνλ, εμαηηίαο ηεο ηάζεο λα δηνξγαλψλνληαη ζπλέδξηα off 

season, κεηψλεηαη ε πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη επνρηαθά απφ άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Οη ζχλεδξνη 

έρνπλ έμνδα ηαμηδηνχ, φπσο επίζεο θαη έμνδα γηα ηε δηακνλή, ηε ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην, ηελ 

ελνηθίαζε ίζσο θάπνηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ηε δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία ηνπο. 

                                                           
2
 Cristina Bernini, “Convention industry and destination clusters: Evidence from Italy”, Tourism Management, 2009 
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Οη Go θαη Pine (1995) θαη ν Bhatia (1991) ζεσξνχλ φηη νη ηνπξίζηεο επαγγεικαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη ζηελ ηηκή ζε ζρέζε κε ηνπο απινχο ηνπξίζηεο. Απνηειέζκαηα 

έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απφ ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Κέληξν δείρλνπλ φηη ηα δχν ηξίηα ησλ ηνπξηζηψλ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ παξαηείλνπλ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο ηαμίδη γηα αλαςπρή, φηαλ θπζηθά 

κπνξνχλ. 

Καη ζε πνιιέο άιιεο έξεπλεο παξαηεξήζεθε φηη ν ζχλεδξνο μνδεχεη πεξηζζφηεξα απφ ηνλ 

απιφ ηνπξίζηα. Οη Weber & Chon (2002) παξαηήξεζαλ φηη θαη νη δηνξγαλσηέο ησλ ζπλεδξίσλ 

μνδεχνπλ ρξήκαηα ζηνλ πξννξηζκφ. Αλ παξαιιειίζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

δηνξγαλσηψλ ελφο ζπλεδξίνπ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ζπλέδξσλ κε έλα ραξηνθπιάθην πνπ 

απαξηίδεηαη απφ δχν ρξεφγξαθα, ηφηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ηα πνζά απηά έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ πφιε φπνπ δηεμάγεηαη ην ζπλέδξην. 

Σν IACVB ππνινγίδεη φηη θάζε 20,000$ ηα νπνία μνδεχνληαη απφ ζπλέδξνπο ζε κηα πεξηνρή 

πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία κηαο ζέζεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ν Graveline (1984) βξήθε φηη ρξεηάδεηαη 

άκεζε δαπάλε πνπ πνηθίιιεη κεηαμχ 19,368 έσο 33,500$ γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ζέζε 

εξγαζίαο. Πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο εξγαζίεο. Χζηφζν, ην πνζφ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα θαηαλαισζεί απφ ηνπο ζπλέδξνπο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ζέζε 

εξγαζίαο δηαθέξεη απφ κέξνο ζε κέξνο. 

Απφ λσξίο βξέζεθε ζηε βηβιηνγξαθία φηη ε ηνπνζεζία παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν γηα έλα 

ζπλέδξην. Οη Var, Cesario θαη  Mauser (1985) παξαηήξεζαλ φηη «ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε 

ειθπζηηθφηεηα απαξηίδνπλ καθξάλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία φηαλ είλαη λα ιεθζεί απφθαζε 

επηινγήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ην ζπλέδξην». Σα ζπλέδξηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

πξνζεγγίζηκεο πεξηνρέο είλαη πην πηζαλφ λα πξνζειθχζνπλ ζπλέδξνπο θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ 

κεγαιχηεξε δήηεζε. Οη Rittichainuwat, Beck θαη Lalopa (2001) αλαγλψξηζαλ αθφκε έλαλ θηλεηήξην 

παξάγνληα, ην ιεγφκελν “sightseeing”, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ηαμηδηνχ ζε κέξε επηζπκεηά, ηεο 

μελάγεζεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηεο αιιαγήο ηεο ξνπηίλαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιινί εξεπλεηέο αλαγλψξηζαλ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε επηινγήο ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε 

ηνπνζεζία, ην δίθηπν κεηαθνξψλ, ε θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ, νη δπλαηφηεηεο αλαςπρήο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνηείλεη ν δηνξγαλσηήο ηνπ ζπλεδξίνπ, ε πξνζσπηθή εμέιημε πνπ ζα 

πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην, νη ζπκθσλίεο θαη νη γλσξηκίεο πνπ ζα γίλνπλ ζε απηφ. Οη Var 

et al (1985), Witt et al (1995), Oppermann and Chon (1997), Rittichainuwat et al (2001), Jago & 

Deery (2005), Severt et al (2007) θαη Zhang et al (2007) είλαη κεξηθνί νη νπνίνη βξήθαλ  φηη ε 

ηνπνζεζία είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. 
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Πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ έδεημαλ φηη ε ηνπξηζηηθή 

θαηαλάισζε εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ε αηηία ηνπ ηαμηδηνχ, ε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο, ν ηχπνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ηαμίδη, ηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Becken and Gnoth, 2004; 

Cai, 1998,1999; Cai et al, 1995; Leones et al, 1998; Spotts and Mahoney, 1991; Pizam and Reichel, 

1979; Dardis et al, 1994; Mak et al, 1977). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην κέγεζνο ηεο 

θαηαλάισζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα θαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Cai, 1998,1999; 

Jang et al, 2004), κε ηελ εζληθφηεηα (Suh and Gartner, 2004), ηνλ ηχπν ησλ ηνπξηζηψλ (Becken and 

Gnoth, 2004; Dardis et al, 1994), ηα κέξε πνπ έρεη επηζθεθζεί ήδε θαλείο (Leones et al, 1998), ηνλ 

ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο (Mule, 1998), φπσο επίζεο θαη κε ηελ θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ηνπ ηαμηδηψηε (Godbey and Graefe, 1991). 

Ο Α. K. Bhatia πεξηέγξαςε ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη ζηνπο νπνίνπο πξέπεη κηα ρψξα λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

αλ ζέιεη λα γίλεη ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο. Απηνί νη παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηνλ Bhatia (1991) είλαη 

«ε ηνπνζεζία θχξησλ ή ππνζηεξηθηηθψλ γξαθείσλ ησλ εηαηξηψλ δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ, ε 

επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ, ην θφζηνο, ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν, ε ηνπνζεζία ηνπ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ε ζεκαζία πνπ έρεη ν 

ζπλεδξηαθφο ρψξνο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ ζπλεδξίνπ, ε αηκφζθαηξα, ην απνηειεζκαηηθφ 

κάξθεηηλγθ θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ησλ δηνξγαλσηψλ». 

Οη Oppermann & Chon (1997) παξαηήξεζαλ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απφθαζή ηνπ ζρεηηθά κε ην αλ ζα παξαθνινπζήζεη ή φρη έλα ζπλέδξην, εηδηθά αλ ν 

ππνςήθηνο ζχλεδξνο είλαη απηφο πνπ ζα πιεξψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμφδσλ ηνπ. 

Έξεπλεο πάλσ ζηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ν πειάηεο ζην πξντφλ έδεημαλ ηξεηο θχξηνπο νδεγνχο 

αμίαο: ηελ άλεζε, ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα (Gale, 1994; Parasuraman, 1997; Woodruff,1997; 

Zeithaml, 1988). ηε βηνκεραλία ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ε εχθνιε πξφζβαζε απφ ην 

αεξνδξφκην ζηνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν ή ην θέληξν ηεο πφιεο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν άλεζεο. Σα ζπλεδξηαθά θέληξα είλαη ζεκαληηθά, θαζψο πξνζειθχνπλ κεγαιχηεξα ζπλέδξηα 

θαη ζπλέδξνπο κε κεγάιε νηθνλνκηθή εκβέιεηα. Ζ ζχδεπμε ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο φκσο απηφλ 

ηνλ θαηξφ έρεη αξρίζεη λα παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν κε ηελ άλεζε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

νδεγήζεη ηνπο ζπλέδξνπο λα ςάρλνπλ ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ ηηκήο θαη πνηφηεηαο. 

Μηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ην θχξνο ην νπνίν πεξηβάιιεη 

ηελ ρψξα φπνπ δηνξγαλψλεηαη. Οη Holcomb θαη Beauregard δήισζαλ: «Με ην λα πξνζειθχεη κηα 

πφιε ζπλέδξηα θεξδίδεη επηπιένλ δεκνζηφηεηα θαη κπνξεί ζπλεηδεηά λα πξνζπαζήζεη λα πξνβάιιεη 
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ηελ εηθφλα ηεο πφιεο, λα αιιάμεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη κέρξη ηφηε ε πφιε σο κε θαηάιιεινο γηα 

επελδχζεηο ηφπνο, λα ειαηηψζεη ηε εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηε θηψρεηα. Ζ λέα εηθφλα πνπ ζα 

απνθηήζεη ε πφιε είλαη απηή ηεο πξνφδνπ, ηεο αλάπηπμεο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο. Οη 

κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο κε πνιπρψξνπο  είλαη ζεκαληηθά ζχκβνια πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηε λέα 

εηθφλα (1981)». 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ην 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα.  ηε βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεηαη φηη φλησο ππάξρεη 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Χζηφζν, νη νηθνλνκνιφγνη δε ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή 

αμία απηνχ, φπσο αλαθέξεη ν George G. Fenich
3
. 

Απηφ, φκσο, πνπ ζα έπξεπε λα εξεπλήζεη θαλείο θαη έρεη λα θάλεη κε ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ 

είλαη ηα πνζνηηθνπνηεκέλα νθέιε πνπ έρεη γηα ηε ρψξα ή ηελ πφιε. Γηα λα γίλεη απηφ ν Maurice C. 

Tideman, επέιεμε λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηξεηο παξάγνληεο: ηηο άκεζεο δαπάλεο, ηε ζπλνιηθή εξγαζία 

θαη ηε κε κεηξήζηκε αμία. Αξρηθά, γηα λα κεηξήζεη ηηο ζπλνιηθέο άκεζεο δαπάλεο ησλ ζπλέδξσλ 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε: 

 

(a + b) * e + (a + b) * (c + d) * f 

 

πνπ a= ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζπλέδξσλ,  

b= ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξηψλ, 

c= ε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, 

d= νη εκέξεο παξακνλήο πξηλ ή κεηά ηηο εκέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

e= ην θφζηνο ηεο δηνξγάλσζεο αλά ζχλεδξν 

f= ε κέζε εκεξήζηα δαπάλε κέζα ζηα φξηα ηεο ρψξαο. 

 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη, δειαδή ε ζπλνιηθή εξγαζία, κπνξεί λα βξεζεί αλ 

εμεηάζνπκε ηελ δαπάλε ελφο ζπλέδξνπ αλά επαγγεικαηηθφ θιάδν αλά εξγαδφκελν
4
. Ο ηξίηνο 

παξάγνληαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε κε κεηξήζηκε αμία αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε θήκε ηεο πφιεο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηνξγαλψλεηαη ην ζπλέδξην. 

Οη δαπάλεο είλαη ν πην δχζθνινο λα βξεζεί παξάγνληαο ζε ζρέζε κε άιια κέηξα 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπλεδξίνπ. Δμαηηίαο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 

δαπάλεο δελ ηζρχνπλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνπλ άιινη παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηνπ 

                                                           
3
 George Fenich (1992) “Convention center development: pros, cons and unanswered questions”, Int. J. Hospitality 

Management Vol.11 No3 pp.183-196. 
4
 Maurice C. Tideman Ph.D.(1982), “Cost-Benefit analysis of Congress Tourism”, Tourism Management Revue de 

tourisme, n°4. 
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ζπλεδξίνπ θαη ε επνρηθφηεηά ηνπ
5
. Ο McGill έρεη δηθαηνινγεκέλα δειψζεη φηη «… νπνηαδήπνηε 

εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο απηνχ ηνπ θιάδνπ ζα ήηαλ έλα ιάζνο κε εθζέηε ην 10. Σφζν κεγάιε είλαη ε 

έιιεηςε γλψζεο πνπ ππάξρεη ζε απηφλ ηνλ θιάδν». 

Μηα λέα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη απηή 

ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ (behavioral finance). Χζηφζν, απηή ε κέζνδνο είλαη 

πνιχ λέα θαη δελ ππάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία γηα λα ηελ αλαθέξνπκε εδψ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ν 

ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα πνιχ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ πεδίν ην νπνίν βξίζθεηαη αθφκε 

ζε πξψηκν ζηάδην έξεπλαο, αλ ιεθζεί ππφςε ε δπζθνιία εχξεζεο αθαδεκατθψλ αλαθνξψλ ζε απηφ 

θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Τπάξρεη πεδίν γηα έξεπλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ λα αλαδεηρζεί θαη λα εμειηρζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
George Hughes (1988), “Conference tourism: Implications for Scotland”, Scottish Geographical Magazine, 104:3, 

pp.161-166. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

 

4.1 Παγκόζμια ηαηιζηικά ηοισεία 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, 

ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηζηαζηαθά γλσζηνπνηνχλ νξγαληζκνί φπσο ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (World Tourism Organization), ε Γηεζλήο Έλσζε πλεδξίσλ θαη 

Δθδειψζεσλ (International Congress and Convention Association), ε Γηεζλήο Έλσζε 

Δπαγγεικαηηθψλ πλαληήζεσλ (Meetings International Association) θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε 

Δπαγγεικαηηθψλ πζθέςεσλ (Meetings Professional International), δείρλνπλ φηη ν ζπλεδξηαθφο 

ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη εηεζίσο πεξίπνπ 5-7% ζε παγθφζκηα θιίκαθα
6
. 

Απφ ην 1950 έσο ην 2010 νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ δηεζλψο απμάλνληαλ κε εηήζην ξπζκφ 6,5%, 

θηάλνληαο απφ 25 εθαηνκκχξηα ζηα 800 εθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο. Χζηφζν, πνιιά πξάγκαηα 

άιιαμαλ απφ φηαλ ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη. Σν 2009 ζην κεζνπξάλεκα 

ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ε Δπξψπε παξνπζίαζε κηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%. 

Παξά ηε γεληθή πηψζε, κεξηθνί πξννξηζκνί θαηέγξαςαλ αμηνζεκείσηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ην 

2009 ζε αθίμεηο ηνπξηζηψλ. Μεξηθνί ηέηνηνη πξννξηζκνί είλαη ε νπεδία, ε Οπγγαξία, ε ΦΤΡΟΜ 

θαη ε Σνπξθία. χκθσλα κε ηελ IATA, νη κεηαθηλήζεηο ηαμηδησηψλ παξνπζίαζαλ ζεηηθά λνχκεξα 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην επηέκβξην ηνπ 2009, πξψηε θνξά κεηά απφ έλα ρξφλν κε αξλεηηθά 

πξφζεκα. Παξά ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηνπ 2009, ν UNWTO πξνβιέπεη αλάπηπμε γηα ηηο αθίμεηο 

ηαμηδησηψλ παγθνζκίσο ηεο ηάμεο ηνπ 3-4% γηα ην 2010. 

χκθσλα κε ηνλ WTO
7
, νη δηεζλείο αθίμεηο ηαμηδησηψλ ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ παγθφζκηα 

πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% γηα ην 2009 αγγίδνληαο κφιηο ηα 880 εθαηνκκχξηα. Αχμεζε παξνπζηάζηεθε 

ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009 χζηεξα απφ 14 κήλεο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ αχμεζε χςνπο 

2% πνπ θαηαγξάθεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009 έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πηψζεηο χςνπο 

10%, 7% θαη 2% πνπ θαηαγξάθεθαλ ηα ηξία πξψηα ηξίκελα αληίζηνηρα. 

                                                           
6
 Dora Sgartsou (14/05/2008), «New Era for Congress Tourism in Greece”, Travel Daily News, 

(http://www.traveldailynews.gr/makeof.asp?central_id=1673&permanent_id=1). 

 
7
 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο νξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη θαζνδεγεηήο 

ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθά. Πξφθεηηαη γηα κηα παγθφζκηα έθθξαζε ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη κηα πξαθηηθή πεγή 

ηερλνγλσζίαο. Σα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη απφ 160 ρψξεο θαη πεξηζζφηεξα απφ 350 επηπιένλ κέιε αληηπξνζσπεχνπλ 

ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, ηαμηδησηηθέο νξγαλψζεηο θαη εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φπσο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, μελνδνρεία 

θαη ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο. 
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 Ζ DLA Piper, ν κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ θφζκν κε ζρεδφλ 4.000 

απαζρνινχκελνπο δηθεγφξνπο ζε πεξηζζφηεξα απφ 65 γξαθεία ζηελ Αζία, ηελ Δπξψπε, ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηηο Ζ.Π.Α. δηεμήγαγε έξεπλεο πνπ απνθάιπςαλ γηα ην 2009 ηα αθφινπζα
8
: 

 

 Μηα κεγάιε κεξίδα ησλ Δπξσπαίσλ εξσηψκελσλ (84%) θαη αθφκε κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ 

Ακεξηθαλψλ (90%) ζεσξνχλ σο «αλεθηφ» ην δηθφ ηνπο πξνβιεπφκελν 12κελν γηα ηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Θεσξνχλ δειαδή φηη κεηά βίαο ζα επηβηψζνπλ. 

 ρεδφλ φινη νη Δπξσπαίνη εξσηψκελνη (90%) θαη νη Ακεξηθαλνί (92%) δελ πεξηκέλνπλ λα 

αλαθάκςνπλ νη δνπιεηέο ηνπο ηνλ πξνζερή ρξφλν. 

 Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ Δπξσπαίσλ εξσηψκελσλ (70%) παξαηεξνχλ ζεκαληηθή κείσζε 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ, δειαδή ζηνλ .ΣΚ..Δ ηνπξηζκφ. 

 Σν 80% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ην 50% ησλ Ακεξηθαλψλ ζεσξνχλ φηη νη παξνχζεο ζπλζήθεο 

ζηελ αγνξά έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαιέο επθαηξίεο γηα απηνχο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ νη 

επελδχζεηο ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Σν 71% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ην 75% ησλ Ακεξηθαλψλ εξσηψκελσλ ζεσξνχλ φηη ε επέλδπζε 

ζε «πξάζηλα μελνδνρεία» είλαη καθξνπξφζεζκε. 

 Σν 62% ησλ Δπξσπαίσλ πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ζε αιπζίδεο 

μελνδνρείσλ, ελψ κφλν 36% ησλ Ακεξηθαλψλ ζεσξνχλ φηη έλαο κηθξφο αξηζκφο αιπζίδσλ 

μελνδνρείσλ ζα θάλεη αίηεζε γηα ρξενθνπία. 

 Σν 43% ησλ Ακεξηθαλψλ πηζηεχεη φηη ε πξφζθαηε χθεζε έρεη κεγαιχηεξν αληίθηππν ζην 

εηζφδεκα αλά δηαζέζηκν δσκάηην μελνδνρείνπ απφ φιεο ηηο άιιεο ησλ πξνεγνχκελσλ 30 

εηψλ. 

 

 Παξά ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο επηθξαηεί ε άπνςε φηη ν επηρεηξεκαηηθφο 

θφζκνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ .ΣΚ..Δ. ηνπξηζκφ είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμνο. χκθσλα κε ηνλ 

Αδακαληφπνπιν Ησάλλε, ηνλ κάλαηδεξ ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο ηεο αιπζίδαο AKS 

Hotels, ε δηεζλήο αγνξά ζπλεδξίσλ αληηκεησπίδεη αηζηφδνμα ηελ πξφζθαηε θξίζε. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αλαθνξάο ηεο Δπξσπατθήο Βηνκεραλίαο Δπαγγεικαηηθψλ πλαληήζεσλ γηα ην 2008 δείρλνπλ φηη 

ην 25% ησλ εηαηξηψλ πνπ δηνξγαλψλνπλ ζπλέδξηα πξνγξακκαηίδεη πεξηζζφηεξα δηεζλή ζπλέδξηα γηα 

ηνλ επφκελν ρξφλν, ην 35% δε ζα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξίσλ θαη ην 60% ζα θάλεη κείσζε 

                                                           
8
 Editorial (2009) “The Global financial crisis and its impact on the hospitality industry”, International Journal of 

Hospitality Management 28, pp.301. 
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ησλ εμφδσλ. Σα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ζπλεδξηαθνχ πξννξηζκνχ ζχκθσλα κε απηή ηελ αλαθνξά 

είλαη ε ηνπνζεζία, ην value for money, ε πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ε θαιή ζπγθνηλσλία. 

 Δίλαη βέβαην φηη ε θξίζε έρεη αξρίζεη λα επεξεάδεη φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Χζηφζν, παιηά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε, λα αληηγξαθνχλ 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θξίζεσλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη νη επθαηξίεο εθηφο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξνμελεί κηα ηέηνηα ζπγθπξία. Παξαθάησ δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ην 2008 θαη ην 2009 ηα νπνία δίλνπλ κηα ηδέα ηνπ 

ηη επηθξαηεί παγθνζκίσο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

 χκθσλα κε ηελ ICCA
9
, νη πην δεκνθηιείο πξννξηζκνί γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ είλαη ε 

Φηιαλδία, ε νπεδία, ε Οιιαλδία, ε Οπγγαξία θαη ε Ννξβεγία (2008). Απηφ πνπ κπνξεί θαλείο λα 

πεη βιέπνληαο ην κεξίδην θάζε ρψξαο ζην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ είλαη φηη ε δήηεζε γηα ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ ζε απηέο ηηο ρψξεο θαζνξίδεη θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ. Δπηπιένλ, νη PCOs 

ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πνιχ νξγαλσκέλνη θαη αλαπηπγκέλνη. Σν επίπεδν επκάξεηαο, φπσο επίζεο 

θαη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί ιφγνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε γηα ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. 

Σν θφζηνο είλαη ζίγνπξα έλαο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζην λα δηνξγαλψλνληαη ζπλέδξηα ζηηο ρψξεο 

φπνπ ε δήηεζε γηα ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ είλαη πςειή. 

 ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δνχκε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα ζε παγθφζκην επίπεδν γηα λα θαηαιάβνπκε ηη άιιαμε θαη γηαηί. χκθσλα κε ηελ 

ICCA, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ηχπσλ θαη θαηεγνξηψλ εθδειψζεσλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ κεξηθέο 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο
10

: 

 

 ρεδφλ θάζε «εηδηθφηεηα» έρεη κηα έλσζε, ε νπνία δηνξγαλψλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο επίζεκεο 

ζπλαληήζεηο. 

 Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Οη πξννξηζκνί ελαιιάζζνληαη. 

 Ζ πξσηνβνπιία γηα δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν πξνέξρεηαη ζπλήζσο 

απφ ην γεγελέο κέινο ηεο επηηξνπήο. 

 ρεδφλ 25-30% ηεο δηαδηθαζίαο απφθαζεο δελ πεξηιακβάλεη θάπνηα δηαδηθαζία πξνζθνξψλ 

θαη επηινγήο κηαο εμ απηψλ, αιιά έρεη έλαλ «θεληξηθφ ππνθηλεηή», ν νπνίνο επηιέγεη ηελ 

ηνπνζεζία θαη ην ρψξν βαζηζκέλνο ζε πξνθαζνξηζκέλα θαη απζηεξά θξηηήξηα. 

 

                                                           
9
 Η Διεθνής Ένωση Συνεδρίων και εκδηλώσεων (ICCA) ηδξχζεθε ην 1963 θαη ηψξα έρεη πεξηζζφηεξα απφ 850 κέιε ζε 

85 ρψξεο. 
10

 Statistics Report: The International Association Meetings Market 1999-2008. 
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 Μηα έξεπλα ηεο ICCA απνθάιπςε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία απφ ην 1999 έσο θαη 

ην 2008. Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε ππφ ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα 

ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν εθείλα ηα ζπλέδξηα θαη νη επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείραλ ηνπιάρηζηνλ 50 άηνκα, νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ κε επαλαιακβαλφκελνπο ξπζκνχο θαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

Ο πίλαθαο παξαθάησ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ICCA απφ ην 1999 έσο ην 2008. 

 

Πίνακαρ 4.1. Απιθμόρ ζςνεδπιάζευν ζύμθυνα με ηη βάζη δεδομένυν ηηρ ICCA 

Έηορ ςνεδπιάζειρ 

1999 4.424 

2000 5.101 

2001 5.069 

2002 5.898 

2003 5.978 

2004 7.147 

2005 7.232 

2006 7.648 

2007 7.578 

2008 7.475 

 

ρεδφλ νη κηζέο επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2008 είραλ 

ελαιιαζζφκελν ηφπν δηεμαγσγήο παξνπζηάδνληαο έηζη κηα αχμεζε 1,6% ζε ζρέζε κε ην 2007. 

30,4% φισλ ησλ ζπλεδξίσλ ην 2008 έρνπλ Δπξσπατθνχο ελαιιαζζφκελνπο πξννξηζκνχο, 23,4% 

έρνπλ σο βάζε ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ελψ 9,4% ηελ Αζία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή.  

Σν 2008, ην κεξίδην αγνξάο γηα ηελ Δπξψπε ήηαλ 55,4% κε ζπλερή κείσζε απφ ην 2003. Ζ 

Αζία θαη ε Μέζε Αλαηνιή είλαη ζηε δεχηεξε ζέζε, ελψ ε Βφξεηα Ακεξηθή ζηελ ηξίηε κε ζρεηηθά 

ζηαζεξά κεξίδηα αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 18,6% θαη 11,4% αληίζηνηρα. Σν 2008 ε Λαηηληθή Ακεξηθή 

θαηείρε ην 9,2% ηεο αγνξάο, ε Απζηξαιία ην 3% θαη ε Αθξηθή ην 2,5%. 

Απφ ην 2004, νη Ζ.Π.Α. θαη ε Γεξκαλία είλαη ε πξψηε θαη ε δεχηεξε αληίζηνηρα ρψξα ζε 

αξηζκφ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κέρξη ην 2008. Ζ Ηζπαλία θαη ε Γαιιία είλαη ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε 

αληίζηνηρα κε αμηνζεκείσηε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2007. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είρε, επίζεο, κηα 

αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξίσλ. Χζηφζν, έπεζε απφ ηελ ηέηαξηε ζέζε πνπ θαηείρε ην 2007 
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ζηελ πέκπηε ζέζε ην 2008. Ζ Οιιαλδία είλαη λενεηζεξρφκελε ρψξα ζηνπο πξψηνπο 10 παίξλνληαο 

ηε ζέζε ηεο Απζηξίαο. 

Γηα πξψηε θνξά κέζα ζε ηξία ρξφληα ε Βηέλλε κνηξάδεηαη ηελ πξψηε ζέζε κε ην Παξίζη σο ε 

πην δεκνθηιήο πφιε γηα ην 2008. Ζ Βαξθειψλε έξρεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε κε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο 

ησλ 30 ζπλεδξίσλ ζε ζρέζε κε ην 2007. Ζ ηγθαπνχξε έπεζε απφ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ηέηαξηε θαη 

ην Βεξνιίλν έπεζε ηξεηο ζέζεηο θαηαιήγνληαο πέκπην. Ζ ηνθρφικε θαη ε ενχι είλαη λέεο πφιεηο 

ζηελ πξψηε δεθάδα θαηέρνληαο ηελ φγδνε θαη έλαηε ζέζε αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσηεο 

λενεηζεξρφκελεο πφιεηο ζηελ πξψηε εηθνζάδα είλαη ε Αζήλα, ην Μπνπέλνο Άηξεο, ην άν Πάνιν θαη 

ην Σφθπν. 

Σν 2008 ν κέζνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλά ζπλέδξην ήηαλ 638, κηα αχμεζε θαηά 20 άηνκα 

ζε ζρέζε κε ην 2007. ρεδφλ 27% ησλ ζπλεδξίσλ είρε 250-500 ζπλέδξνπο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ζπλέδξσλ γηα ην 2008 ζχκθσλα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ICCA είλαη 4,9 δηο. ζνλ αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπλεδξίσλ αλά ρψξα, νη Ζ.Π.Α. βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε αλ κεηξήζνπκε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπλέδξσλ αλά ρψξα κε πεξίπνπ 680.000 ζπλέδξνπο ην 2008 ( κηα αχμεζε 135.000 

ζπλέδξσλ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2007). Ζ Ηηαιία βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε 400,000 

ζπλέδξνπο θαη ε Γεξκαλία ηξίηε κε πάλσ απφ 360.000 ζπλέδξνπο. 

Ο επηέκβξηνο παξακέλεη ν πην δεκνθηιήο κήλαο γηα ηε δηνξγάλσζε ελφο δηεζλνχο 

ζπλεδξίνπ, ελψ αθνινπζνχλ ν Ηνχληνο, ν Οθηψβξηνο θαη ν Μάεο. Πάλσ απφ ην 55% ησ δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ ην 2008 ήηαλ εηήζηα θαηαγξάθνληαο κηα αχμεζε ηνπ 1% ζε ζρέζε κε ην 2007. Απφ ην 

2000 κέρξη ην 2007 ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ ζπλεδξίσλ ζηαδηαθά απμήζεθε απφ ην 47% ζην 59%. 

Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα ηα ζπλέδξηα έγηλαλ κηθξφηεξα ζε δηάξθεηα, θαζψο ην 1999 ε κέζε 

δηάξθεηα ελφο ζπλεδξίνπ ήηαλ 4,4 εκέξεο, ελψ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα είλαη 3,9 εκέξεο.  

Σν 2008 ε ρξήζε μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε κε 41,5%. Ζ 

ρξήζε ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ έραζε 2,1% ην 2008. Ζ ρξήζε παλεπηζηεκηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ 

ηελ άιιε απμήζεθε ζε δήηεζε πεξηζζφηεξν απφ 2% θαη ηψξα θαηέρεη ην 19,2%. 

Οη Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο είλαη ην πην ζχλεζεο ζέκα δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. 

Ζ Σερλνινγία, ε Δπηζηήκε θαη ε Βηνκεραλία θαηέρνπλ ηε δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε 

αληίζηνηρα απφ ην 2003. 

  Σν κέζν χςνο ζπκκεηνρήο αλά ζχλεδξν αλά ζπλέδξην γηα ην 2008 είλαη 547 ακεξηθαληθά 

δνιάξηα. Πξφθεηηαη γηα ην πςειφηεξν κέζν θφζηνο ζπκκεηνρήο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Σν 

εθηηκψκελν εηζφδεκα ζε φια ηα ζπλέδξηα αλέξρεηαη γηα ην 2008 ζην χςνο ησλ 12 δηο ακεξηθαληθψλ 

δνιαξίσλ, έλα πνζφ ρσξίο πξνεγνχκελν. 

Ζ UIA  θάζε ρξφλν δεκνζηεχεη επίζεο ηελ επίζεκε αλαθνξά ηεο γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε ζηνηρεία ηα νπνία ε ίδηα ζπιιέγεη θαη αλαιχεη. χκθσλα κε ηελ UIA, 
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ινηπφλ, κέρξη ην Μάην ηνπ 2009, ππήξραλ 328.949 ζπλέδξηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο απφ ηα νπνία 

ηα 316.128 (96%) πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εηήζηα αλαθνξά. Απφ απηά ηα 

297.306 έιαβαλ ρψξα ην 2007 ή λσξίηεξα, ηα 11.423 έιαβαλ ρψξα ην 2008 θαη ηα ππφινηπα 7.399 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλα γηα ην 2009 θαη κεηά. Ζ παγθφζκηα πίηα γηα ην 2008 κε βάζε απηή ηελ 

αλαθνξά παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίνακαρ 4.2. Η παγκόζμια πίηα ηος ζςνεδπιακού ηοςπιζμού για ηο 2008 (Πηγή:UIA) 

 Δπξψπε  52.73% 

 Βφξεηα θαη Νφηηα 

Ακεξηθή 
 17.83% 

 Αζία  21.67% 

 Αθξηθή  4.70% 

 Απζηξαιαζία/ 

Δηξεληθφο 
 3.07% 

  

Οη δεκνθηιέζηεξεο ρψξεο θαη πφιεηο γηα δηεμαγσγή δηεζλνχο ζπλεδξίνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. 
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Πίνακαρ 4.3 Οι σώπερ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν ηο 2008 (Πηγή:UIA) 

Υώπα 
Απιθμόρ 

ζςνεδπίυν 

Ποζοζηό ζε ζσέζη με όλα ηα 

ζςνέδπια 

 1.   Ζ.Π.Α.  1079  9.73% 

 2.   Γαιιία  797  7.19% 

 3.   ηγθαπνχξε  637  5.75% 

 4.   Ηαπσλία  575  5.19% 

 5.   Ηζπαλία  467  4.21% 

 6.   Γεξκαλία  440  3.97% 

 7.   Οιιαλδία  428  3.86% 

 8.   Ηηαιία  413  3.73% 

 9.   Βέιγην  383  3.46% 

 10. Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
 349  3.15% 
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Πίνακαρ 4.4. Οι πόλειρ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν ηο 2008 (Πηγή:UIA) 

Πόλη 
Απιθμόρ 

ζςνεδπίυν 

Ποζοζηό ζε ζσέζη με όλα 

ηα ζςνέδπια 

 1.   ηγθαπνχξε  637  5.75% 

 2.   Παξίζη  419  3.78% 

 3.   Βξπμέιεο  299  2.70% 

 4.   Βηέλλε  249  2.25% 

 5.   Βαξθειψλε  193  1.74% 

 6.   Σφθπν  150  1.35% 

 7.   ενχι  125  1.13% 

 8.   Βνπδαπέζηε  116  1.05% 

 9.   Κνπεγράγε  104  0.94% 

 10. Λνλδίλν  103  0.93% 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα δηεζλή ζπλέδξηα γηα ην 2009 επίζεο απνθαιχπηνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. 

 

Πίνακαρ 4.5. ςνολικά ζηαηιζηικά δεδομένα για ηο 2009 και 2010 (Πηγή:UIA) 

  2009 2010 

πλνιηθφο αξηζκφο ζπλεδξίσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

UIA 342.500 328.949 

Αξηζκφο ζπλεδξίσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 329.489 316.128 

Αξηζκφο φζσλ έιαβαλ ρψξα πξηλ ην αλαθεξφκελν έηνο 309.915 297.306 

Αξηζκφο φζσλ ιακβάλνπλ ρψξα ην αλαθεξφκελν έηνο 11.929 11.423 

Αξηζκφο ρσξψλ γηα φια ηα ρξφληα 257 252 

Αξηζκφο πφιεσλ γηα φια ηα ρξφληα 11.386 10.385 

Αξηζκφο ρσξψλ κφλν γηα ην αλαθεξφκελν έηνο 194 193 

Αξηζκφο πφιεσλ κφλν γηα ην αλαθεξφκελν έηνο 1.653 1.664 
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Σν κεξίδην αγνξάο γηα ην 2009 δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Πίνακαρ 4.6. Η παγκόζμια πίηα ηος ζςνεδπιακού ηοςπιζμού για ηο 2009 (Πηγή:UIA) 

Δπξψπε 54.1% 

Αζία 23.1% 

Ακεξηθή 15.7% 

Αθξηθή 4.9% 

Απζηξαιαζία / Δηξεληθφο 2.4% 

 

 

Οη πην δεκνθηιείο ρψξεο γηα ην 2009 παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.7.. 

 

Πίνακαρ 4.7. Οι σώπερ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν για ηο 2009 (Πηγή:UIA) 

 Υώπα Απιθμόρ ζςνεδπίυν 

Ποζοζηό ζε ζσέζη με ηον ζςνολικό απιθμό 

ζςνεδπίυν 

1. Ζ.Π.Α. 1085 9.4% 

2. ηγθαπνχξε 689 6.0% 

3. Γαιιία 632 5.5% 

4. Γεξκαλία 555 4.8% 

5. Ηαπσλία 538 4.7% 

6. Βέιγην 470 4.1% 

7. Οιιαλδία 458 4.0% 

8. Απζηξία 421 3.7% 

9. Ηηαιία 391 3.4% 

10. Ηζπαλία 365 3.2% 
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Οη πην δεκνθηιείο πφιεηο γηα ην 2009 παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.8.. 

 

Πίνακαρ 4.8. Οι πόλειρ με ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ζςνεδπίυν για ηο 2009 (Πηγή:UIA) 

 Πόλη 

Απιθμόρ 

ζςνεδπίυν 

Ποζοζηό ζε ζσέζη με ηον ζςνολικό απιθμό 

ζςνεδπίυν 

1. ηγθαπνχξε 689 6.0% 

2. Βξπμέιιεο 395 3.4% 

3. Παξίζη 316 2.8% 

4. Βηέλλε 311 2.7% 

5. Γελεχε 183 1.6% 

6. Βεξνιίλν 171 1.5% 

7. Πξάγα 170 1.5% 

8. ηνθρφικε 159 1.4% 

9. ενχι 151 1.3% 

10. Βαξθειψλε 148 1.3% 

 

 

4.2 ηαηιζηικά ηοισεία Για Σην Δλλάδα 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ειιεληθφ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Απηή ε 

θαηάζηαζε επηθξαηεί ιφγσ ηνπ φηη δελ γίλεηαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ επίζεκνπο νξγαληζκνχο, 

φπσο ηνλ ΔΟΣ ή ηα παλεπηζηήκηα ε νπνία ηνπιάρηζηνλ λα δεκνζηνπνηείηαη ζην επξχ θνηλφ. Ζ 

Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία δελ έρεη εθδειψζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηεο έξεπλεο θαη 

ζηνηρεία. Χζηφζν, θαίλεηαη ζε δηεζλή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φηη ε Διιάδα δελ απνηειεί δεκνθηιή 

ζπλεδξηαθφ πξννξηζκφ. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα δε δηαζέηεη ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα λα θηινμελήζεη έλα δηεζλέο ζπλέδξην ψζηε λα θαηαγξαθεί απηφ απφ ηελ 

ICCA, θαζψο ε ICCA ζπιιέγεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ κφλν δηεζλή ζπλέδξηα. Δπηπιένλ, δελ 

ππάξρνπλ πνιιά κέιε ζηελ ICCA πνπ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ δελ ππάξρνπλ 

ηφζα ψζηε λα απνηεινχλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ νξγαληζκνχ. Σα κέιε πνπ ππάξρνπλ 

επίζεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη ηελ πξνζέιθπζε κεγάισλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. Οη εηαηξίεο πνπ 

δηνξγαλψλνπλ ζπλέδξηα ζπλήζσο ηα δηεμάγνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ θαη ιεηηνπξγνχλ. Ζ Διιάδα δε 

δηαζέηεη αμηνζεκείσην αξηζκφ κεγάισλ εηαηξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηνξγαλψζνπλ έλα ζπλέδξην 

γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο ζηελ Διιάδα. 
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Ζ Διιάδα εθηηκάηαη φηη θαηέρεη κφλν ην 2% ηνπ .ΣΚ..Δ. ηνπξηζκνχ ζηελ Δ.Δ., φηαλ ε 

Γεξκαλία θαηέρεη ζρεδφλ ην 19%. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ICCA, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

αλαπηχζζεηαη 5% εηεζίσο ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ηνλ επξσπατθφ ρψξν ε Διιάδα 

έρεη ηε 13
ε
 ζέζε, ελψ ε Αζήλα έρεη παξνπζηάζεη 100% αχμεζε κέζα ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία.  

ηελ Διιάδα ν γεληθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα ην Α.Δ.Π. 

πεξίπνπ θαηά 16,3% θαη 19,8% αληίζηνηρα (WTTC)
11

. Ζ Διιάδα πξνζειθχεη πεξηζζφηεξν απφ 16 

εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζε πεξηζζφηεξν απφ 15% ηνπ Α.Δ.Π.. Ο 

ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ν νπνίνο ζηνρεχεη ζε αθαδεκατθέο, επαγγεικαηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αγνξέο 

ζεσξείηαη αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο εζληθήο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη 

απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ αλέξρνληαη ζε $ 14.402.000 γηα ην 2006, $ 15.550.000 

γηα ην 2007, $ 18.187.000 γηα ην 2008 θαη $ 16.084.000 γηα ην 2009
12

. 

Δθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλέδξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηνξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα, 

ππάξρνπλ θαη άιια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζε θαλείο λα αλαιχζεη. Σέηνηα αθνξνχλ 

ηε κέζε άκεζε δαπάλε αλά ζχλεδξν, ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηε κείσζε ηεο 

επνρηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο θ.ά.. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα ην 2001
13

, ν 

ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο παγθνζκίσο θάιππηε ην 3-4% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ δηεζλψο. Απφ ην 

κεξίδην πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Διιάδα, ε Αζήλα ζπγθεληξψλεη ην 40% ηεο ζπλεδξηαθήο θίλεζεο ζηελ 

Διιάδα, ελψ ε Κξήηε, ηα Γσδεθάλεζα θαη ε Μαθεδνλία έρνπλ έλα θαιφ πνζνζηφ. Οη κήλεο απφ ηνλ 

Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνχλην πξνηηκψληαη γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, 

θαζψο πάλσ απφ ην 40% ησλ ζπλεδξίσλ δηνξγαλψζεθε απηνχο ηνπο κήλεο. Οη κήλεο απφ ηνλ Ηνχλην 

κέρξη ηνλ επηέκβξην ζπγθεληξψλνπλ ην 35% ηεο θίλεζεο. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε κέζε 

εκεξήζηα δαπάλε αλά ζχλεδξν είλαη ζρεδφλ 10πιάζηα ζε ζρέζε κε ηε δαπάλε ελφο απινχ ηνπξίζηα. 

Χζηφζν, ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο είλαη 4-5 εκέξεο δειαδή θάηη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ 

παξακνλή ελφο ηνπξίζηα. Ο κέζνο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ηνπ 

παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ θαη κφιηο πνπ θηάλεη ηα 170 άηνκα. Απηφο ν αξηζκφο ππνδειψλεη ηελ κε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα φπσο επίζεο θαη ηελ έιιεηςε κεγάισλ 

ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ. 

 

 

 

                                                           
11

 http://en.wikipedia.org 
12

 http://www.euromonitor.com/factfile.aspx?country=GR 
13

 Loukis A. Athanasiou (2002), “Congress tourism in Greece: Development, Problems, Possibilities and Strategies”, 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ (Bid Procedure) 

 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ είλαη κέζα ζηηο πξψηεο επηινγέο γηα ηε 

δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ ζε απηήλ, εληνχηνηο ζα κπνξνχζε λα θάλεη ζε θεληξηθφ επίπεδν θάπνηεο 

θηλήζεηο νη νπνίεο καθξνπξφζεζκα ζα ηε βνεζνχζαλ ζην λα επηηχρεη κηα θαιχηεξε θαηάηαμε κέζα 

ζηηο πξνηεηλφκελεο γηα δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ ρψξεο. Γηα λα θηλεζεί ε ρψξα πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε πξέπεη αξρηθά λα πξνζεγγίζεη νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε 

δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. Αθνχ γίλεη απηφ θαη απνθηεζνχλ νη θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο θαη 

ππάξμεη ε απαξαίηεηε πξφζβαζε ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ, ηφηε ε Διιάδα 

κε ηε ζπλεξγαζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ PCOs κε έδξα ζηελ Διιάδα κπνξεί λα αξρίζεη λα 

ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ. 

ιεο νη ρψξεο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηεμαγσγή ελφο 

δηεζλνχο ζπλεδξίνπ κέζσ ηεο απνθαινχκελεο «δηαδηθαζίαο πξνζθνξάο». Μηα «πξνζθνξά» είλαη ε 

πξφζθιεζε γηα ηε δηνξγάλσζε ελφο δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ζε κηα ρψξα (IAPCO). Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε αθφινπζε: ν επαγγεικαηίαο δηνξγαλσηήο ζπλεδξίσλ 

(PCO) ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη θαη έρεη θίλεηξν λα εκπιαθεί ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζε ζπλεξγαζία 

κε ην άηνκν ή ηα άηνκα ηα νπνία είραλ ηελ ηδέα γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξίνπ, 

ελεκεξψλεη ηνπο αξκφδηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπ λα αλαιάβεη ηε 

δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ. Οη PCOs ζπλήζσο πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεδξίνπ, 

θπξίσο επεηδή κε ην λα δίλεη ζηνπο PCOs ν αξκφδηνο νξγαληζκφο ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ εμαζθαιίδεη ρξφλν θαη εμνηθνλνκεί ρξήκαηα ζε ζρέζε κε ην αλ αλαιάκβαλε φιε ηε 

δηαδηθαζία ν ίδηνο ν νξγαληζκφο (Macdonald, 1984).  

Γνπιεηά ησλ PCOs είλαη λα ελεκεξψζνπλ πιήξσο ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο κε ηελ 

παξνπζίαζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, ψζηε νη αξκφδηνη θπβεξλεηηθνί θνξείο λα απνδερηνχλ ή λα απνξξίςνπλ ηελ πξφηαζε. 

Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ, ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

εξγαζηνχλ πξηλ θαη κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο, εθφζνλ απηή γίλεη απνδεθηή θαη ν 

δηνξγαλσηήο επηιεγεί γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ, ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί 

ην ζρέδην, ηα ζηξαηεγηθά νθέιε κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο. 

Σα ζεηηθά ζηνηρεία κηαο ηέηνηαο πξνζθνξάο είλαη ηα εμήο: 
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Γηα ηελ ρψξα: 

 

 Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

 Αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο 

 Γεκνζηφηεηα θαη δηαθήκηζε ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ 

 Οθέιε γηα ηνλ απιφ ηνπξηζκφ 

 

Γηα ηελ πφιε: 

 

 Αχμεζε εηζνδήκαηνο 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Τπνδνκέο 

 Απμεκέλνο αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ 

 Γεκνζηφηεηα ιφγσ ηνπ ζπλεδξίνπ 

 

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα: 

 

 Γηθηχσζε 

 Δλεκέξσζε γηα γεγνλφηα ηνπ θιάδνπ 

 Αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ ηνπ ρψξνπ θαη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο 

 Νέεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο 

 Δπθαηξία γηα ζπκκεηνρή ζε έλα ηέηνην ζπλέδξην πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ππήξρε 

 

 Σα θξηηήξηα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θξηζεί πνηνο PCO  ζα θεξδίζεη ηελ 

πξνζθνξά είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Να ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε ηέηνησλ εθδειψζεσλ 

 Να ππάξρεη δεδνκέλε θαη θαζηεξσκέλε ελαιιαγή ησλ ρσξψλ φπνπ δηνξγαλψλνληαη ηα 

ζπλέδξηα 

 Να γίλεη θαιφο ζρεδηαζκφο 

 Να ηαηξηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ 

 Να έρεη νηθνλνκηθή επειημία 
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 Να ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο, ινγηζκηθά θαη πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πφιε θαη ηε 

ρψξα φπνπ ιεηηνπξγεί ν PCO (γηαηί ζπλήζσο ν PCO ζέιεη λα δηνξγαλψζεη ην ζπλέδξην ζηε 

ρψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ) 

 Να ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο. 

 

 Αλ ε πξφηαζε ηνπ PCO θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ζθέθηεθαλ λα δηεμάγνπλ έλα ζπλέδξην γίλεη 

απνδεθηή απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο, ηφηε ην ζρέδην πξέπεη λα αθνινπζεζεί κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ζπλδξνκή ησλ αθφινπζσλ θνξέσλ: ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέιεζαλ λα δηεμάγνπλ ην ζπλέδξην, ησλ 

πξνζθεθιεκέλσλ κειψλ ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο εηαηξίαο ηνπ PCO, ησλ ρνξεγψλ, ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα δηνξγαλσζεί ην ζπλέδξην, ηνπ Γξαθείνπ πλεδξίσλ θαη 

Δπηζθεπηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πφιε θαη ηνπ εθάζηνηε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, θαζψο 

θαη κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. 

 χκθσλα κε ηελ IAPCO (“Bidding for a congress (www.iapco.org)”), ην επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηνχλ φινη νη παξαπάλσ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 

1. Γηακφξθσζε ηεο νκάδαο ή ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο 

2. Αλάιπζε θξηηεξίσλ πξνζθνξάο 

3. Δθθίλεζε έξεπλαο θαη πξνεηνηκαζία ηεο εηθφλαο ηνπ ζπλεδξίνπ 

4. Γεκηνπξγία κνληέινπ SWOT  γηα ηελ πξνζθνξά 

5. Δπηινγή πφιεο θαη ρψξνπ 

6. Δπέθηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζθνπψλ, ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θιπ 

7. Πξνεηνηκαζία ελφο πιάλνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ ρξεκάησλ γηα ηελ 

δηαδηθαζία πξνζθνξάο φπνπ ζα θαίλνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

8. Πξνεηνηκαζία ελφο πιάλνπ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ζπλέδξην θαη επηβεβαίσζε 

δηαζεζηκφηεηαο ελφο επαξθνχο πνζνχ ρξεκάησλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

9. Καηακέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ππνζηήξημεο δηαθφξσλ θνξέσλ 

10. Δπηβεβαίσζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο πξνζθνξάο 

11. ρεδηαζκφο ινγνηχπνπ γηα ην ζπλέδξην 

12. Παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο 

13. ρεδηαζκφο φπνησλ παξνπζηάζεσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ θαη πξνεηνηκαζία 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πιηθνχ 

14. Γηνξγάλσζε ελφο ζηαλη παξνπζίαζεο 

http://www.iapco.org)/
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15. Οξγάλσζε ηεο θηινμελίαο πνπ ζα παξαζρεζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο 

16. Οξγάλσζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα δηαλεκεζεί 

17. Οξγάλσζε ησλ logistics πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο 

18. Πξφβα ηεο παξνπζίαζεο 

19. Σειεπηαίεο δηνξζψζεηο ηεο πξνζθνξάο 

20. Αλ απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ επηηξνπή εμέηαζεο ηεο πξνζθνξάο, 

γίλεηαη πξνεηνηκαζία παξνπζίαζήο ηνπ μερσξηζηά θαη ε ππνβνιή ηνπο ζηελ επηηξνπή 

21. Αλ απαηηείηαη γίλεηαη κηα επηηφπηα επίζθεςε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ 

ζπλεδξίνπ. 

 

 Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη κηα ρψξα ζε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλν  επαγγεικαηία δηνξγαλσηή 

ζπλεδξίσλ ζε κηα κνξθή «δεκνπξαζίαο» γηα ηε δηεθδίθεζε δηεμαγσγήο ελφο ζπλεδξίνπ. Φπζηθά, ηα 

νθέιε πνπ αλακέλνληαη είλαη ηζάμηα, αιιά θαη φζα δηαθπβεχνληαη είλαη επίζεο ζεκαληηθά. Ίζσο, ε 

Διιάδα λα κε δηαζέηεη  PCOs νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα δαπαλήζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα γηα λα 

εηζέιζνπλ ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαη κάιηζηα, γηα ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα πηζαλφηαηα ρσξίο 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δληνχηνηο, ε Διιάδα πξέπεη λα αξρίζεη λα ζπκκεηέρεη έζησ θα κε κηθξή 

παξνπζία ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο δηεθδίθεζεο πξνθεηκέλνπ καθξνπξφζεζκα λα κπνξέζεη λα 

μεθηλήζεη πξάγκαηη λα δηνξγαλψλεη δηεζλνχο εκβέιεηαο ζπλέδξηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΡΑΦΔΙΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΠΣΧΝ 

(Convention & Visitors Bureaus) 

 

 

Μηα πην κεζνπξφζεζκε θαη απνδνηηθή θίλεζε γηα κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα, ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία 

επαξθψλ θαη επηηπρεκέλσλ Γξαθείσλ πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ. Σα Γξαθεία πλεδξίσλ θαη 

Δπηζθεπηψλ είλαη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ζηφρνο είλαη λα πξνζειθχζνπλ 

ζπλέδξηα θαη επηζθέπηεο. Γηάθνξνη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο θαη γηα λα πξνβιεζεί ε ρψξα ή ε πφιε ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ. 

Μέιε απηψλ ησλ γξαθείσλ είλαη θπξίσο μελνδνρεία θαη γξαθεία ηαμηδηψλ. Έλα Γξαθείν πλεδξίσλ 

θαη Δπηζθεπηψλ δελ είλαη αξκφδην γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. Αληηζέησο, δε ζπκκεηέρεη θαζφινπ 

ζηε δηαδηθαζία δηνξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Έλα ηέηνην γξαθείν είλαη αξκφδην γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ 

πξννξηζκνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ γξαθείσλ ηαμηδηψλ. 

Σα γξαθεία απηά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπο λα έξρνληαη ζε επηθνηλσλία θαη 

επαθή, λα ζπλεξγάδνληαη , λα δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ εθδειψζεηο, λα ζπληνλίδνπλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε πειάηεο, λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ερεκχζεηαο, λα πξνζειθχζνπλ 

επελδπηηθά θεθάιαηα θαη λα βνεζήζνπλ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Αθφκε, πξνζθέξνπλ ηερληθή, 

δηαθεκηζηηθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε. 

Έλα Γξαθείν πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη έλα ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν 

θαη έλα γξαθείν δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ λα δηακνξθψζεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην, λα δηακνξθψζεη 

κηα πξφηαζε πξνζθνξάο θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε δηαδηθαζία απηή. Απηά ηα γξαθεία ζπρλά 

πξνζθέξνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε πξαθηνξεία ή αθφκε θαη ππεξεζίεο γηα ηε δηνξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ. Χζηφζν, ν πην ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έρνπλ είλαη λα πξνσζνχλ θαη λα παξέρνπλ 

πιεξνθφξεζε. 

Σα Αζελατθφ Γξαθείν πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ ηδξχζεθε ην 2003 απφ ηέζζεξηο θνξείο. 

Χζηφζν, ππήξμαλ πνιιά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γελ ππήξμε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΔΟΣ νχηε ππνζηήξημε απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία. Γηα απηφ ην ιφγν, ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2006. Σν 2007 έγηλε πξνζπάζεηα 

επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ. ήκεξα ην Γξαθείν ηεο Αζήλαο θάλεη θάπνηεο θαιέο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο 

ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ πξνο ην εμσηεξηθφ ρσξίο σζηφζν κέρξη ζήκεξα λα ππάξρνπλ απηά 

απνηειέζκαηα. 

Σν Γξαθείν πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ ζηε Θεζζαινλίθε ηδξχζεθε ην 2000 απφ κηα νκάδα 

ηδηνθηεηψλ μελνδνρείσλ. Σν Γξαθείν έθηαζε λα έρεη πάλσ απφ 100 κέιε κε ρξεκαηνδφηεζε ηφζν 
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απφ δεκφζηνπο φζν θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ είρε 

είλαη πεξηνξηζκέλα, σζηφζν έρεη θαηαθέξεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδαία δνπιεηά θαη έρεη 

βνεζήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ .ΣΚ..Δ. ηνπξηζκνχ. ήκεξα, σζηφζν, ην Γξαθείν έρεη αλαζηείιεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ γεγνλφο πνπ δπζηπρψο πάεη πίζσ ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΛΤΗ SWOT ΚΑΙ ΜΗΣΡΑ TOWS 

 

 

7.1 Ανάλςζη SWOT 

 

Μηα αλάιπζε SWOT εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ «ηα ζέκαηα-θιεηδηά κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θα ηεο ζηξαηεγηθήο επηδεμηφηεηαο (Johnson and 

Scholes, 1999)» ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη δπλάκεηο θαη 

νη αδπλακίεο ηεο Διιάδνο ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ (εζωηεπικό πεπιβάλλον), φπσο επίζεο θαη νη 

επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα θαη ζην κέιινλ (εξωηεπικό 

πεπιβάλλον). 

 

Γπλάκεηο  

 

 Καιή γεσγξαθηθή ζέζε: Ζ ρψξα έρεη ηελ ηχρε λα βξίζθεηαη ζε έλαλ θφκβν ν νπνίνο ελψλεη 

ηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα ειθπζηηθή 

γηα ηελ θηινμελία δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε ζπλέδξνπο απφ ηηο ηξεηο απηέο επείξνπο. Δπηπιένλ, 

ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα παξαζαιάζζηα ρψξα απνηειεί κεγάιν πιενλέθηεκα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ήπην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε απηήλ. 

 Μεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα θηινμελίαο:  Ζ Διιάδα είλαη ε ρψξα ηνπ «Ξέληνπ Γία» θαη απηφ 

απφ κφλν ηνπ ππνδειψλεη ηελ ραξαθηεξηζηηθή θηινμελία πνπ επηδεηθλχνπλ εδψ θαη 

εθαηνληάδεο ρξφληα νη Έιιελεο. ήκεξα, ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ρηιηάδεο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ έηνηκν λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ νη πειάηεο. 

 Πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο: ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 1.000 

μελνδνρεία πέληε θαη ηεζζάξσλ αζηέξσλ
14

, ελψ νη ππνδνκέο γηα ηελ δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ 

είλαη ζχγρξνλεο θαη νη ζπλεδξηαθνί ρψξνη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία γηα 

δηνξγάλσζε κεγάισλ εθδειψζεσλ. Δπηπιένλ, πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο πνιπηειείαο (spa, πηζίλα, ππεξεζίεο νκνξθηάο, γπκλαζηήξην θιπ.). 

 Φπζηθά ηνπία θαη ηζηνξηθά κέξε: Ο κεζνγεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ρψξαο καο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πινχζηα ηζηνξία πνπ δηαζέηεη απνηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ πνπ πξνζειθχεη 

                                                           
14 Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην/ ΗΣΔΠ - Ζ εηθφλα ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδνο, Οθηψβξηνο 2009. 
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ηνλ θφζκν λα ηνλ επηζθεθηεί ηδηαίηεξα γηα δηαθνπέο. Χζηφζν, αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη 

ηηο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 

αληηιακβάλεηαη φηη πιεξνί φια ηα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα έρεη αλαπηπγκέλν θαη ηνλ 

ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. ζνη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηνλ ηφπν 

δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ε Διιάδα έρεη πνιιά λα δείμεη ηφζν ζε θπζηθή νκνξθηά θαη 

πινχην φζν θαη ζε ηζηνξία. 

 Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά: πλερίδνληαο ηελ παξαπάλσ ζθέςε θαλείο αλαθαιχπηεη φηη κέζα 

απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξία αλαθαιχπηεη θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ θνπιηνχξα πνπ έρεη 

γαινπρήζεη ηνπο Έιιελεο. Αζθαιψο, φκσο θαη ε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο Διιάδαο έρεη λα 

επηδείμεη ζεκαληηθέο δείγκαηα πνιηηηζκνχ κέζσ ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, ησλ δξψκελσλ ησλ 

εθάζηνηε δήκσλ, δηαθφξσλ θεζηηβάι πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε ειιεληθέο πφιεηο θαη άιισλ 

εηθαζηηθψλ δξψκελσλ πνπ αληαλαθινχλ ηελ ζπλέρεηα ζηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ. 

 Ήιηνο – Θάιαζζα – Γηαθνπέο: Ζ Διιάδα είλαη παγθνζκίσο γλσζηή γηα απηφ ην ηξίπηπρν θαη 

ε αιήζεηα είλαη φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνβάιινληαη θαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο 

θακπάληεο πνπ θάλεη ε ρψξα ζην εμσηεξηθφ. Αλακθηζβήηεηα, ε Διιάδα είλαη επλνεκέλε, 

θαζψο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη θαλείο φηαλ επηιέγεη ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ γηα ηηο 

δηαθνπέο ηνπ. 

 Απεπζείαο πηήζεηο απφ πνιιέο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο (θαη φρη κφλν) γηα Αζήλα κεηά ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο: Οη αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο ηδηαηηέξσο ηεο Αζήλαο έρνπλ βειηησζεί 

πνιχ κεηά ην 2004. Πνιιέο επξσπατθέο θαη κε πφιεηο απέθηεζαλ απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ 

Αζήλα νπφηε θαη ε δήηεζε πνπ ππήξρε απφ απηέο θαηάθεξε λα θαιπθζεί. Σν αεξνδξφκην Δι. 

Βεληδέινο απνηειεί έλα ζχγρξνλν αεξνδξφκην ην νπνίν κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζε πιεζψξα 

αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ θαη λα εμππεξεηήζεη κεγάιν αξηζκφ αεξνπνξηθψλ γξακκψλ. 

 Μηθξή απφζηαζε απφ ζεκαληηθέο επξσπατθέο, αζηαηηθέο θαη αθξηθαληθέο πξσηεχνπζεο 

ρσξψλ: πσο πξναλαθέξζεθε, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο επηηξέπεη ζε θαηνίθνπο ηεο 

Αηγχπηνπ, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Σζερίαο λα έρνπλ γξήγνξε πξφζβαζε ζε έλα ζπλέδξην πνπ 

δηνξγαλψλεηαη ζηελ Διιάδα. 

 Όπαξμε εζληθνχ ειιεληθνχ θέληξνπ, ζηαδίνπ Tae Kwo Do: Δδψ θαη ιίγα ρξφληα, ππάξρεη ε 

ζθέςε κεηαηξνπήο ηνπ ζηαδίνπ Tae Kwo Do ζε κεγάιν ζπλεδξηαθφ θέληξν πνπ ζα είλαη 

ηθαλφ λα θηινμελήζεη ρηιηάδεο ζπλέδξσλ. Σν γεγνλφο φηη δε ζα ρξεηαζηεί λα μεθηλήζεη έλα 

έξγν εθ ηνπ κεδελφο θαη άξα λα ππάξμεη κηα ηεξάζηηα δαπάλε ε νπνία ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή είλαη δχζθνιν λα θαιπθζεί είηε απφ δεκφζηνπο είηε απφ ηδησηηθνχο θνξείο είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεηηθφ. 
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 Ίδξπζε γξαθείσλ ηνπ ΔΟΣ ζην Λνλδίλν (πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαιή ελεκέξσζε ηεο 

αγγιηθήο αγνξάο γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ): Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γξαθείσλ έρεη ζηεθζεί κε επηηπρία γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε Διιάδα έρεη δήηεζε ζην 

εμσηεξηθφ θαη πξέπεη λα γίλνπλ αληίζηνηρεο θηλήζεηο θαη ζε άιιεο κεγάιεο επξσπατθέο θαη 

κε πφιεηο. Απνηειεί έλα ζχγρξνλν κέζν δηαθήκηζεο ην νπνίν κπνξεί λα απνδψζεη θαξπνχο 

εθφζνλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε θξαηηθή ππνζηήξημε. 

 Πξφζπκν εξγαηηθφ δπλακηθφ: Πνιινί λένη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο ηνκείο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη επηιέγνπλ ζρνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ.  

 Πνιιέο θαη θαιέο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα: πσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε Διιάδα δηαζέηεη πιεζψξα μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ νη 

νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα απνηειέζνπλ ηφπν δηακνλήο ησλ ζπλέδξσλ. Δπηπξφζζεηα, 

απηέο νη εγθαηαζηάζεηο δελ είλαη ζπγθεληξσκέλεο κφλν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, αιιά θαη 

ζε πνιιά ειιεληθά λεζηά θαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

 Ηδηαίηεξε γαζηξνλνκία (κεζνγεηαθή δηαηξνθή θ.ι.π.) : Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο δηαηξνθήο ηνπο. Ζ κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή είλαη επξέσο γλσζηή γηα ηηο σθέιεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη απνηειεί θίλεηξν γηα 

θάπνηνλ λα επηζθεθηεί ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα ηε γεπηεί απφ θνληά.  

 Έληνλε θαη ηδηαίηεξε λπρηεξηλή δσή: Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν 

πξνζειθχεη θφζκν ηφζν γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ φζν θαη ηελ παξακνλή ηνπ γηα έλα ζπλέδξην. 

Απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηελ ηδηαίηεξε λπρηεξηλή δσή πνπ δηαζέηεη. Ζ λπρηεξηλή δσή είλαη 

θάηη κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν θαη πξνζθέξεη μερσξηζηή εκπεηξία ζηνπο μέλνπο. Με ηελ 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ε Διιάδα κπνξεί λα θαηαζηεί 

αληαγσληζηηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε.  

 Υξήζε ηζρπξνχ λνκίζκαηνο ην νπνίν αληαγσλίδεηαη επάμηα ην δνιάξην ηα ηειεπηαία έηε: Ζ 

ρξήζε ηνπ επξψ έρεη βνεζήζεη ηελ Διιάδα λα απνθχγεη ηελ κέγγελε ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ 

ηελ ηαιάληδε πξηλ ηελ εηζαγσγή απηνχ ηνπ λνκίζκαηνο. Δπηπιένλ, φληαο κέινο ηεο 

επξσδψλεο ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ζε έλαλ ηζρπξφ ζπλδπαζκφ θαη απνιακβάλεη ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφλ. 
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Αδπλακίεο 

 

 Τςειά επίπεδα ηηκψλ: Ζ Διιάδα παξακέλεη κηα απφ ηηο πην αθξηβέο επξσπατθέο ρψξεο. Απφ 

ηελ άιιε θαη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο δελ βνεζά. Οη αληαγσληζηέο αθφκε θαη αλ δε 

δηαζέηνπλ ην ίδην επίπεδν πνηφηεηαο θεξδίδνπλ ηνπο πειάηεο ιφγσ ησλ αληαγσληζηηθψλ 

ηηκψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Αλακθηζβήηεηα, πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη ηελ θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί θάπνηα κέζε νδφο ζε απηφ ην 

ζέκα. 

 Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο πξνβιεκαηηθά, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε: Οη δχν κεγάιεο πφιεηο 

(Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε) αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνιιά πξνβιήκαηα κε ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο. Πνιιέο θνξέο νη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο δελ επαξθνχλ, ελψ ε θπθινθνξία 

ησλ απηνθηλήησλ δπζρεξαίλεηαη ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ηνπο. Πξέπεη λα ππάξμεη έλα θαιχηεξα 

νξγαλσκέλν ζρέδην φζνλ αθνξά ηηο ζπγθνηλσλίεο εληφο ησλ πφιεσλ θαη έλα αθφκε πην 

ζηνηρεηνζεηεκέλν πξφγξακκα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο πνπ ζπλδένπλ ηηο ειιεληθέο πφιεηο κεηαμχ 

ηνπο θαη κε πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο επίζεο θαη κε ηα ειιεληθά λεζηά. 

 Έιιεηςε ζηνρεπκέλεο θαη ζπλερνχο δηαθήκηζεο: Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, ν HAPCO 

επηζεκαίλεη ηα ιάζε πνπ γίλνληαη ζηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ 

Διιάδα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα πξνβάιιεη έλα δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ απηφ ηνπ 

ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο. Ο γεληθφο ηνπξηζκφο δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζπλεδξηαθφ. 

ε θξαηηθφ επίπεδν πξέπεη λα γίλνπλ θηλήζεηο νη νπνίεο λα πξνβάιινπλ απνηειεζκαηηθά θαη 

απνδνηηθά ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα. 

 Έιιεηςε έκπεηξσλ, ηθαλψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ PCOs: Καζψο ε Διιάδα δελ έρεη 

θηινμελήζεη πνιιά ζπλέδξηα κεγάινπ βειελεθνχο, φπσο είλαη ινγηθφ νη επαγγεικαηίεο 

δηνξγαλσηέο ζπλεδξίσλ δε δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηε δηεμαγσγή κεγάισλ ζπλεδξίσλ. 

Αζθαιψο θαη ππάξρνπλ πνιιά κέιε ηνπ HAPCO ηα νπνία έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε κεγάιεο 

δηνξγαλψζεηο ζε ζπλεξγαζία κε θάπνην αληίζηνηρν γξαθείν ηνπ εμσηεξηθνχ. Χζηφζν, ζηελ 

Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πάξα πνιιά γξαθείν δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ ηα νπνία ζαθψο θαη δελ 

είλαη θαηαξηηζκέλα επαξθψο γηα ηελ αλάιεςε κεγάισλ εθδειψζεσλ. Τπάξρεη εδψ θαη 

ρξφληα ην αίηεκα λα ππάξμεη θάπνηνπ είδνπο πηζηνπνίεζε ε νπνία λα θαιχπηεη απηφ ην θελφ 

θαη λα απνθηήζνπλ νη PCOs αμηνπηζηία θαη ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 Απνπζία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη εθπαίδεπζεο πάλσ ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ: Οη 

Έιιελεο δηαζέηνπλ έλα έκθπην ηαιέλην ζηε θηινμελία, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. 

Υξεηάδεηαη λα ππάξμεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ψζηε λα απνθηήζνπλ ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε 
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θαη λννηξνπία ε νπνία ζα ζπληειέζεη ζηελ θαιή εηθφλα πνπ ζα απνθηήζεη ν επηζθέπηεο. Απφ 

ηνλ ηαμηηδή κέρξη ηνλ εζηηάηνξα, φινη πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε θαη φρη 

λα αλαπηχζζνπλ θαηξνζθνπηθέο ζπλήζεηεο φπσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη. 

 Έιιεηςε κεγάισλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ ηθαλψλ λα θηινμελήζνπλ δηεζλή ζπλέδξηα: ε θακηά 

ειιεληθή πφιε δελ ππάξρεη ζπλεδξηαθφ θέληξν ην νπνίν λα κπνξεί λα θηινμελήζεη 10 

ρηιηάδεο άηνκα. Ζ δεκηνπξγία αξρηθά ελφο ηέηνηνπ θέληξνπ απνηειεί αίηεκα ησλ αλζξψπσλ 

ηνπ ρψξνπ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ρσξίο φκσο θάπνην έξεηζκα. Δηδηθά, ζηελ παξνχζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία, δε δηαθαίλεηαη λα ππάξμεη θάπνηα πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

 Με νπζηαζηηθή θπβεξλεηηθή παξέκβαζε θαη βνήζεηα: Ζ αζηακάηεηε ελαιιαγή πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηνπξηζηηθά δεηήκαηα είηε απφ ηε ζέζε πθππνπξγνχ είηε 

απφ ηε ζέζε ππνπξγνχ έρεη πξνθαιέζεη ηεξάζηηα δεκηά ζηνλ θιάδν. Οη ππνζρέζεηο ππήξμαλ 

πνιιέο, σζηφζν ηα έξγα πνιχ ιίγα. 

 Γξαθεηνθξαηία: Σν πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θπζηθά δελ αθνξά θαη δελ απεπζχλεηαη 

κφλν ζηνλ θιάδν ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, φκσο, νη 

δηνξγαλσηέο ζπλεδξίσλ αληηκεησπίδνπλ γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα φηαλ πξφθεηηαη λα 

εηζέιζνπλ ζε κηα δηαδηθαζία πξνζθνξάο θαη έηζη παξαθσιχνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη δελ 

επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 Με πηζηνπνηεκέλε γλψζε ησλ PCOs:πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δελ ππάξρεη 

πηζηνπνηεκέλνο ειιεληθφο θνξέαο ή ζηαηηζηηθή αξρή ε νπνία λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη 

λα θνηλνπνηήζεη πνηα είλαη εθείλα ηα γξαθεία ηα νπνία πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηνξγαλψλνπλ ζπλέδξηα. 

 Έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ αθφκε θαη ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο πνπ λα θαηαγξάθεη 

ρξήζηκεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ: Αθφκε θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα δελ έρεη θαηαγεγξακκέλα 

ζηνηρεία. 

 Δπνρηθφηεηα: Απφ ηνλ Μάην κέρξη ηνλ επηέκβξην ε Διιάδα θαιχπηεη ηελ ηνπξηζηηθή 

δήηεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ. Χζηφζν, ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ε δήηεζε απηή 

είλαη κεδακηλή. Αθφκε, ηνλ Μάην θαη ηνλ επηέκβξην ε πξνζθνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

δήηεζε. Σν γεγνλφο απηφ επηδξά αλαζηαιηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(μελνδνρεία, θαηαιχκαηα, ηνπξηζηηθά γξαθεία θιπ) θαη δελ δηεπθνιχλεη ηελ άλζηζε ηνπ 

θιάδνπ. 
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 Αζηάζεηα, αζπλέρεηα θαη αζπλέπεηα πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο (φζνλ αθνξά ηα ηνπ 

Σνπξηζκνχ): Ζ δεκηνπξγία θαη ε θαηάξγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ απνηειεί κφλν έλα 

παξάδεηγκα ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ηεο αζπλέπεηαο πξνο έλα απφ ηα πην δσηηθά 

ηκήκαηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

 πρλέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη κάιηζηα ζε ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο, γεγνλφο πνπ απσζεί 

ηνπο ηνπξίζηεο. 

 Υξήζε γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ιίγνπο. 

 

Δπθαηξίεο 

 

 Καιή θήκε σο πξννξηζκφο: Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θάζε ρξφλν 

γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θπξίσο θαη κεηαδίδνπλ ηελ άπνςε πνπ απνθηνχλ γηα απηή ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν.  

 Αλακελφκελε εηήζηα αχμεζε ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 8-10%: Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά γηα ηνλ θιάδν. Οη 

πξνβιέςεηο απηέο απνηεινχλ κηα πξψηεο ηάμεο επθαηξία γηα ηελ Διιάδα λα απνθηήζεη 

εδξαησκέλε ζέζε ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε. 

 Πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα θαηάιιεια, ζχγρξνλα θαη γξήγνξα κέζα κεηαθνξάο: Καζψο νη 

ειιείςεηο ζην θνκκάηη ησλ κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ είλαη κεγάιεο, ε Διιάδα είλαη ζε 

ζέζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηνπ ζήκεξα θαη λα 

απνθηήζεη έλα ζχγρξνλν θαη κνληέξλν, ειθπζηηθφ πξφζσπν. 

 Πιεζψξα πφιεσλ θαη ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ: Αθξηβψο επεηδή ε 

Διιάδα δηαζέηεη ζχγρξνλνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ ζε φιν ην εχξνο ηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηφπνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

αλφκνηνπο πφινπο έιμεο γηα ηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε: Αζθαιψο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε εθηφο απφ δεηλά 

αλαδεηθλχεη θαη επθαηξίεο ηηο νπνίεο ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη. Αλ νη Έιιελεο μελνδφρνη γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί ε θξίζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη κεγάιε επθαηξία γηα ηελ ρψξα λα απνθηήζεη κεγάιν θνκκάηη απφ ηελ πίηα ηνπ 

παγθφζκηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Δχθνιε πξφζβαζε απφ γείηνλεο ρψξεο: Ζ Διιάδα γεηηληάδεη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

Βαιθαληθψλ ρσξψλ, αιιά θαη κε ηελ Σνπξθία,, ηελ Κχπξν θαη αθξηθαληθέο ρψξεο. Ζ 
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πξφζβαζε κπνξεί λα θαηαζηεί πνιχ εχθνιε θαη γξήγνξε εηδηθά αλ ππάξμνπλ θαη ηα 

θαηάιιεια κέζα ζπγθνηλσλίαο. 

 Πιήξσζε δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ ζε κε ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο: Δπεηδή ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο 

ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα είλαη ε πεξίνδνο Μάηνο- επηέκβξηνο ε ρψξα δηαζέηεη θαιέο, 

αμηνπνηήζηκεο εγθαηαζηάζεηο ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Ζ πξνψζεζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ 

κπνξεί λα θαιχςεη θνκκάηη απηήο ηεο πεξηφδνπ πνιχ απνδνηηθά εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπξηζηψλ ζε πξννξηζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο: Σα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα πνπ έρεη μεζπάζεη ε θξίζε, ν θφζκνο ζηξέθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ απφθηεζε 

μερσξηζηψλ εκπεηξηψλ γηαηί ηνπ πξνζθέξνπλ ππεξαμία. Ζ Διιάδα δηαζέηεη πάξα πνιινχο 

πφξνπο νη νπνίνη κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

 

Απεηιέο 

 

 Έιιεηςε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Διιάδα: Αλακθηζβήηεηα, ην λέν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηνπ Γ.Ν.Σ. έρεη πξνθαιέζεη ηελ 

απνκάθξπλζε κεγάισλ επελδπηψλ απφ ηελ Διιάδα. Αλ δελ ππάξμνπλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα 

θαη έλαο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο ζα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα αλαθάκςεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία. 

 Δγθιεκαηηθφηεηα/ Πνξείεο/ Γηαδειψζεηο: Γπζηπρψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα μέλα κέζα 

ελεκέξσζεο έρνπλ πξνβάιιεη εηθφλεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη δηαδειψζεσλ πνπ έρνπλ 

εθηπιηρηεί θπξίσο ζηελ Αζήλα. Ζ εηθφλα απηή είλαη ηδηαίηεξα απνθξνπζηηθή θαη απσζεηηθή 

ηφζν γηα ηνλ απιφ ηνπξίζηα φζν θαη γηα ηνλ πηζαλφ ζχλεδξν. Σέηνηα πεξηζηαηηθά βιάπηνπλ 

ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. 

 Καθή θήκε ιφγσ Γ.Ν.Σ. θαη απνθάιπςεο ζεκάησλ δηαθζνξάο: Ζ αλάκημε ηνπ Γ.Ν.Σ. ζηα 

νηθνλνκηθά θαη δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ρψξα έρεη πιήμεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, ηα ζέκαηα δηαθζνξάο ηα 

νπνία θαηά θαηξνχο απνθαιχπηνληαη θάλνπλ ηνπο μέλνπο θαρχπνπηνπο απέλαληί καο θαη 

πνιχ δηζηαθηηθνχο. 

 Αδχλακε θπβεξλεηηθή θαη θξαηηθή ππνζηήξημε: πσο ήδε αλαθέξζεθε, ην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο έρεη πξνθαιέζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηηο ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε 

απνηέιεζκα πνιιέο απφ απηέο λα βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηνπ ινπθέηνπ. 
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 Με επαξθείο ζπλδέζεηο θαη γλσξηκίεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ: Πνιιά κέιε ηνπ HAPCΟ αιιά θαη πνιινί Έιιελεο 

επηζηήκνλεο ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα νξγαληζκψλ νη νπνίνη 

δηνξγαλψλνπλ δηεζλή ζπλέδξηα. Χζηφζν, δελ έρεη γίλεη θάπνηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ θξάηνπο, ησλ PCO’s θαη απηψλ ησλ πξνζψπσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάπνην 

απνηέιεζκα. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε: Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ηφζν επθαηξία φζν θαη 

απεηιή, θαζψο πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο, ελψ πνιιέο 

έρνπλ ήδε θιείζεη. 

 Με ζηαζεξή ηνπξηζηηθή θίλεζε: Ζ αζηάζεηα πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε αλαδεηθλχεη ην ζνβαξφ πξφβιεκα πξνβνιήο θαη αληαγσληζκνχ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. 

 Πξνβιήκαηα πξνβνιήο ηεο Διιάδαο πξνο ηα έμσ: Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο σο 

εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ηνπ γεληθνχ ηνπξηζκνχ δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ θνηλφ ζην νπνίν πξέπεη 

λα απεπζχλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ απνηειέζκαηα. 

 

 

7.2 ηπαηηγικέρ – TOWS Μήηπα 

 

Ζ αλάιπζε S.W.O.T.
15

 ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ. Μηα παξαιιαγή ηεο 

αλάιπζεο S.W.O.T. είλαη ε κήηξα T.O.W.S.
16

. ε απηή ηε κήηξα δηάθνξνη παξάγνληεο 

παξνπζηάδνληαη θαη απηνί ζπζρεηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, κηα επθαηξία ζπλδπάδεηαη κε κηα δχλακε 

κε ζηφρν ηελ εηζήγεζε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο. Σν ηξέρνλ πεξηβάιινλ θαη ε κειινληηθή θαηάζηαζε 

πνπ ζα επηθξαηήζεη ή αλακέλεηαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα επηθξαηήζεη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζηα 

πιαίζηα ησλ απεηιψλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. Ζ κέζνδνο απηή 

εζηηάδεη ζε νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο, λνκηθνχο, γεσγξαθηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. Αθφκε, ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ αγνξά θαη ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ
17

. Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί έλαλ ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο επηινγψλ κε 

βάζε ην ηη έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ αλάιπζε S.W.O.T.. 

                                                           
15

 Ακρωνφμιο του Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
16

 Johnson, Scholes and Whittington (2010), Exploring Corporate Strategy: Text and Cases, Prentice Hall, 8
th

 Edition, 
p.347. 
17

 Heinz Weihrich (1993), “Daimler-Benz’s Move towards the Next Century”, European Business Review, pg.4. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επηθεξδήο ηνπξηζκφο ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη πξψηα έλα ζρέδην ην 

νπνίν ζα εγθξίλεηαη θαη ίζσο θαη ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ ζα δψζεη ζίγνπξα ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε ηηο παγθφζκηεο απαηηήζεηο γηα 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνπξηζηηθνχο ηνκείο, φπσο είλαη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο. 

Ζ Διιάδα έρεη αξρίζεη ήδε λα ζεσξείηαη ψξηκε αγνξά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θαη 

γη’ απηφ ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπκε λέα πξντφληα θαη κάιηζηα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Ο ήιηνο θαη 

ε ζάιαζζα πιένλ δελ αξθνχλ. Καη ε Κξναηία ηα δηαζέηεη θαη ε Σνπξθία θαη άιιεο ρψξεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ Διιάδα. Πξέπεη, ινηπφλ, λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε θαη 

λα παξνπζηαζηνχλ λέα πξντφληα απφ ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. 

Έρεη παξαηεξεζεί θαη ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά φηη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε θάπνηνπ ζρεηηθά κε ην αλ ζα παξεπξεζεί ζε έλα ζπλέδξην είλαη: 

 

1) ε πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο φινη επηζπκνχλ έλαλ πξννξηζκφ πξνζηηφ απφ άπνςε 

απφζηαζεο αιιά θαη ηηκήο 

2) ε αζθάιεηα, ε νπνία παξέρεηαη απφ ην θξάηνο κέζσ ησλ θνξέσλ ηνπ (π.ρ. ειιεληθή 

αζηπλνκία) 

3) ηα ρξήκαηα πνπ ζα δψζεη ζπλνιηθά (ζπλδξνκή, δηακνλή, δηαηξνθή, κεηαθνξέο) ζε ζρέζε 

κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα ιάβεη (value for money),  

4) ε γεληθφηεξε έιμε πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη  

5) νη αμηφπηζηνη δηνξγαλσηέο ζπλεδξίσλ (PCOs) νη νπνίνη είλαη θαη απηνί πνπ θέξνπλ ηελ 

επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

Δπεηδή ε πξνζβαζηκφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, φιεο νη 

πξνζπάζεηεο ζα έπξεπε λα ζηξαθνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ζ αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη ε 

λνχκεξν έλα πξνηεξαηφηεηα γηα ην θξάηνο, θαζψο επεξεάδεη ηε γεληθφηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη 

φρη κφλν ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Σν θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνηειεί έλα ζέκα ην 

νπνίν ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ηεο Διιάδαο ζα έπξεπε λα επαλαπξνζδηνξίζεη. Ζ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη πςειή, εμίζνπ πςειέο φκσο είλαη θαη νη ηηκέο. Οη 

επηρεηξεκαηίεο ζηελ Διιάδα- νη PCOs, νη μελνδφρνη, νη εηαηξίεο- είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

αλεμέιεγθηεο ηηκέο θαη είηε ζπιινγηθά είηε κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζα έπξεπε ίζσο νη ηηκέο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηα δηεζλή δεδνκέλα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ. 
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Σέηνηνπ είδνπο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο πήξαλ θαιχηεξε κνξθή κε ηελ βνήζεηα ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ
18

 - παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα - ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη πξνσζήζεθε ζε 

κέιε ηνπ HAPCO. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε φιεο ηηο δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη 

απεηιέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 7.1. Σν εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε ζε ζχλδεζκν ν 

νπνίνο εζηάιε κέζσ e-mail ζε 139 κέιε ηνπ HAPCO απφ ηα νπνία 45 αληαπνθξίζεθαλ ζην 

θάιεζκα ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Εεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

βαζκνινγήζνπλ απφ ην 1 έσο ην 5 θάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο SWOT αλάιπζεο ζεσξψληαο ην 1 

έσο αζήκαλην θαη ην 5 σο ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ο κέζνο φξνο φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Αθφκε, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα πξνηείλνπλ ηη 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ζε θξαηηθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

Πίνακαρ 7.1. Γςνάμειρ 

S1. Καιή γεσγξαθηθή ζέζε 3.933 

S2. Μεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα θηινμελίαο 3.928 

S.3. Πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο 3.866 

S.4. Φπζηθά ηνπία θαη ηζηνξηθά κέξε 4.214 

S.5. Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 4.066 

S.6. Ήιηνο – Θάιαζζα – Γηαθνπέο 3.933 

S.7. Απεπζείαο πηήζεηο απφ πνιιέο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο 

(θαη φρη κφλν) γηα Αζήλα κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 

4.2 

S.8. Μηθξή απφζηαζε απφ ζεκαληηθέο επξσπατθέο, αζηαηηθέο 

θαη αθξηθαληθέο πξσηεχνπζεο ρσξψλ 

3.384 

S.9. Όπαξμε εζληθνχ ειιεληθνχ θέληξνπ, ζηαδίνπ Tae Kwo 

Do, Μεγάξνπ Μνπζηθήο, Θεάηξνπ Badminton  

3.6 

S.10. Ίδξπζε γξαθείσλ ηνπ ΔΟΣ ζην Λνλδίλν (πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη θαιή ελεκέξσζε ηεο αγγιηθήο αγνξάο γηα ην 

3.866 

                                                           
18

 https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEdJc1JyTmljejNwaV9LR0NOb0ZUN3c6MQ 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα 46 
 

ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ) 

S.11. Πξφζπκν εξγαηηθφ δπλακηθφ 3.733 

S.12. Πνιιέο θαη θαιέο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε φιε 

ηελ Διιάδα 

4.2 

S.13. Ηδηαίηεξε γαζηξνλνκία (κεζνγεηαθή δηαηξνθή θ.ι.π.) 4 

S.14. Έληνλε θαη ηδηαίηεξε λπρηεξηλή δσή 3.6 

S.15. Υξήζε ηζρπξνχ λνκίζκαηνο ην νπνίν αληαγσλίδεηαη 

επάμηα ην δνιάξην ηα ηειεπηαία έηε 

3.6 

 

Πίνακαρ 7.2. Αδςναμίερ 

W.1. Τςειά επίπεδα ηηκψλ 3.933 

W.2.Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο πξνβιεκαηηθά, 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

4.066 

W.3. Έιιεηςε ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο 4.2 

W.4. Έιιεηςε έκπεηξσλ PCOs 3.333 

W.5. Απνπζία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη εθπαίδεπζεο 

πάλσ ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ 

4.133 

W.6. Έιιεηςε κεγάισλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ ηθαλνχ λα 

θηινμελήζεη δηεζλή ζπλέδξηα 

4.071 

W.7. Γηαρξνληθή αλππαξμία θπβεξλεηηθήο βνχιεζεο γηα 

έκθαζε ζηε ζηήξημε ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εγρψξηνπ 

ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ (εθπαίδεπζε, επελδχζεηο 

θίλεηξα, θ.α) 

4.466 

W.8. Γξαθεηνθξαηία 4.466 

W.9. Με πηζηνπνηεκέλε γλψζε ησλ PCOs 3.642 

W.10. Έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ αθφκε θαη 3.866 
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ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο πνπ λα θαηαγξάθεη ρξήζηκεο 

ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ 

W.11. Δπνρηθφηεηα 3.357 

W.12. Αζηάζεηα, αζπλέρεηα θαη αζπλέπεηα πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο (φζνλ αθνξά ηα ηνπ Σνπξηζκνχ) 

4 

W.13. πρλέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη κάιηζηα ζε 

ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο, γεγνλφο πνπ απσζεί ηνπο ηνπξίζηεο 

3.357 

W.14. Υξήζε γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ιίγνπο 3.333 

 

Πίνακαρ 7.3. Δςκαιπίερ 

O.1. Καιή θήκε σο πξννξηζκφο 4.2 

O.2. Αλακελφκελε εηήζηα αχμεζε ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο θαηά 8-10% 

4 

O.3. Πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα θαηάιιεια, ζχγρξνλα 

θαη γξήγνξα κέζα κεηαθνξάο 

4.2 

O.4. Πιεζψξα πφιεσλ θαη ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 

3.933 

O.5. Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 3.866 

O.6. Δχθνιε πξφζβαζε απφ γείηνλεο ρψξεο 3.733 

O.7. Μεγάιε δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ ζε κε 

ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο 

4 

O.8. Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπξηζηψλ ζε πξννξηζκνχο 

πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο 

3.666 
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Πίνακαρ 7.4. Απειλέρ 

T.1. Έιιεηςε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Διιάδα 4.266 

T.2. Δγθιεκαηηθφηεηα/ Πνξείεο/ Γηαδειψζεηο 4.266 

T.3. Καθή θήκε ιφγσ Γ.Ν.Σ. θαη απνθάιπςεο ζεκάησλ 

δηαθζνξάο 

4.066 

T.4. Αδχλακε θπβεξλεηηθή θαη θξαηηθή ππνζηήξημε 4.142 

T.5. Με επαξθείο ζπλδέζεηο θαη γλσξηκίεο ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ 

3.714 

T.6. Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 3.733 

T.7. Με ζηαζεξή ηνπξηζηηθή θίλεζε 3.666 

T.8. Πξνβιήκαηα πξνβνιήο ηεο Διιάδαο πξνο ηα έμσ 4.57 

Σ.9. Πνιηηηθή αζηάζεηα κε γεηηνληθέο ρψξεο (Σνπξθία) 3.733 

 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, 

παξαζέηνπκε ζην ζεκείν απηφ φιεο ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί απφ 

αλζξψπνπο ηνπ ρψξνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ πξνθχςεη είηε απφ δηάθνξεο νκηιίεο εηδηθψλ, είηε 

απφ άξζξα αθαδεκατθψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ είηε απφ ζπδεηήζεηο κε αλζξψπνπο ηνπ θιάδνπ 

είηε απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε. Απηέο νη πξνηάζεηο είλαη νη εμήο: 

 

 Γεκηνπξγία κεγάινπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ κε πςειή ρσξεηηθφηεηα γηα δηεμαγσγή δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ 

 Ίδξπζε πεξηζζφηεξσλ ηνπηθψλ γξαθείσλ ζπλεδξίσλ θαη επηζθεπηψλ 

 Δθπαίδεπζε θαη θαηάιιειε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 πιινγή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 Πξνψζεζε, πξνβνιή, ζπγθεθξηκελνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ, δηαζχλδεζε κε 

νξγαληζκνχο πνπ δηνξγαλψλνπλ δηεζλή ζπλέδξηα 

 Υξήζε λέαο ηερλνινγίαο, θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ελίζρπζε επαγγεικαηηψλ 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα 49 
 

 Υξήζε ησλ ππνδνκψλ, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (2004) 

 Απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηηο λέεο επελδχζεηο 

 Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη νκφλνηα 

 Παξαγσγηθφηεηα, πνηφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία 

 Πξνζέιθπζε πςειψλ εηζνδεκάησλ 

 Υξεκαηνδφηεζε θέληξσλ αλαςπρήο φπσο spa, golf θιπ 

 Βειηίσζε ειιεληθψλ αεξνδξνκίσλ, επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα ιηκάληα, δεκηνπξγία 

ηνπ κεηξφ ζηε Θεζζαινλίθε, θαιχηεξα μελνδνρεία, πην θηιηθφ πεξηβάιινλ 

 Μίγκα κάξθεηηλγθ: πξνγξακκαηηζκφο, δεκηνπξγία παθέηνπ, ζπλεξγαζία, άλζξσπνη, πξντφλ, 

ηηκή, πξνβνιή θαη ηνπνζεζία. 

 Καηαγξαθή φισλ ησλ ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ ζηελ Διιάδα 

 Δγθαζίδξπζε Μεηξψνπ πλεδξίσλ 

 Πξνζηαζία ησλ PCOs θαη πηζηνπνίεζή ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα 

 Γεκηνπξγία πιάλνπ δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο 

 Δηδηθή δηαθήκηζε ηεο Διιάδαο σο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζπλεδξηαθνχ πξννξηζκνχ 

 Απεπζείαο θαη βνιηθέο πηήζεηο απφ επξσπατθέο πφιεηο θαη φρη κφλν απφ ηηο πξσηεχνπζέο 

ηνπο 

 Κίλεηξα φπσο δσξεάλ είζνδνο ζε κνπζεία, εθπηψζεηο ζηηο κεηαθνξέο γηα ηνπο ζπλέδξνπο, 

απαζρφιεζε ηζηνξηθψλ θαη άιισλ ρψξσλ γηα θάπνηα εθδήισζε 

 Σνπξηζηηθφ πλεχκα/ ζπλείδεζε 

 Αιιειεπίδξαζε θαη ζχλδεζε κε θνξείο πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηελ ηνπνζεζία δηεμαγσγήο 

ζπλεδξίσλ 

 Υξήζε νξγαλσκέλσλ δηεζλψλ ηζηνζειίδσλ 

 Αλαβάζκηζε επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζε ηνπξηζηηθά ζέκαηα 

 Δπαγγεικαηηζκφο 

 Δπέλδπζε ζε θαηλνηφκεο ηδέεο 

 Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ 

 Έιεγρνο θφζηνπο 

 Πνηφηεηα 

 Πξνζέιθπζε αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ρακεινχ θφζηνπο 

 ηνρεπκέλε δηαθήκηζε (corporate marketing) 
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 Γηακφξθσζε πξνγξακκάησλ πνπ δίλνπλ θίλεηξα ζε Έιιελεο θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη 

ζε κεγάιεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα γηα πξνζέιθπζε ζπλεδξίσλ  

 Δλίζρπζε ησλ κε ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ – πξννξηζκψλ απφ ηελ ηνπηθή θπξίσο απηνδηνίθεζε 

γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 

 Οξζφηεξε, πνιχπιεπξε θαη πην ζηνρεπκέλε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην 

εμσηεξηθφ 

 Γηαθνξνπνίεζε θαη φρη πηα «ήιηνο – άκκνο – ζάιαζζα» 

 Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία κε πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ 

 πλεξγαζία ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ (mergers, 

joint-ventures)  

 Γεκφζηεο επελδχζεηο (π.ρ. κέζσ ΔΠΑ) γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ θηινμελίαο 

 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα θηινμελίαο θαη εμππεξέηεζεο 

 Τπνγξαθή δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ κε φκνξεο ρψξεο γηα ακνηβαία ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 

θαη δηνξγάλσζε θπθιηθψλ εθδειψζεσλ (αιιαγή ηνπνζεζίαο θάζε έηνο) 

 Γεκηνπξγία Τπνπξγείνπ ηνπξηζκνχ κε κε εθιεγκέλνπο εξγαδφκελνπο κε ζηαζεξή, επηζεηηθή 

θαη αληαγσληζηηθή πνιηηηθή 

 πγρψλεπζε μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε κνξθή αιπζίδαο μελνδνρείσλ νχησο ψζηε 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα 

 Αλάιεςε ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ 

 πκκεηνρή ηνπ ΔΟΣ ζε πεξηζζφηεξεο δηεζλείο εθζέζεηο φπσο ε WTM ζην Λνλδίλν 

 

 

 Με βάζε ηα 5 πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ θάζε θαηεγνξία ηεο SWOT αλάιπζεο 

κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θάπνηεο πξνηάζεηο ζηξαηεγηθήο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη θαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζηνλ θιάδν. Με άιια 

ιφγηα, παξαθάησ εμεηάδνπκε θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζπκπίπηνπλ κε 

ηηο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνηεο απφ απηέο είλαη εθαξκφζηκεο θαη 

πνηεο φρη. 
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Πίνακαρ 7.5. Σελική καηάηαξη ανάλςζηρ T.O.W.S. 

Βαθμόρ Οι 5 πιο ζημανηικέρ δςνάμειρ 

4,214 S.4. Φπζηθά ηνπία θαη ηζηνξηθά κέξε  

4,2 S.12. Πνιιέο θαη θαιέο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα 

4,2 S.7. Απεπζείαο πηήζεηο απφ πνιιέο  πξσηεχνπζεο γηα Αζήλα κεηά ηνπο Ο.A. 

4,066 S.5. Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά  

4 S.13. Ηδηαίηεξε γαζηξνλνκία (κεζνγεηαθή δηαηξνθή θ.ι.π.) 

    Οι 5 πιο ζημανηικέρ αδςναμίερ 

4,466 W.8. Γξαθεηνθξαηία 

4,466 

W.7. Γηαρξνληθή αλππαξμία θπβεξλεηηθήο βνχιεζεο (εθπαίδεπζε, επελδχζεηο θίλεηξα, 

θ.α) 

4,2 W.3. Έιιεηςε ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο  

4,133 W.5. Απνπζία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη εθπαίδεπζεο πάλσ ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ 

4.071 W.6. Έιιεηςε κεγάισλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ ηθαλνχ λα θηινμελήζεη δηεζλή ζπλέδξηα 

    Οι 5 πιο ζημανηικέρ εςκαιπίερ 

4,2 O.3. Πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα θαηάιιεια, ζχγρξνλα θαη γξήγνξα κέζα κεηαθνξάο 

4,2 O.1. Καιή θήκε σο πξννξηζκφο 

4 O.2. Αλακελφκελε εηήζηα αχμεζε ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 8-10% 

4 O.7. Μεγάιε δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ ζε κε ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο  

3,933 O.4. Πιεζψξα πφιεσλ θαη ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 

    Οι 5 πιο ζημανηικέρ απειλέρ 

4,571 T.8. Πξνβιήκαηα πξνβνιήο ηεο Διιάδαο πξνο ηα έμσ 

4,266 T.1. Έιιεηςε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Διιάδα 

4,266 T.2. Δγθιεκαηηθφηεηα/ Πνξείεο/ Γηαδειψζεηο 

4,142 T.4. Αδχλακε θπβεξλεηηθή θαη θξαηηθή ππνζηήξημε 

4.066 T.3. Καθή θήκε ιφγσ Γ.Ν.Σ. θαη απνθάιπςεο ζεκάησλ δηαθζνξάο 

 

Σν γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη έλαο θφκβνο θαη απνηειεί ην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο Δ.Δ. ηεο 

πξνζδίδεη ην πιενλέθηεκα ησλ θνληηλψλ απνζηάζεσλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε αλζξψπνπο ηνπο 

θιάδνπ ε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδνο δελ είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή ηεο δχλακε. Άιισζηε, ε 

Διιάδα απνηειεί ην λνηηφηεξν άθξν ηεο Δπξψπεο. Δπνκέλσο, φηαλ κηιάκε γηα επξσπατθά ζπλέδξηα 

ίζσο ε ζέζε ηεο Διιάδαο λα κελ είλαη θαη ε πιένλ επλντθή. Απηφ θπζηθά δε ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί 

ε Διιάδα λα θάλεη θάηη γηα λα παξαθακθζνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. Σν αεξνδξφκην 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην Μαθεδνλία κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ρακεινχ θφζηνπο αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εχθνιε πξφζβαζε απφ δηάθνξεο επξσπατθέο θαη κε ρψξεο.  

Απφ ηελ άιιε, ν ΟΔ ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεη απεπζείαο κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο θαη 

πξσηεχνπζεο κε γξήγνξεο ακαμνζηνηρίεο. Ζ γεσπνιηηηθή κνξθή ηεο Διιάδνο βνεζά πνιχ ηε ρξήζε 
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ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Σν γεγνλφο φηη ε Διιάδα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δχλακε ζηα Βαιθάληα 

πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηνχκε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλδεζεο κε απηέο ηηο ρψξεο. Ο ΟΔ ππφ ην λέν 

θαζεζηψο ζην νπνίν εηζέξρεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν κπνξεί λα βξεη θαιέο επθαηξίεο ζηελ θαιχηεξε 

ζχλδεζε κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Γξήγνξα ηξέλα φπσο ηα intercity ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο Βνξείνπ Διιάδνο κε ηηο βαιθαληθέο πξσηεχνπζεο. Δπηπιένλ, 

ε Αζήλα απνηειεί γηα ηελ Διιάδα έλα πξφηππν πφιεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ φια ηα δπλαηά κέζα 

κεηαθνξάο θαη απηφ ζα κπνξνχζαλ λα ην πηνζεηήζνπλ θαη αξθεηέο πφιεηο ηεο Διιάδνο φπσο ε 

Θεζζαινλίθε, ηα Ησάλληλα, ε Πάηξα θαη ην Ζξάθιεην νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε. Σα κέζα κεηαθνξάο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία είλαη ηξέλα, κεηξφ, ηξφιετ ή 

άιια ζχγρξνλα κέζα (π.ρ. ππνζαιάζζηα αξηεξία) ηα νπνία ζα έιπλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην 

θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη πφιεηο. Αθφκε, γξήγνξα πινία κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε ζχληνκα δξνκνιφγηα απφ ιηκάληα ηεο Σνπξθίαο, ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο 

Ληβχεο εθηφο απφ ηεο Ηηαιίαο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη.  

Έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα γίλεη ππφ ηελ θξαηηθή αηγίδα, αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη επελδπηψλ. Σέηνηνπ είδνπο επελδπηηθέο πξνηάζεηο ζα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ 

δεχηεξε θαηά ζεηξά κεγαιχηεξε απεηιή πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα φζνλ αθνξά ην ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ, δειαδή ηελ έιιεηςε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ επελδπηψλ 

έρεη κεησζεί θαηαθφξπθα φρη κφλν ιφγσ ηνπ δπζκελνχο θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηεί 

δηαξθψο θαη ηδηαίηεξα ελ έηε 2010 ζηελ Διιάδα, αιιά θπξίσο γηαηί δίλεηαη ε εληχπσζε ελφο 

δηαξθνχο βπζίζκαηνο ηεο Διιάδνο πνπ πξνκελχεη απνκάθξπλζε απφ ηελ αλάπηπμε. ινη φζνη 

δηαζέηνπλ ρξήκαηα θαη επηζπκνχλ λα ηα επελδχζνπλ αλακέλνπλ απνδφζεηο ηηο νπνίεο απηή ηε ζηηγκή 

ε Διιάδα θαίλεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη. Χζηφζν, κε ηέηνηεο θηλήζεηο φπσο είλαη ε 

ζχλδεζε κε ζχγρξνλα κέζα κεηαθνξάο κε ηα Βαιθάληα, ε Διιάδα ζα πξνζειθχζεη λέεο επελδχζεηο 

θαη κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο εηαηξίεο ζα είραλ έλα δπλαηφ ραξηί γηα 

ηπρφλ αηηήζεηο πξνζθνξάο γηα ηε δηεμαγσγή κεγάισλ ζπλεδξίσλ, θαζψο έλα επίζεο ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα (W2, 4
ε
 ζεηξά θαηάηαμεο), απηφ ησλ κεηαθνξψλ ζα ιπλφηαλ κε ηέηνηεο θηλήζεηο.  

Ζ Διιάδα, άιισζηε, είλαη ήδε γλσζηή ζην εμσηεξηθφ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έξεπλα 

φπνπ ε θήκε ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ αλαγλσξίδεηαη σο ε πην ζεκαληηθή επθαηξία απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ ρψξνπ θαη κεγάινο αξηζκφο ηαμηδησηψλ έρεη κηα εηθφλα γηα ηε δσή ζε απηήλ. Ζ 

άπνςε ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηελ Διιάδα γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα 

έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε. Ζ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο κπνξεί λα εηνηκάζεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην λα ην ζηείιεη ζε ζπλέδξνπο πνπ έρνπλ παξεπξεζεί ζε εθδήισζε, έθζεζε ή ζπλέδξην 

ζηελ Διιάδα θαη λα δεη ηη δελ ηνπο άξεζε, ηη είδνπο πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζαλ θιπ. Σα 

απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο έξεπλαο ζα απνθάιππηαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ην δεχηεξν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

Διιάδαο είλαη φηη δηαζέηεη πνιιά κέξε ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαηάιιεινη ζπλεδξηαθνί ρψξνη, 

μελνδνρεία θαη δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο. ε φιε ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ μελνδνρεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλεδξηαθά θέληξα ηθαλά λα θηινμελήζνπλ κεγάια ζπλέδξηα. Μπνξεί αζθαιψο 

λα κελ ππάξρνπλ πνιινί ζπλεδξηαθνί ρψξνη πνπ λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πάλσ απφ 3.000 

άηνκα, σζηφζν ππάξρνπλ πνιινί ρψξνη πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο θαη 3.000 άηνκα. Σέηνηνη 

ρψξνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία αλζξψπσλ ηνπ ρψξνπ θαη λα πξνζθέξνπλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο.  

Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο θήκεο πνπ έρεη ε Διιάδα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη λα πξνβιεζνχλ κε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ ζα 

έρνπλ ζηνρεπκέλν θνηλφ, δειαδή ζα απεπζχλνληαη ζε θνηλφ πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ .ΣΚ..Δ. 

ηνπξηζκφ. Ζ έιιεηςε ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο αλαγλσξίδεηαη σο πνιχ ζεκαληηθή αδπλακία ηεο 

Διιάδαο, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εηδηθνί ηνπ ρψξνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ έιιεηςε πξνβνιήο ηεο 

Διιάδνο πξνο ηα έμσ σο ηελ πην ζνβαξή απεηιή πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα ζην ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ. Απηφ είλαη πνιχ ινγηθφ ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ ππάξρεη ζηνλ ηνκέα απηφ κε ηηο γείηνλεο ρψξεο θαη εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. 

Μέζα ζηηο πξνηάζεηο ησλ εηδηθψλ ππήξρε εηδηθή κλεία γηα ηελ δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθήο 

εθζηξαηείαο ε νπνία ζα είλαη ηδηαίηεξα ζηνρεπκέλε θαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνδίδεη 

ηα κέγηζηα δπλαηά. Απηέο νη θακπάληεο δε ζεκαίλεη φηη ζα αθνξνχλ δηαθεκίζεηο ζηνλ ηχπν ή ηελ 

ηειεφξαζε. Αληίζεηα, ην θξάηνο ζα έπξεπε λα ζηνρεχεη ζε νξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ζε δηαδηθαζίεο πξνζθνξάο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ. Σν Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ κπνξεί λα θαιέζεη ηέηνηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο γηα λα ηνπο θηινμελήζεη θαη λα 

ηνπο μελαγήζεη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ ζπλέδξηα. Σν 

ίδην ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κε δεκνζηνγξάθνπο πνπ εξγάδνληαη ζε πεξηνδηθά θαη εθπνκπέο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. 

Σν γεγνλφο φηη νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζε ηνπξηζηηθά δεηήκαηα 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπο 

έρνπλ επηβηψζεη θαη απφ άιιεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φπσο απηή ην 1999 κε ηελ θξίζε ζην 

ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην. Γλσξίδνπλ πψο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ηε κεησκέλε 

δήηεζε γηα ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ .ΣΚ..Δ., θαη γεληθά ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο. Σα πνηνηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο ηα νπνία έρεη λα πξνζθέξεη ε Διιάδα είλαη θίλεηξν 

γηα εθείλνπο ηνπο ειάρηζηνπο επελδπηέο πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ θεθάιαηα ζε δνπιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ .ΣΚ..Δ. ηνπξηζκφ. Δίλαη έλα δηαδεδνκέλν πξντφλ ην νπνίν, σζηφζν, ρξεηάδεηαη ηελ 

θαηάιιειε πξνβνιή θαη πξνψζεζε. Με ηελ θαηάιιειε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ζα δείμνπλ 
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ελδηαθέξνλ θαη επελδπηέο πνπ απνζηξέθνληαλ ηελ Διιάδα θαη δελ είραλ πξφζεζε λα επελδχζνπλ ζε 

απηήλ. 

Σν γεγνλφο φηη ε Διιάδα έρεη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα λα θηινμελήζεη κεγάια 

ζπλέδξηα κπνξεί λα βνεζήζεη κε ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. Άιισζηε, πξνθχπηεη απφ ηελ 

έξεπλα φηη ε επνρηθφηεηα απνηειεί επθαηξία θαη φρη αδπλακία γηα ηελ Διιάδα. Ζ πεξίνδνο 

επηεκβξίνπ – Ννεκβξίνπ θαη Μαξηίνπ – Μαΐνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ, γηαηί  

θαη ην θιίκα ζηελ ρψξα βνεζά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ Διιάδα δηαζέηεη πνιιά αεξνδξφκηα ηα 

νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαιχηεξα θαη γηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα  ζπλεξγαζηεί κε 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρακεινχ θφζηνπο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο ζα γλσξίζεη άλζηζε πνιινχο κήλεο ηνλ ρξφλν. 

Τπάξρνπλ ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη θαη ρεηκεξηλνχο κήλεο ιφγσ ζεκαηηθήο θαη ε Διιάδα είλαη 

ζε ζέζε λα επηδηψμεη ηε δηνξγάλσζε ηέηνησλ ζπλεδξίσλ κε επηηπρία. 

Δπνρέο φπσο ε άλνημε ή ν ρεηκψλαο θαηά ηηο νπνίεο ε Διιάδα δελ πξνηηκάηαη σο 

ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο, κέξε φπσο ην Πήιην, ηα Ησάλληλα θαη ε Αιεμαλδξνχπνιε πξνζθέξνληαη 

γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ. Βέβαηα, ηέηνηεο πεξηνρέο δελ είλαη επξέσο γλσζηέο ζην εμσηεξηθφ. Ζ 

Διιάδα, φκσο, κπνξεί λα θαιχςεη απηφ ην θελφ κε ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε. Σαμηδησηηθά πξαθηνξεία 

θαη γξαθεία δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα παθέην γηα λα πξνσζήζνπλ 

απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο θαηά ηνπο θξχνπο κήλεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ICCA, αλακέλεηαη εηήζηα αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 

πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 8 κε 10%. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειεί ηεξάζηηα επθαηξία ηελ νπνία θαιείηαη 

ε Διιάδα λα εθκεηαιιεπηεί άκεζα. Καζψο ε ηάζε είλαη απμεηηθή, ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα 

ζεσξείηαη αθξηβή ρψξα κπνξεί λα κελ είλαη θαη ηφζν κεγάιν πξφβιεκα. Ζ Διιάδα κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη εθείλνπο ηνπο ζπλέδξνπο πνπ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα ζπλέδξην ζε απηήλ θαη νη νπνίνη ζέινπλ λα έρνπλ δηακνλή κε πςειή 

πνηφηεηα. Άιισζηε, θαη απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε πςειή ηηκή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

ζηελ ρψξα καο δελ θαίλεηαη λα ζεσξείηαη κεγάιν πξφβιεκα. Απηφ θπζηθά δε ζεκαίλεη φηη ην πςειφ 

επίπεδν ηηκψλ δελ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ Διιάδα. Άιισζηε, νη αξηζκνί κηινχλ απφ 

κφλνη ηνπο θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ αληαγσληζηψλ νη νπνίνη εθαξκφδνπλ ζαθψο 

ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα πξντφληα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

Σν γεγνλφο φηη κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ε Αζήλα ζπλδέζεθε αεξνπνξηθψο κε πνιιέο 

πξσηεχνπζεο θαη πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν ηνπ 

ηνπξηζκνχ σο πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο. Φαίλεηαη φηη κεηά ην 2004 ε Διιάδα άξρηζε λα γίλεηαη 

νπζηαζηηθά γλσζηή θαη γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ηεο, αθνχ απέθηεζε αμηνζαχκαζηεο θαη 

ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, ελψ παξάιιεια δφζεθε ην έλαπζκα γηα ζχλδεζε κε πεξηνρέο πνπ δελ 
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ήηαλ γλσζηφ φηη ππήξρε δήηεζε. Χζηφζν, έθηνηε δελ έρνπλ γίλεη πνιιά βήκαηα γηα ηελ εδξαίσζε 

θαη επέθηαζε δξνκνινγίσλ ζε άιιεο πεξηνρέο θαη απφ άιια αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, δελ 

έρνπλ δνζεί θνξνινγηθά θαη άιια θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε ρακεινχ θφζηνπο εηαηξηψλ νη νπνίεο 

ζα ελίζρπαλ ηελ έληαζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πξνο ηελ Διιάδα, αιιά θαη ζα πξνζέδηδαλ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζην ηνπξηζηηθφ θαη ζπλεδξηαθφ πξντφλ. 

Απηφ πνπ πξνμελεί ίζσο έθπιεμε ζηνλ αλαγλψζηε είλαη φηη απφ ηελ έξεπλα ε ηδηαίηεξε 

ειιεληθή γαζηξνλνκία πξνέθπςε λα είλαη απφ ηα πην δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πξνζέιθπζεο 

ζπλέδξσλ ζηελ Διιάδα. Φαίλεηαη φηη ν ηφπνο πνπ επηιέγεηαη σο ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο πξέπεη λα 

δηαζέηεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ειθπζηηθφ θαη έλα απφ απηά 

είλαη ε ειιεληθή θνπδίλα γηα ηελ ρψξα καο. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ απηφ ην ειιεληθφ ζηνηρείν είλαη 

θάηη πνπ πξνβάιιεηαη, φκσο, θπξίσο ζε επίπεδν εκπνξηθφ. Μέρξη ζηηγκήο, δελ ππάξρεη ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβνιή ηεο Διιάδαο πξνο ηα έμσ νχηε ζε δηαθεκηζηηθή θακπάληα νχηε κέζσ ησλ CVBs. 

Σνπιάρηζηνλ, φρη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα θαζηζηνχλ ηελ Διιάδα σο κνλαδηθφ πξννξηζκφ. Καη 

θαίλεηαη πσο θαη ην ζρέδην κάξθεηηλγθ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θξαηηθφ επίπεδν κπνξεί λα 

ζηεξηρηεί πάλσ ζε απηφ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη λα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφηεηα ζην 

ειιεληθφ ζπλεδξηαθφ πξντφλ. 

Σα θπζηθά ηνπία θαη ε ηζηνξηθή θιεξνλνκηά αλαγλσξίδνληαη σο ην πξψην θαη ηέηαξην πην 

νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο. Ζ ελαιιαγή ηφζν δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο ηνπίσλ (ζάιαζζα – 

βνπλφ) θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη αγαζηά ζην εμσηεξηθφ θαη απνηεινχλ θίλεηξν γηα 

θάπνηνλ λα επηζθεθηεί ηελ Διιάδα. Γεδνκέλσλ απηψλ, θάπνηα ηζηνξηθά κέξε πνπ ππάξρνπλ ζε φιε 

ηελ Διιάδα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο ρψξνη γηα ηε δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ πξνζθέξνληαο κηα 

πξσηφγλσξε εκπεηξία ζηνπο ζπλέδξνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπίδαπξνο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νκηιία ελφο θαζεγεηή ή ε Βεξγίλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ηειηθφο 

πξννξηζκφο κηαο ηνπηθήο μελάγεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν γίλεηαη ε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πξσηνγελψλ δπλάκεσλ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα. 

Δθηφο απφ πιενλεθηήκαηα ε Διιάδα δηαζέηεη θαη νπζηαζηηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο Διιάδνο είλαη φηη δελ 

ππάξρεη νπζηαζηηθή θξαηηθή ππνζηήξημε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε 

δηαρξνληθή αλππαξμία θπβεξλεηηθήο βνχιεζεο (εθπαίδεπζε, επελδχζεηο θίλεηξα, θ. ά.) απνηειεί ην 

δεχηεξν πην ζνβαξφ αδχλακν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρψξαο, ελψ ε  αδχλακε θξαηηθή ππνζηήξημε 

αληηκεησπίδεηαη σο ε ηέηαξηε πην ζνβαξή απεηιή. Ζ πνιηηεία ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο (ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία θαη ηθαλνπνηεηηθή ρξνληθή δηακεζνιάβεζε) ζηνπο 

εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ θαη θίλεηξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ηνπξηζηηθέο ζρνιέο θαη θνιέγηα. Μπνξεί 

αθφκε λα επηβάιιεη κηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ PCOs. ηαηηζηηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα 
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βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ησλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ( ή δελ 

έρνπλ ) ηελ αξκνδηφηεηα λα δηνξγαλψζνπλ ζπλέδξηα. Κάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε θαη ηελ έξεπλα πάλσ 

ζην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηέηνηεο έξεπλεο ζα 

βνεζνχζε λα αληηιεθζνχκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηνλ ειιεληθφ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ.  

Άλζξσπνη ηνπ ρψξνπ ζεσξνχλ φηη ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ηξνρνπέδε φζνλ 

αθνξά ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Ζ γξαθεηνθξαηία πιήηηεη ηφζν ηελ δεκηνπξγία θαη εμέιημε ησλ 

γξαθείσλ δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ φζν θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα δηαδηθαζία πξνζθνξάο ζηελ 

νπνία ην θξάηνο θαιείηαη λα έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή. Ζ γξαθεηνθξαηία, σζηφζν, είλαη έλα ζέκα ην 

νπνίν πξέπεη λα απαζρνιήζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ θαη ην νπνίν δελ πιήηηεη 

κφλν ηνλ θιάδν ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ.  

Δπηπιένλ, ε αζηάζεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν γηα ζέκαηα ηνπξηζηηθά είλαη έλα ζέκα 

ην νπνίν πξέπεη λα ιπζεί άκεζα. Ζ ζεζκνζέηεζε μερσξηζηήο αξκνδηφηεηαο είηε ππνπξγείνπ είηε 

πθππνπξγείνπ γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ είλαη επηηαθηηθή θαη απαξαίηεηε. Ζ ζηαζεξφηεηα ζηελ επηινγή 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ αξκνδίσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα θξίλεηαη εμίζνπ 

απαξαίηεηε. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ν ηνπξηζκφο απαζρφιεζε δεθάδεο ππνπξγνχο θαη 

πθππνπξγνχο. Πξέπεη, επηηέινπο, λα ππάξμεη κηα πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα φζνλ αθνξά ζε απηφ ην 

ζέκα γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη κηα εληαία ζηξαηεγηθή θαη λα παξαρζεί θαη θάπνην απνηέιεζκα. 

 Ζ θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ λα αλαπηπρζεί κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο. Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα γίλνπλ πην θηιηθέο θαη δεθηηθέο ζε ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπκε μέλα θεθάιαηα θαη λα γίλνπλ επελδχζεηο. Έλα άιιν 

ζέκα πνπ πξέπεη λα θνηηάμεη ε πνιηηεία είλαη νη ππνδνκέο. Αλαθαηληζκέλνη ρψξνη αιιά θαη 

θαηλνχξηνη παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη θαη ην γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηε δήηεζε πνπ έρεη ε Διιάδα 

ζαλ ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα δψζεη θίλεηξα ζηνπο PCOs 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε πέξαο επηθεξδή ζρέδηα. 

Ζ Διιάδα πξέπεη λα απνθηήζεη ηζρπξή παξνπζία ζε δηεζλή forums φπνπ γίλνληαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη θιείλνληαη ζπκθσλίεο ζρεηηθέο κε ζπλέδξηα. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα δηνξγαλψζεη επηζθέςεηο νξγαληζκψλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ 

απφθαζε δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη επηηξνπέο ζα αλαθαιχςνπλ ηηο νκνξθηέο 

ηεο Διιάδαο, ζα δνπλ απφ θνληά ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη 

κεζφδνπο αλαςπρήο πνπ κπνξεί λα απνιαχζεη θαλείο φηαλ βξεζεί ζηελ Διιάδα. 

Ζ έξεπλα αλέδεημε σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηελ απνπζία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο πάλσ ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Απηφ ην ζέκα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη επηβάιιεη 

ηελ ζπλδξνκή δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απνδνηηθά θαη 

άκεζα. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζα κπνξνχζε λα πξνβεί ζε δεκφζην δηάινγν γηα 
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ην ζέκα θαη λα πξνρσξήζεη θαη ζε αλάινγεο ελέξγεηεο φπσο ε δεκηνπξγία παλεπηζηεκηαθνχ 

ηκήκαηνο πνπ λα αθνξά ηα ηνπξηζηηθά. Πξφηππα παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Δθηφο φκσο απφ ην ακηγψο εθπαηδεπηηθφ ζέκα, πην ζνβαξφ θαίλεηαη λα είλαη ην πξφβιεκα 

πνπ ππάξρεη κε ηελ ειιεληθή λννηξνπία. Ο Έιιελαο δελ δηαζέηεη αθφκε ηελ ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε 

πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε επνρή παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη ε ρψξα ηνπ μέληνπ Γία. Πξέπεη 

λα γίλεη ζπλείδεζε φηη φινη αλεμαηξέησο πξέπεη λα αιιάμνπκε λννηξνπία – απφ ηνλ ηαμηηδή κέρξη 

ηνλ ππνδεκαηνπνηφ. Γηαηί φηαλ θάπνηνο επηζθέπηεηαη ηελ Διιάδα γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο δελ 

ζα παξεπξεζεί κφλν ζην αεξνδξφκην θαη ζηνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν. Αληίζεηα, ζα πάεη ζε έλα 

εζηηαηφξην λα θάεη, ζε έλα λπρηεξηλφ θέληξν λα δηαζθεδάζεη, ζα κεηαθηλεζεί κε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο, ζα επηζθεθηεί αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζα δεηήζεη νδεγίεο απφ πεξαζηηθνχο. ινη 

απνηεινχκε κηα αιπζίδα ε νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ζεβαζκφ ζηνλ επηζθέπηε θαη λα ηνπ 

δψζεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εληχπσζε γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο ρψξαο εθηφο απφ ηελ άςνγε 

δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ, αθφκε, φηη κηα πνιχ ζεκαληηθή αδπλακία ηεο 

ρψξαο απνηειεί ε έιιεηςε κεγάισλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ ηθαλψλ λα θηινμελήζεη ρηιηάδεο 

ζπλέδξσλ. Σν ζέκα ηνπ αλ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηαθφ 

θέληξν ή φρη πξέπεη λα εμεηαζηεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Πξψηνλ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αλ 

ππάξρεη δήηεζε γηα θάηη ηέηνην. Έπεηηα, αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. 

Αθφκε, πξέπεη λα εμεηαζηεί ν αληαγσληζκφο θαη ην θφζηνο. Γλσξίδνπκε φηη βξαρππξφζεζκα ν 

επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ηάζεηο αχμεζεο φκσο πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί έλα ζπλεδξηαθφ θέληξν θαη γηα λα είλαη έηνηκν 

λα ππνδερηεί θάπνην ζπλέδξην. Πξνζσπηθή άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο είλαη φηη πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχκε ζηνπο ππάξρνληεο ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο θαη λα θξνληίζνπκε γηα ηελ δηθή ηνπο 

αμηνπνίεζε θαη φρη λα αλαισλφκαζηε ζην αλ ζα πξέπεη ή φρη λα δεκηνπξγεζεί άκεζα ηνπιάρηζηνλ 

έλα κεηξνπνιηηηθφ ζπλεδξηαθφ θέληξν. Άιισζηε, νη ππάξρνληεο ζπλεδξηαθνί ρψξνη είλαη επαξθείο 

γηα ηελ δηνξγάλσζε κεγάισλ ζπλεδξίσλ ζηα νπνία ζα έπξεπε λα ζηνρεχνπλ νη Έιιελεο δηνξγαλσηέο 

ζπλεδξίσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα ππάξρνπλ ζπλεδξηαθνί ρψξνη πνπ δχλαληαη λα θηινμελήζνπλ έσο θαη 

4.000 άηνκα γηα ζπλέδξηα. Κάπνηα κέιε ηνπ HAPCO
19

 αιιά θαη ηεο παξνχζαο θπβέξλεζεο ζεσξνχλ 

ην TAE KWO DO ζηελ Αζήλα σο ηνλ ηδαληθφ ρψξν γηα λα κεηαηξαπεί ζε ζπλεδξηαθφ θέληξν. 

Δθηηκάηαη φηη ν ρψξνο ζα είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζεη έσο θαη 10 ρηιηάδεο άηνκα γηα ζπλέδξηα, 

αιιά θαη κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο.  

                                                           
19

 https://services.choruscall.eu/links/hapco_files/hapco2010_index.html 
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ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ θξίζεθαλ σο ηφζν 

ζεκαληηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, εληνχηνηο απνηεινχλ δεηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ 

αληηκεηψπηζεο. Έλα ηέηνην είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα δελ έρεη αλαπηχμεη δεκφζηεο ζρέζεηο κε 

νξγαληζκνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη θαη αξκφδηνη γηα ηε δηεμαγσγή δηεζλψλ ζπλεδξίσλ νχηε ζε θξαηηθφ 

νχηε ζε ηδησηηθφ επίπεδν, ηνπιάρηζηνλ φρη νξγαλσκέλα. Γηαηί ππάξρνπλ, θπζηθά, δηνξγαλσηέο 

ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα νη νπνίνη έρνπλ θηλεηνπνηεζεί θαη δξαζηεξηνπνηεζεί κφλνη ηνπο. Χζηφζν, 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα ηα μεπεξλνχζαλ πην γξήγνξα θαη εχθνια κε ηελ θξαηηθή 

βνήζεηα. Δπηπιένλ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο πνπ επηδηψθεη έλα θξάηνο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ 

ηηο θηλήζεηο πνπ θάλεη έλαο PCO κεκνλσκέλα. Ζ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηνπ πξψηνπ είλαη 

αζθαιψο κεγαιχηεξε.  

Δίλαη ζηαηηζηηθά απνδεδεηγκέλν φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλεδξίσλ είλαη ηαηξηθήο 

θχζεσο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Εαραξία Καπιαλίδε (αληηπξφεδξνο Γ.., 

HAPCO) φηη ηα κεζαία θαη κεγάια ζπλεδξηαθά γεγνλφηα απνθαζίδνληαη απφ 20-30 εηαηξίεο. Σν 

θαξδηνινγηθφ ζπλέδξην είλαη 15-20 ρηιηάδσλ ζπλέδξσλ, ην νγθνινγηθφ 10 θαη ην AIDS 25. 

Τπάξρνπλ, δειαδή, 20-25 θέληξα απνθάζεσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ρηιηάδεο ζπλέδξνπο εηεζίσο. Ο 

HAPCO έρεη πξνηείλεη ηε δηείζδπζε ζε ηέηνηα θέληξα απνθάζεσλ κέζσ δηαθεθξηκέλσλ γηαηξψλ 

κέζα ζηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο ηαηξηθέο εηαηξίεο, νη νπνίνη ζα θαηεβάζνπλ κηα κειεηεκέλε θαη 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε κε επηρεηξήκαηα ππέξ ελφο ζπλεδξίνπ ζηελ Διιάδα. Ο ζπλεδξηαθφο 

ηνπξηζκφο απνηειεί έλα lobby ππφ ηελ έλλνηα φηη πίζσ απφ θάζε ζπλέδξην ηέηνηαο κεγάιεο 

εκβέιεηαο θξχβεηαη έλαο πνιχ κηθξφο αλαινγηθά αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ απνθαζίδεη γηα φια φζα 

αθνξνχλ ην ελ ιφγσ ζπλέδξην. 

Ζ πξνζέγγηζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηάθνξα απνηειέζκαηα. 

Έλα απφ απηά έρεη λα θάλεη κε ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ή αιιηψο ηελ εζηθή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ .ΣΚ..Δ. ηνπξηζκφ. Παξφιν πνπ ε Διιάδα ζεσξείηαη θηιφμελε θαη θηιηθή ρψξα, 

σζηφζν, νη Έιιελεο δελ έρνπλ αθφκε ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα ζρνιεία θαη ην θξάηνο έρνπλ ηελ επζχλε λα εκθπζήζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε. Οη 

δηεζλείο νξγαληζκνί κπνξνχλ απφ ηε κεξηά ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο λα 

θάλνπλ θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία γηα λα δηνξγαλψλνπλ κεγάια ζπλέδξηα. 

Ζ Διιάδα φπσο είλαη γλσζηφ δελ απνηειεί νχηε ην θέληξν θάπνηνπ νξγαληζκνχ φπσο 

απνηεινχλ νη Βξπμέιιεο νχηε ηελ έδξα θάπνηαο κεγάιεο ηξάπεδαο φπσο ε Δπξσπατθή. ε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, παξαηεξήζεθε φηη ρψξεο πνπ 

έρνπλ δχλακε ζην εκπφξην, ζηε βηνκεραλία θαη ζηηο επηζηήκεο είλαη θέληξα ή έδξεο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ πνπ δηνξγαλψλνπλ ζπρλά πνιιά ζπλέδξηα. Σέηνηεο ρψξεο είλαη ε Αγγιία, ε Γαιιία, ε 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα 59 
 

Γεξκαλία θαη νη Ζ.Π.Α.. Απηφ, σζηφζν, δελ ζπλεπάγεηαη φηη δε δηαζέηεη κέζα ηα νπνία ζα 

πξνζειθχζνπλ δηεζλή ζπλέδξηα. Πξέπεη λα βαζηζηνχκε ζηα δπλαηά ζεκεία καο θαη λα ηα 

αλαδείμνπκε. Ζ ζσζηή πξνβνιή ηνπο ζα ππεξπεδήζεη ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηεο Διιάδαο θαη ζα 

αμηνπνηήζεη ηα δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ επαγγεικαηία δηνξγαλσηή ζπλεδξίσλ (PCO). χκθσλα κε ηνλ HAPCO 3 ζηηο 5 

εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άηνκα ή επηρεηξήζεηο πνπ δε δηαζέηνπλ άδεηα εμάζθεζεο 

επαγγέικαηνο νχηε ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη ηερλνηξνπία ή ηηο επαγγεικαηηθέο ππνδνκέο. 

Τπνινγίδεηαη φηη εηεζίσο πάλσ απφ €140.000.000 δελ ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ ή άιινπο θφξνπο 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, 400-500 άηνκα ζηεξνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ 

θιάδν, ελψ απνθιείνληαη έηζη θαη εηζθνξέο ζε ηακεία χςνπο €300.000-400.000. Ο HAPCO έρεη 

πξνηείλεη απφ ην 2006 φιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηε δηνξγάλσζε θάπνηνπ 

ζπλεδξίνπ λα έρνπλ ηελ άδεηα γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ, ηξηεηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, θαηαηεζεηκέλν εηαηξηθφ θεθάιαην χςνπο €200.000 θαη εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζηνλ ΔΟΣ χςνπο €100.000 θαη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000.  

Δθηφο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ 

θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη σο επηθίλδπλνπο θαη θάπνηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Με ηνλ φξν 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο λννχληαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηαζηάζεηο φπσο νη ζπρλέο απεξγίεο, 

νη δηαδειψζεηο θαη ε απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα. Σέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο πιήηηνπλ ηελ εηθφλα 

ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε δπζθήκεζε κέζσ ησλ επηζθεπηψλ 

πνπ ηηο βηψλνπλ θαη ηηο κεηαθέξνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο φηαλ επηζηξέθνπλ ζηελ ρψξα ηνπο. Απηέο 

νη θαηαζηάζεηο δπζθνιεχνπλ ηε δηακνλή ησλ επηζθεπηψλ θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη δπζθεκνχλ ηελ 

ρψξα. 

Έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο πξφζθαηα άξρηζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

Διιάδα ζε φια ηα επίπεδα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Ν.Σ. ζηα εζληθά νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη ε 

απνθάιπςε ζεκάησλ δηαθζνξάο ζηελ πνιηηηθή θαη κε δσή ηνπ ηφπνπ. Οη μέλνη άξρηζαλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο Έιιελεο θαρχπνπηα θαη λα κελ ηνπο εκπηζηεχνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιινπ 

είδνπο ζπλαιιαγέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρεκαηνπνίεζε ηεο κνξθήο ηνπ Έιιελα επεξεάδεη αξλεηηθά 

θαη ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, θαζψο θαζίζηαηαη δχζθνιε ε απφθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ μέλσλ 

εηαίξσλ θαη ε δηείζδπζε ζε κεγάια θέληξα απνθάζεσλ. 

πλνπηηθά, ινηπφλ, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε πξνζβαζηκφηεηα, ε θαιή ζπζρέηηζε ηηκήο θαη 

πνηφηεηαο, ην θχξνο ηεο ρψξαο θαη νη αμηφπηζηνη δηνξγαλσηέο ζπλεδξίσλ είλαη επηηεχμηκνη ζηφρνη γηα 

ηελ Διιάδα, αξθεί θαη ην θξάηνο λα δψζεη ηε δένπζα πξνζνρή. Ζ αζθάιεηα είλαη έλα πην γεληθφ 

θξηηήξην ην νπνίν είλαη θαη πην δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Χζηφζν, ππάξρνπλ ηξφπνη γηα λα κεησζεί ε 
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εγθιεκαηηθφηεηα θαη λα απμεζεί ε αζθάιεηα ζηελ ρψξα. Λακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα απηά, 

φπσο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάιπζεο TOWS αλαθέξζεθαλ θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ είηε ζε θξαηηθφ είηε ζε ηδησηηθφ επίπεδν. 

Απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ αξρηθά ζε απηήλ ηελ ελφηεηα κεξηθέο δελ πξνθχπηνπλ 

άκεζα σο απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο TOWS. Χζηφζν, αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ θάπνηα βήκαηα 

πνπ έρνπλ νπζία θαη ζα βνεζήζνπλ ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Μηα ηέηνηα πξφηαζε είλαη ε ίδξπζε 

ηνπηθψλ γξαθείσλ επηζθεπηψλ θαη ζπλεδξίσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηέηνησλ γξαθείσλ βνεζά ζηελ πξνβνιή 

ησλ δηαθφξσλ πφιεσλ πνπ δηαζέηνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. 

Δπίζεο, κηα άιιε πξφηαζε πνπ δελ αλαθέξζεθε είλαη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε κε ηε κνξθή 

επηδφηεζεο ζε επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ λέα ηερλνινγηθά κέζα. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζα έπξεπε επίζεο λα δνζεί ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθφηεηαο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζηνπο ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, ζηα δσκάηηα μελνδνρείσλ 

θαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Δθεί πνπ απαξαηηήησο πξέπεη λα δνζεί ακέξηζηε 

πξνζνρή είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο. Σν θξάηνο νθείιεη λα δψζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα λα 

πξνζειθχζεη μέλα θεθάιαηα γηα ζχγρξνλα κέζα κεηαθνξάο, γηα ηελ πξνζέιθπζε ρακεινχ θφζηνπο 

εηαηξηψλ θαη γηα λα επηηχρεη θαιχηεξεο ηηκέο ζε εηζηηήξηα. 

ε γεληθέο γξακκέο φιεο νη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εηδηθνχο αιιά θαη πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε SWOT απνηεινχλ πξνηάζεηο πινπνηήζηκεο θαη σθέιηκεο φρη κφλν γηα 

ηνλ ζπλεδξηαθφ αιιά θαη γηα ηνλ γεληθφ ηνπξηζκφ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο 

ειιεληθέο πφιεηο. 

 

 

7.3. Αθήνα Και Θεζζαλονίκη 

 

ηαηηζηηθά θαίλεηαη φηη ε ρψξα καο έρεη επσθειεζεί απφ ηελ δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

(HAPCO research). Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο έδσζαλ κεγάιε επθαηξία ζηνλ ειιεληθφ ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ. Γεκηνπξγήζεθαλ ππνδνκέο θαη βειηηψζεθαλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Χζηφζν, ε 

Διιάδα έθηνηε έρεη ράζεη πνιχηηκν ρξφλν. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα ηαιαλίδεη 

θπξίσο ηηο δχν κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο, δειαδή ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Πξέπεη λα 

ππάξμεη ζηαζεξή θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ζηνπο ηξφπνπο ζπγθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα 

θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη φρη κφλν ζπλέδξνπο, αιιά θαη πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο. Πξέπεη λα 

ππάξμεη θπβεξλεηηθή κέξηκλα θαη ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηηο αεξνπνξηθέο αληαπνθξίζεηο, ηα 

δξνκνιφγηα ησλ ηξέλσλ, ηα σξάξηα ησλ ιεσθνξείσλ θαη ηνπ κεηξφ, ηε ζπρλφηεηα αθηνπιντθψλ 
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δξνκνινγίσλ, ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ ζην θέληξν ησλ πφιεσλ. πσο επαλεηιεκκέλα 

έρεη αλαθεξζεί, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ ηφπν, αιιά θαη ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ν 

πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απφθαζε δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

 Έρνληαο αλαθεξζεί ήδε ζηηο γεληθέο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο κπνξεί ε Διιάδα λα 

αθνινπζήζεη είηε ζε θξαηηθφ είηε ζε ηδησηηθφ επίπεδν, αο δνχκε κεκνλσκέλα ηη ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη ζηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο νχησο ψζηε λα πξναρζεί ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο. 

 Ζ Αζήλα έγηλε αθφκε πην γλσζηή κεηά ην 2004 νπφηε θαη δηεμήρζεζαλ νη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο παγθφζκηαο δηνξγάλσζεο ε Αζήλα απέθηεζε αλαθαηληζκέλεο θα 

ζχγρξνλεο ππνδνκέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, πνιιέο επξχρσξεο θαη κνληέξλεο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζχγρξνλν πξφζσπν. ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηηο ππνδνκέο ε Αζήλα ζίγνπξα πιεξνί ηα απαξαίηεηα 

θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί σο επηζπκεηφο ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο. Δπηπιένλ, κεηά ην 

2004 ε θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ζηελ πφιε βειηηψζεθε αηζζεηά – παξά ην γεγνλφο φηη ην 

θπθινθνξηαθφ εμαθνινπζεί λα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Σξακ, ηξφιετ, κεηξφ, ιεσθνξεία θαη ην λέν αεξνδξφκην ζπλζέηνπλ ηε ζχγρξνλε εηθφλα ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο ηεο Αζήλαο. Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη ε πιεηνςεθία ησλ κέζσλ είλαη ζχγρξνλα 

θαη θαηλνχξηα απνηειεί έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα φπνηνπο επηιέμνπλ ηελ πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο 

σο ζπλεδξηαθφ πξννξηζκφ. Δθηφο απφ ηελ επάξθεηα ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ, ε Αζήλα δηαζέηεη θαη 

επάξθεηα ζχγρξνλσλ, πνιπηειψλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ιεο απηέο νη ππνδνκέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηεξάζηηα πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, ηηο φκνξθεο γσληέο ηεο Αζήλαο, 

ην θαιφ θαγεηφ αιιά θαη ηε λπρηεξηλή δσή ζπλζέηνπλ κηα ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή εηθφλα ηεο Αζήλαο. 

 Χζηφζν, δε ιείπνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα. χκθσλα κε αξθεηνχο εξσηψκελνπο εηδηθνχο ηνπ 

θιάδνπ ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο Αζήλαο – θαη ηεο Διιάδαο θαη’ επέθηαζε- είλαη ε απνπζία 

κεγάινπ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 7.000 αηφκσλ. Δπηθξαηεί ε άπνςε 

φηη θάζε ζχγρξνλε πξσηεχνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ηέηνην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζεη πηζαλά δηεζλή ζπλέδξηα πνπ ζα ηελ εγθαζηδξχζνπλ ζηελ παγθφζκηα ζπλεδξηαθή 

αγνξά. Δληνχηνηο, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο Αζήλαο είλαη ε έιιεηςε ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο 

θαη ε απνπζία ησλ απαξαίηεησλ γλσξηκηψλ θαη δηαζπλδέζεσλ κέζα ζε νξγαληζκνχο πνπ 

δηνξγαλψλνπλ ζπλέδξηα. Ζ Αζήλα δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ έγθξηησλ Διιήλσλ ηαηξψλ νη νπνίνη 

κε ηελ θξαηηθή θαζνδήγεζε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ κειινληηθή δηνξγάλσζε δηεζλψλ 

ηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ ζηελ Αζήλα. 

 Απηά ηα πξνβιήκαηα, βέβαηα, ιχλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Σν γεγνλφο φηη ε Αζήλα είλαη απφ 

ηηο αθξηβφηεξεο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο θαη ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε απνηειεί ζχλεζεο 

θαηλφκελν γηα φπνηνλ επηζθέπηεηαη ηελ πξσηεχνπζα είλαη ίζσο πην θαίξηα πξνβιήκαηα. Οη απεξγίεο 

θαη νη δηαδειψζεηο ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ θαηάζηαζε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο, ελψ  ην 
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πςειφ θφζηνο δσήο απνηειεί αληηθίλεηξν γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ηελ επηζθεθηνχλ αθφκε θαη γηα 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. 

 Απφ ηελ άιιε, ε Θεζζαινλίθε δηαζέηεη δχν κεγάια θαη εληππσζηαθά ζπλεδξηαθά θέληξα ηα 

νπνία δηαζέηνπλ θήκε ζε παγθφζκην επίπεδν. Αθφκε, ην TCVB ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη θάλεη 

ζαπκάζηα δνπιεηά ζε επίπεδν δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ζα ήηαλ επρήο έξγνλ λα επαλέιζεη ζχληνκα ζε 

δξάζε. Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, σζηφζν, ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη φηη απνηειεί ζεκαληηθφ 

θφκβν γηα ηα Βαιθάληα, αιιά θαη ηελ Σνπξθία θαη ηελ Ηηαιία. Ζ Δγλαηία Οδφο έρεη εθκεδελίζεη ηηο 

απνζηάζεηο ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη έρεη θαηαζηήζεη ηδηαίηεξα εχθνιε ηελ πξφζβαζε ηφζν απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε φζν θαη απφ ηηο γείηνλεο βαιθαληθέο ρψξεο. Δπηπξφζζεηα, ζηε Θεζζαινλίθε 

ζπλερψο γίλνληαη επελδχζεηο  ζε μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλεβάδνπλ ην επίπεδν πνηφηεηαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ πφιε. 

 ηνλ αληίπνδα ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζπλαληά θαλείο ηελ 

ηεξάζηηα έιιεηςε ελφο ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ηθαλνχ λα θηινμελήζεη έλα ζπλέδξην παγθφζκηνπ 

βειελεθνχο φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη κφλν νη εγθαηαζηάζεηο ηεο HELEXPO ιεηηνπξγνχλ σο εθζεζηαθφο ρψξνο γεγνλφο πνπ 

δίλεη ην πιενλέθηεκα κηαο κεγάιεο έθζεζεο πξντφλησλ (γεσξγηθψλ, θαηαζθεπαζηηθψλ θ.ι.π.) ζε 

γείηνλεο ρψξεο φπσο ε Βνπιγαξία ή αθφκε θαη ε Κξναηία. Δπηπιένλ, κε ηελ αδξάλεηα ηνπ TCVB 

έρεη θνιιήζεη θαη ε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηεο Θεζζαινλίθεο σο ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο είηε 

κέζσ δηαδηθηχνπ είηε κέζσ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Σέινο, ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ε Θεζζαινλίθε ζε επίπεδν ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ είλαη νη αλχπαξθηεο αεξνπνξηθέο 

ζπλδέζεηο θαη πηήζεηο απφ θα πξνο κεγάιεο επξσπατθέο θαη φρη κφλν πφιεηο. Ίζσο, ε κεηαθνξά ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Μαθεδνλία ζε άιιν κέξνο λα ζπλδξάκεη ζηελ πξνζέιθπζε θαη άιισλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξηψλ νη νπνίεο ζα ζπλδένπλ ηελ ζπκπξσηεχνπζα κε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ επαξθψο θαη 

ζπρλά. 

 

 

7.4. Μάπκεηινγκ 

 

Σν κίγκα κάξθεηηλγθ απαξηίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη «επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

πψιεζεο (Astroff & Abbey, 1988)». πσο πξνηείλνπλ νη Ozen Kurant Yozcu θαη Orhan Icoz, ε 

δήηεζε γηα ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο κπνξεί λα παξνπζηάζεη κηα αζηάζεηα ιφγσ πνιηηηθψλ, 

θιηκαηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Αλ απηή ε θαηάζηαζε εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη, ηφηε νη 

ππεχζπλνη δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ηνπ πξννξηζκνχ  πξέπεη λα θάλνπλ θάπνηεο θηλήζεηο 
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πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηε δήηεζε κε ηελ πξνζθνξά. Σν κίγκα δηαλνκήο ηνπ ζπλεδξηαθνχ 

ηνπξηζκνχ απαξηίδεηαη απφ ηηο πσιήζεηο ησλ μελνδνρείσλ, ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, ηα 

ηκήκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ησλ εθδειψζεσλ θαη ην δηαδίθηπν. Σν 

κίγκα πξνψζεζεο πεξηιακβάλεη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηε δηαθήκηζε θαη ηηο πξνζσπηθέο 

πσιήζεηο. ηαλ έξζεη ε ψξα λα πξνζδηνξηζηεί ε ηηκή δχν παξάγνληεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: ην 

θφζηνο φινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ν αληαγσληζκφο ηεο αγνξάο. Λφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο, νη ζχλεδξνη είλαη πην επαίζζεηνη φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο. 

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη φηαλ κηιάκε γηα ηελ επηινγή ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα 

ηνλ ειιεληθφ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ είλαη ηειηθά θαη ην πψο ζα θαηαθέξνπκε λα πνπιήζνπκε. Με 

άιια ιφγηα, πψο ζα πείζνπκε ηηο ζπλεδξηαθέο αγνξέο φηη είκαζηε ζαλ ρψξα ηθαλνί λα 

αληεπεμέιζνπκε ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ είηε κηθξά είηε κεγάια δηεζλή ζπλέδξηα θαη λα 

αληαπνθξηζνχκε ζηηο αλάγθεο κεγάισλ νξγαληζκψλ. Πξφζθαηα ν θχξηνο Γεκήηξεο Κνπηνχιαο 

παξνπζίαζε έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ ην νπνίν έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη παξαζέηνπκε ζε απηφ ην ζεκείν νξηζκέλα ζεκαληηθά ζεκεία ηα νπνία 

ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, εθφζνλ ην θξάηνο απνθαζίζεη λα ζηεξίμεη έκπξαθηα 

θαη κεκνλσκέλα απηφλ ηνλ πνιιά ππνζρφκελν θιάδν. 

 Αξρηθά, ινηπφλ, πξέπεη λα δνζεί βάζε ζην ηη πξάηηνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπλεδξηαθνχ 

ηνπξηζκνχ νη αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο. Καη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αληαγσληζηέο δελ κηιάκε κφλν 

γηα ηηο γείηνλεο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία ή ε Ηηαιία αιιά θαη γηα ηελ Κξναηία θαη ηε Λεηνλία, δειαδή 

ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ κε ηελ 

Διιάδα. Σν benchmarking, βέβαηα, δελ απνηειεί ιχζε ζηελ έιιεηςε πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα. 

Απνηειεί κφλν ηελ αθεηεξία. Καηά κέζν φξν δαπαλψληαη € 2,7 εθ. απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

Διιάδνο γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ θαη κφλν. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνρεπκέλεο 

ζπκκεηνρέο ζε δηεζλείο εθζέζεηο, ελψ ππάξρεη έληνλε δηαδηθηπαθή πξνβνιή. 

 ηνλ αληίπνδα, ε Διιάδα δαπαλά αλχπαξθηα πνζά γηα ηνλ ειιεληθφ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ 

θαη κάιηζηα νη δηαθεκηζηηθέο ηεο θακπάληεο βαζίδνληαη ζην promo ηνπ γεληθνχ ηνπξηζκνχ ρσξίο λα 

ιακβάλνπλ δειαδή ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν ε θάζε θακπάληα απεπζχλεηαη. 

Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ είλαη φηη ε Διιάδα δελ έρεη μεθάζαξε ηαπηφηεηα. Δπηπιένλ, ε 

φπνηα δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε ππάξρεη είηε απφ ην αξκφδην ππνπξγείν είηε απφ ηνλ ΔΟΣ είλαη 

ειιηπήο θαη πξσηίζησο εμαηξεηηθά δχζθνιε ζε πξφζβαζε, θαζψο νη πιεξνθνξίεο είλαη ειάρηζηεο θαη 

δπζεχξεηεο.  

 ηφρνο ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζεζεί πξέπεη λα είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

Διιάδαο. Απηφ πνπ ζα νδεγήζεη έλαλ νξγαληζκφ ζην λα επηιέμεη ηε ρψξα καο σο ηνλ επφκελν 
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ζπλεδξηαθφ πξννξηζκφ ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ δηνξγαλψλεη πξέπεη λα είλαη θάηη μερσξηζηφ, θάηη 

ηδηαίηεξν. Μφλν θάηη δηαθνξεηηθφ κπνξεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή, λα πείζεη θαη λα έρεη ηειηθά 

απνηέιεζκα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε Διιάδα ζα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή, ηδηαίηεξα δχζθνιε ζην λα 

ηε κηκεζνχλ θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ. Δμαηηίαο ησλ ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί 

φια απηά ηα ρξφληα, ε Διιάδα ραίξεη ηέηνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο πνιιά αμηφινγα 

μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο είλαη παξαζαιάζζηα θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ππαίζξησλ ρψξσλ φπνπ θαλείο κπνξεί λα απνιαχζεη ηνλ επράξηζην θαηξφ ηεο ρψξαο καο ή 

αθφκε θαη ηε ζέα πνπ πηζαλφηαηα πξνζθέξεηαη. Οη ππνδνκέο πνπ έρνπλ ηεζεί, ε εκπεηξία πνπ 

δηαζέηνπλ νη επαγγεικαηίεο μελνδφρνη θαη δηνξγαλσηέο ζπλεδξίσλ φπσο θαη ε πιεζψξα αμηφινγσλ 

ζπλεδξηαθψλ πξννξηζκψλ είλαη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξνβιεζνχλ.  

χκθσλα κε ηνλ Βαζίιεην Μπξφβα (Πξφεδξν ηνπ Γξαθείνπ πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε) παξά ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρε δψζεη ρξήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ (θπξίσο γηα ηελ αλέγεξζε θαη δεκηνπξγία ππνδνκψλ), δελ έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα λα εθκεηαιιεπηεί απηέο ηηο ππνδνκέο. πλερίδεη ιέγνληαο 

φηη ν θπβεξλεηηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο Διιάδνο 

σο ζπλεδξηαθφο πξννξηζκφο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΞΔΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

8.1. ςνολικά Αποηελέζμαηα 

 

χκθσλα κε ηνλ P.Brunt(1997), νη πνηνηηθέο κέζνδνη βνεζνχλ ζηε ζπιινγή πνιιψλ πιεξνθνξηψλ 

απφ ιίγα άηνκα θαη κπνξνχλ λα αληηθαηνπηξίζνπλ ηελ άπνςε απηψλ ησλ αηφκσλ πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα . 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αμηφπηζηε νη εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ κε 

επθξηλή ηξφπν θαη δελ έρνπλ θξπκκέλα λνήκαηα. Ζ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο, δειαδή, ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ε έξεπλα κεηξά απηφ ην νπνίν πξννξίζηεθε λα κεηξήζεη (Lundahl and Skarval, 

1992), ειέγρζεθε πηινηηθά ζε νξηζκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλέδξηα κε εξσηήζεηο γηα λα 

βεβαησζνχκε φηη φινη ηηο θαηαλννχλ θαη φηη δελ ζα ππάξμνπλ παξαλνήζεηο. Ζ κνξθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ φπσο δηακνξθψζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία 

ππέζηε αξθεηέο αιιαγέο πξηλ δηαλεκεζεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ήηαλ δπλαηφ νη εξσηήζεηο λα γίλνπλ 

ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο νχησο ψζηε λα είλαη 

επεμεξγάζηκεο πην εχθνια. Έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψλεη θαλείο κφλνο ηνπ έρεη ηφζν 

πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ, κηα ηέηνηα κέζνδνο πξνηηκάηαη γηα πνηνηηθέο 

κεζφδνπο νη νπνίεο δίλνπλ κηα πην γεληθή εηθφλα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε πνζνηηθέο κεζφδνπο. Οη 

εξσηψκελνη κπνξνχλ εχθνια λα απαληήζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαζψο πεξηκέλνπλ λα εγγξαθνχλ 

ζην ζπλέδξην ή λα πιεξψζνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο. Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα κε απηή ηε 

κέζνδν. χκθσλα κε ηνλ P. Brunt (1997), ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά κηθξή 

θαη ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην «ιάζνο» άηνκν. Ζ ελδερφκελε κηθξή 

ζπκκεηνρή απηήο ηεο έξεπλαο αληηκεησπίζηεθε κε ηε δηαζπνξά ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ηέζζεξα 

ζπλέδξηα ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε ίδην φκσο ζέκα πνπ ήηαλ ε Λνγηζηηθή θαη ε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην δείγκα επηιέρηεθε ηπραία θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αμηφπηζηα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκείηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ: (α) απηέο πνπ αθνξνχλ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ, (β) απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλεδξηαθέο ηνπ ζπλήζεηεο, (γ) 

απηέο πνπ αθνξνχλ ηα ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα, (δ) απηέο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηε 

δηακνλή θαη ηέινο, (ε) απηέο πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο γεληθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 
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Αθνχ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο, νξίζηεθαλ ν πιεζπζκφο θαη ην δείγκα. Ο 

πιεζπζκφο βέβαηα δελ είλαη γλσζηφο θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, θαζψο ζα ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην 

λα κεηξήζνπκε ηνπο ζπλέδξνπο ζε φια ηα ζπλέδξηα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Σν δείγκα απαξηίδεηαη απφ ηνπο ζπλέδξνπο ζπλεδξίσλ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη ρψξεο νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ 

έηνπο (2010) : ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (Σνπξθία), ζηελ Μαδξίηε (Ηζπαλία), ζηε θηάζν (Διιάδα) 

θαη ζηε Νπξεκβέξγε (Γεξκαλία). 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη, ζεσξνχκε φηη ζα 

δίλνληαλ νη ίδηεο απαληήζεηο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη 

απφ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο απφςεηο ηνπ αηφκνπ γχξσ απφ έλα ζπλέδξην θαη απηέο ζεσξείηαη φηη 

δελ αιιάδνπλ εχθνια κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε ηαπηφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη άγλσζηε κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζπιιέρζεθαλ θαη 

δεπηεξνγελή δεδνκέλα εθηφο απφ ηα πξσηνγελή πνπ πξνζέθεξε ε έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, θπιιάδηα, άξζξα θαη πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηνλ ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ, ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο θαη πιηθφ πνπ παξαζρέζεθε απφ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνχο. Ζ αμηνπηζηία, πνηφηεηα θαη εγθπξφηεηα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη αδηακθηζβήηεηα, 

θαζψο εγθξίλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο. 

Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 133 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα φζν είλαη θαη ν κέζνο 

φξνο ζπκκεηνρψλ ζε απηά ηα 4 ζπλέδξηα απφ ηα νπνία πξνήιζε ην δείγκα. Ζ αλάιπζε ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS 16.0. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε γξαθήκαηα, πίλαθεο θαη ζπζρεηίζεηο. 

Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 71 άληξεο θαη 62 γπλαίθεο. 

 

Πίνακαρ 8.1. Φύλο 

ΦΤΛΟ ςσνόηηηα % Έγκςπο % Αθποιζηικό % 

Άληξεο 71 53,4 53,4 53,4 

Γπλαίθεο 62 46,6 46,6 100 

χλνιν 133 100 100   
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Γπάθημα 8.1 Φύλο 

 

χκθσλα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε 7 θαηεγνξίεο φπσο θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 8.2.. Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία απνηειείηαη απφ κέιε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ηα ζπλέδξηα ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

παξνπζηάδνπλ έληνλν αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη ζεηηθή ε ειιηπήο 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε απηά. Απφ ζρεηηθή έξεπλά καο δηαπηζηψζακε φηη ε ίδηα 

θαηάζηαζε επηθξαηεί ζηα πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. 

 

Πίνακαρ 8.2. Ιδιόηηηα 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Καζεγεηήο 51 38,3 38,6 

Μέινο ΓΔΠ άιιεο βαζκίδαο 12 9 9,1 

Γηδάθηνξαο 27 20,3 20,5 

Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο/ηξηα 27 20,3 20,5 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 7 5,3 5,3 

ηέιερνο επηρείξεζεο 1 0,8 0,8 

Άιιν 7 5,3 5,3 

χλνιν 132 99,2 100 

Αλαπάληεηα πιήξσο 1 0,8   

 χλνιν 133 100   
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Γπάθημα 8.2. Ιδιόηηηα 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμαλ αξθεηά εξσηεκαηνιφγηα κε αλαπάληεηε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε, εληνχηνηο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη πνιινί λένη άλζξσπνη ζηνλ ρψξν ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επηζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζπλέδξην 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο απφ απηνχο αλακέλεηαη 

θαη ζε αθαδεκατθφ επίπεδν λα ππάξμνπλ ζεκαληηθά επηηεχγκαηα. 

 

Πίνακαρ 8.3. Ηλικία 

ΖΛΗΚΗΑ πρλφηεηα % Έγθπξν % Αζξνηζηηθφ % 

18-24 21 15,8 16,9 16,9 

25-35 47 35,3 37,9 54,8 

36-50 32 24,1 25,8 80,6 

>51 24 18 19,4 100 

χλνιν 124 93,2 100   

Αλαπάληεηα 9 6,8     

 χλνιν 133       
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Γπάθημα 8.3. Ηλικία 

 

πσο ζα πεξίκελε θαλείο, ηα ζπλέδξηα απηά θηινμέλεζαλ αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ θφζκν, 

σζηφζν ε πιεηνςεθία απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηα φξηα ηεο Δπξψπεο.  

 

Πίνακαρ 8.4. Σόπορ καηαγυγήρ 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΓΩΓΗ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Δ.Δ. 101 75,9 75,9 

Βφξεηα Ακεξηθή 21 15,8 15,8 

Νφηηα Ακεξηθή 2 1,5 1,5 

Αζία 3 2,3 2,3 

Αθξηθή 2 1,5 1,5 

Απζηξαιία 4 3 3 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.4. Σόπορ Καηαγυγήρ 

 

Σν δείγκα θαίλεηαη φηη είλαη κνηξαζκέλν αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ πνιχ 

ζπρλά ζε ζπλέδξηα θαη ζε αλζξψπνπο πνπ πξφζθαηα επηρείξεζαλ θάηη ηέηνην. πλεπψο, θαη νη 

έκπεηξνη αιιά θαη νη λεφηεξνη εθδειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα νηθνλνκηθά ζπλέδξηα. 

 

Πίνακαρ 8.5. ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια 

ςμμεηοσέρ ζε ζςνέδπια ςσνόηηηα % 

Έγκςπο 

% 

Αθποιζηικό 

% 

Πξψηε ζπκκεηνρή 27 20,3 20,3 20,3 

1-5 45 33,8 33,8 54,1 

6-10 9 6,8 6,8 60,9 

>10 52 39,1 39,1 100 

χλνιν 133 100 100   
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Γπάθημα 8.5. ςμμεηοσή ε ςνέδπια 

 

Χο θχξην θξηηήξην επηινγήο ελφο ζπλεδξίνπ επηιέρζεθε ε ζεκαηνινγία ηνπ απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Πίνακαρ 8.6. Κπιηήπιο επιλογήρ ζςνεδπίος 

Κύπιο κπιηήπιο επιλογήρ 

ζςνεδπίος ςσνόηηηα % 

Έγκςπο 

% 

Οκηιεηέο 14 10,5 10,5 

Θεκαηνινγία 92 69,2 69,2 

Πφζν δεκνθηιέο είλαη 9 6,8 6,8 

Ζ ρψξα δηεμαγσγήο 11 8,3 8,3 

Σν αληίηηκν ζπκκεηνρήο 4 3 3 

Άιιν 3 2,3 2,3 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.6. Κπιηήπιο Δπιλογήρ ςνεδπίος 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δελ επεξεάδνληαη πνιχ απφ ην χςνο ηνπ αληηηίκνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνην ζπλέδξην. Βέβαηα, απηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί 

απφ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ιφγσ ηεο θάιπςεο ησλ εμφδσλ απηψλ απφ ην 

παλεπηζηήκην ή ηελ εηαηξία γηα ηελ νπνία εξγάδεηαη ν ζπκκεηέρσλ. 

 

Πίνακαρ 8.7. Η ζημαζία ηος ανηιηίμος (Fee) 

Ανηίηιμο ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Πάξα πνιχ 46 34,6 34,6 

Λίγν 75 56,4 56,4 

Καζφινπ 12 9 9 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.7. Η ημαζία Σος Ανηιηίμος (Fee) 

 

Μπνξεί ην θχξην θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπλέδξην λα είλαη ελδερνκέλσο γηα θάπνηνλ ε 

ζεκαηνινγία ηνπ, σζηφζν εθηφο απφ απηφ εμίζνπ ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη γηα ηελ πιεηνςεθία ε 

δπλαηφηεηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ δηθηχσζε θαη ε δπλαηφηεηα γλσξηκηψλ επαγγεικαηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαίλεηαη φηη απνηειεί έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην αληηθείκελν θίλεηξν. 

 

Πίνακαρ 8.8. Λόγοι ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπια 

Λόγοι ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπια ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Αμηνζέαηα 28 21,1 21,1 

Ξεθνχξαζε/ Γηαθνπέο 20 15 15 

Γηαζθέδαζε 5 3,8 3,8 

Φαγεηφ θαη ηδηνκνξθίεο ηεο ρψξαο 2 1,5 1,5 

Γηθηχσζε/ Γλσξηκίεο 78 58,6 58,6 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.8. Λόγοι ςμμεηοσήρ ε ςνέδπια 

 

Ίζσο θαλείο λα πεξίκελε φηη ε ελεκέξσζε γηα ηε δηνξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ γίλεηαη κέζσ 

θάπνηαο πξνβνιήο (δηαθεκηζηηθήο) ζην θνηλφ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην εθάζηνηε είδνο θαη ηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζπλεδξίνπ. Χζηφζν, θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη. Ζ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

ζπλέδξηα θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ην δηαδίθηπν ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε κηθξφηεξν απφ ην ίδην 

ην παλεπηζηήκην ην νπνίν είηε ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ είηε βνεζά ηνπο 

δηνξγαλσηέο γηα ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε φζσλ ελδηαθέξνληαη γηα απηφ. 

 

Πίνακαρ 8.9. Μέζα πληποθόπηζηρ για ζςνέδπια 

Πηγέρ πληποθόπηζηρ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Ηζηνζειίδα ζπλεδξίνπ 55 41,4 41,4 

Ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζπλέδξηα 36 27,1 27,1 

Παλεπηζηήκην 33 24,8 24,8 

πλάδειθνη/ Φίινη 8 6 6 

Άιιν 1 0,8 0,8 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.9. Μέζα Πληποθόπηζηρ Για ςνέδπια 

 

Οη δηάθνξεο εθπηψζεηο πνπ δίλνληαη θαηά ηηο πξνεγγξαθέο ζε έλα ζπλέδξην θαίλεηαη φηη 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ρξφλν εγγξαθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, κπνξεί ππφ κηα έλλνηα λα 

δηαζθαιηζηεί θαη ε θπζηθή παξνπζία ησλ πξνζψπσλ πνπ δειψλνπλ ζπκκεηνρή. Πνιχ ιίγνη είλαη 

απηνί πνπ αθήλνπλ ηελ πιεξσκή ηνπ αληηηίκνπ γηα ηειεπηαία ζηηγκή. 

 

Πίνακαρ 8.10. Δγγπαθή ζηο ζςνέδπιο 

Δγγπαθή ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Μφιηο αλαθνηλσζεί ε εκεξνκελία 

ζπλεδξίνπ 41 30,8 30,8 

Μέρξη ηελ πξνζεζκία θάπνηαο έθπησζεο 72 54,1 54,1 

Μφιηο θηάζσ ζην ζπλέδξην 20 15 15 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.10. Δγγπαθή ηο ςνέδπιο 

 

Παξφιν πνπ κπνξεί ηα ζπλέδξηα λα δηνξγαλψλνληαη ζε ζπλεδξηαθά θέληξα (φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ζπλέδξηα κε κεγάιε ζπκκεηνρή) είηε ζε μελνδνρεηαθνχο ρψξνπο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο, 

σζηφζν ε έξεπλα απνθάιπςε φηη νη παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη πξνζθέξνληαη επίζεο επάμηα γηα ηε 

δηνξγάλσζε θάπνηνπ ζπλεδξίνπ. Αζθαιψο πξηλ θαηαιήμνπκε ζε έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο εμήο δχν παξάγνληεο: πξψηνλ, φηη θαη ηα ηέζζεξα ζπλέδξηα είραλ κηθξή 

ζρεηηθά ζπκκεηνρή (κέζνο φξνο πεξίπνπ 135 άηνκα) θαη δεχηεξνλ, φηη ε ζεκαηηθή ηνπο απεπζπλφηαλ 

θαηά θχξην ιφγν ζε κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. 

 

Πίνακαρ 8.11. Υώποι διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν 

Υώποι διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη 54 40,6 40,6 

Ξελνδνρεηαθνί ρψξνη 49 36,8 36,8 

Δθζεζηαθνί ρψξνη 17 12,8 12,8 

Σνπξηζηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Γειθνί) 13 9,8 9,8 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.11. Υώποι Γιεξαγυγήρ ςνεδπίυν 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα παξαθνινχζεζαλ ηα ηέζζεξα 

ζπλέδξηα γηαηί παξνπζίαδαλ ζε απηά θάπνηα εξγαζία. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα δχν 

ιφγνπο: πξψηνλ, γηαηί δείρλεη κηα απμαλφκελε ηάζε δεκηνπξγίαο πνλεκάησλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν θαη δεχηεξνλ, γηαηί θαίλεηαη φηη κφλν ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη 

αθαδεκατθά δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα ζπλέδξηα. 

 

Πίνακαρ 8.12. Αίηια παπακολούθηζηρ παπόνηυν ζςνεδπίυν 

Λόγορ παπακολούθηζηρ παπόνηορ ζςνεδπίος ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Δπίζεκνο νκηιεηήο/ Οξγαλσηηθή ή 

επηζηεκνληθή επηηξνπή 12 9 9 

Παξνπζηάδσ εξγαζία 74 55,6 55,6 

Σν ζπλέδξην έρεη αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ 31 23,3 23,3 

Δπηζπκψ ην πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο γηα 

ην βηνγξαθηθφ κνπ 9 6,8 6,8 

Με πξνζέιθπζε ε ρψξα δηεμαγσγήο 2 1,5 1,5 

Άιιν 5 3,8 3,8 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.12. Αίηια Παπακολούθηζηρ Παπόνηυν ςνεδπίυν 

 

Ζ εξψηεζε απηή αθνξνχζε ην είδνο ησλ εθδειψζεσλ ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ νη ζχλεδξνη λα 

ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπλεδξίνπ. Ζ εξψηεζε ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο κε 

πεξηζζφηεξεο ησλ κηα απαληήζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

παξαθάησ. Αζθαιψο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπλέδξσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηάθνξεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην επίζεκν δείπλν ην νπνίν κπνξεί λα 

δηνξγαλψλεηαη κε ην πέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

Πίνακαρ 8.13. Δκδηλώζειρ 

Δκδηλώζειρ ςσνόηηηα % % πεπιπηώζευν 

Δπίζεκν δείπλν 60 24 45,1 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο 102 40,8 76,7 

Φπραγσγηθέο εθδειψζεηο 32 12,8 24,1 

Ξελαγήζεηο πφιεο θαη 

πεξηνρήο /Αμηνζέαηα 35 14 26,3 

Παξαδνζηαθέο εθδειψζεηο 20 8 15 

Άιιν 1 0,4 0,8 

χλνιν 250 100 188 
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Γπάθημα 8.13. Δκδηλώζειρ 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ηάζε ζπκκεηνρήο ζε παξάιιειεο εθδειψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο ζπλεδξίνπ. Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζα ζθεθηνχλ λα θάλνπλ κηα νξγαλσκέλε μελάγεζε 

θαη πεξηήγεζε ζηελ πφιε θαη ζηελ πεξηνρή φπνπ δηνξγαλψλεηαη ην ζπλέδξην γηα λα δνπλ ηα 

αμηνζέαηα θαη ηα ζεκαληηθά ηεο ζεκεία, αιιά θαη γηα λα ηελ γλσξίζνπλ θαιχηεξα. 

 

Πίνακαρ 8.14. ςμμεηοσή ζε ξεναγήζειρ πόληρ και πεπιοσήρ 

ςμμεηοσή ζε εκδηλώζειρ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Πάληα 23 17,3 17,3 

πρλά 69 51,9 51,9 

πάληα 36 27,1 27,1 

Πνηέ 5 3,8 3,8 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.14. ςμμεηοσή ε Ξεναγήζειρ Πόληρ Και Πεπιοσήρ 

 

Απφ ηνπο εξσηψκελνπο πνπ δελ ήηαλ Έιιελεο νη 50 (37,6% επί ηνπ ζπλφινπ) έρνπλ 

επηζθεθηεί ηελ Διιάδα. Οη κηζνί εμ απηψλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8.15. έρνπλ επηζθεθηεί ηε 

ρψξα καο γηα δηαθνπέο.  

 

Πίνακαρ 8.15. κοπόρ επίζκετηρ ζηην Δλλάδα 

κοπόρ επίζκετηρ ζηην Δλλάδα ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Γηαθνπέο 26 52 52 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ 14 28 28 

Δπαγγεικαηηθνί ιφγνη 7 14 14 

Άιιν 3 6 6 

χλνιν 50 100 100 
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Γπάθημα 8.15. κοπόρ Δπίζκετηρ ηην Δλλάδα 

 

ηελ εξψηεζε «Θα ζέιαηε λα μαλαεπηζθεθηείηε ηελ Διιάδα» ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε 

απηνχο ηνπο 50 εξσηψκελνπο κφλν έλαο απήληεζε αξλεηηθά. 

ρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ή/ θαη απιψο λα παξεπξεζνχλ ζε έλα 

ζπλέδξην Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζηελ Διιάδα θαη απηφ είλαη θάηη πνιχ ειπηδνθφξν 

εηδηθά ππφ ηηο δεδνκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

Πίνακαρ 8.16. Δνδεσόμενο ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπιο ζηην Δλλάδα 

ςμμεηοσή ζε ζςνέδπιο 

ζηην Δλλάδα ςσνόηηηα % Έγκςπο % Αθποιζηικό % 

Ναη 130 97,7 97,7 97,7 

ρη 3 2,3 2,3 100 

χλνιν 133 100 100   
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Γπάθημα 8.16. Δνδεσόμενο ςμμεηοσήρ ε ςνέδπιο ηην Δλλλάδα 

 

ρεδφλ φινη πηζηεχνπλ φηη ε Διιάδα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη πιεξνί ηα 

θξηηήξηα γηα ηε δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. Απηφ είλαη πνιχ 

ζεηηθφ θαη είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε Διιάδα φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

Πίνακαρ 8.17. Πλήπυζη κπιηηπίυν για διεξαγυγή ζςνεδπίυν 

Δκπλήπυζη κπιηηπίυν ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Ναη 127 95,5 95,5 

ρη 6 4,5 4,5 

χλνιν 133 100 100 

 

 

Γπάθημα 8.17. Πλήπυζη Κπιηηπίυν Για Γιεξαγυγή ςνεδπίυν 
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ζνλ αθνξά ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ηνπο 127 ε πιεηνςεθία ζεσξεί 

ηα ειιεληθά λεζηά σο ηνλ θαηαιιειφηεξν ηφπν δηεμαγσγήο ελφο ζπλεδξίνπ γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε 

ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη μέλνη γηα ηε ρψξα καο θαη είλαη απηή ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο θαη 

ηδηαίηεξα ζε έλα ειιεληθφ λεζί. 

 

Πίνακαρ 8.18. Σόπορ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα 

Σόπορ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην 

Δλλάδα ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Αζήλα 29 22,8 23 

Άιιε κεγάιε ειιεληθή πφιε 15 11,8 11,9 

Διιεληθφ λεζί 55 43,3 43,7 

Σνπξηζηηθή πεξηνρή (π.ρ. Γειθνί) 18 14,2 14,3 

Άιιν 9 7,1 7,1 

Αλαπάληεηα 1 0,8   

χλνιν 127 100 100 

 

 

Γπάθημα 8.18. Σόπορ Γιεξαγυγήρ ςνεδπίος ηην Δλλάδα 

 

πσο ήηαλ αλακελφκελε ε δεκνθηιέζηεξε επνρή γηα ηελ δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ 

πξνθχπηεη φηη είλαη ην θαινθαίξη, ελψ ε άλνημε αθνινπζεί ζε θνληηλή απφζηαζε. 
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Πίνακαρ 8.19. Καηαλληλόηεπη εποσή διοπγάνυζηρ ζςνεδπίος 

Καηάλληλη εποσή 

διοπγάνυζηρ ζςνεδπίος ςσνόηηηα % 

Έγκςπο 

% 

Αθποιζηικό 

% 

Φζηλφπσξν 21 15,8 15,8 15,8 

Υεηκψλαο 4 3 3 18,8 

Άλνημε 43 32,3 32,3 51,1 

Καινθαίξη 65 48,9 48,9 100 

χλνιν 133 100 100   

 

 

 

Γπάθημα 8.19. Καηαλληλόηεπη Δποσή Γιεξαγυγήρ ςνεδπίος 

 

Ζ Διιάδα δηθαηψλεη ηε θήκε ηεο σο θαινθαηξηλφο πξννξηζκφο, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έρεη επηιέμεη θαινθαηξηλνχο κήλεο. Χζηφζν, ν κήλαο Μάηνο ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηίκεζεο θαη απηφ ελζαξξχλεη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ζπλεδξηαθνχ 

ηνπξηζκνχ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνηηκήζεηο. πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ  ν νπνίνο κπνξεί πνιχ 

απνηειεζκαηηθά λα αληηκεησπίζεη ηελ επνρηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν γεληθφο ηνπξηζκφο ζηελ 

Διιάδα. 
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Πίνακαρ 8.20. Καηάλληλορ μήναρ διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν ζηην Δλλάδα 

Καηάλληλορ μήναρ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος 

ζηην Δλλάδα ςσνόηηηα % 

Έγκςπο 

% 

Ηαλνπάξηνο 2 1,5 1,5 

Φεβξνπάξηνο 1 0,8 0,8 

Μάξηηνο 2 1,5 1,5 

Απξίιηνο 6 4,5 4,5 

Μάηνο 32 24,1 24,1 

Ηνχληνο 21 15,8 15,8 

Ηνχιηνο 13 9,8 9,8 

Αχγνπζηνο 31 23,3 23,3 

επηέκβξηνο 14 10,5 10,5 

Οθηψβξηνο 7 5,3 5,3 

Ννέκβξηνο 3 2,3 2,3 

Γεθέκβξηνο 1 0,8 0,8 

χλνιν 133 100 100 

 

 

Γπάθημα 8.20. Καηάλληλορ Μήναρ Γιεξαγυγήρ ςνεδπίος ηην Δλλάδα 

 

ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ην αεξνπιάλν ήηαλ ε πξψηε επηινγή ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ εξσηψκελσλ. Αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηεο ινγηζηηθήο είλαη είηε δηεπεηξσηηθά (π.ρ. επξσπατθά) 

είηε δηεζλή είλαη ινγηθφ φηη νη ζχλεδξνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

παξεπξεζνχλ ζην ζπλέδξην. Άιισζηε, έρεη ήδε επηζεκαλζεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα ζπλέδξην 

επηζπκνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ άλεζε θαη βαζίδνπλ φιεο ηηο θηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπλέδξην ζε 

απηά ηα δπν θξηηήξηα. Δπνκέλσο, ην αεξνπιάλν είλαη ε ινγηθή επηινγή. Απηφ πνπ πξέπεη λα 
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αλαθεξζεί είλαη ην κεηνλέθηεκα ηεο Διιάδαο ζην ζέκα ησλ αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ ηδηαίηεξα ζηα 

ειιεληθά λεζηά. 

 

Πίνακαρ 8.21. Μεηαθοπικά μέζα 

Μεηαθοπικά μέζα ςσνόηηηα % % πεπιπηώζευν 

Αεξνπιάλν 112 60,5 84,2 

Πινίν 23 12,4 17,3 

Σξέλν 14 7,6 10,5 

Λεσθνξείν 14 7,6 10,5 

Ίδην κέζν 21 11,4 15,8 

Άιιν 1 0,5 0,8 

χλνιν 185 100 139,1 

 

 

 

Γπάθημα 8.21. Μεηαθοπικά Μέζα 

 

Παξαηεξνχκε φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ επηιέγνπλ λα θαλνλίζνπλ ηα ζρεηηθά κε 

ηε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο δειαδή ηε 

δηακεζνιάβεζε θάπνηνπ ηξίηνπ. Φπζηθά, κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνηηκνχλ λα 

αλαιάβεη ηε δηακνλή ηνπο ν επίζεκνο δηνξγαλσηήο ηνπ ζπλεδξίνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεζίδεηαη ζε φια 

ηα είδε ζπλεδξίσλ.  
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Πίνακαρ 8.22. Σπόπορ επιλογήρ ηηρ διαμονήρ 

Σπόπορ επιλογήρ διαμονήρ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Μέζσ ηνπ επίζεκνπ δηνξγαλσηή 48 36,1 36,1 

Μέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ κνπ πξάθηνξα 29 21,8 21,8 

Μέζσ δηαδηθηχνπ 47 35,3 35,3 

Φίινη θαλνλίδνπλ ηε δηακνλή κνπ 3 2,3 2,3 

Κάπνηνο άιινο θαλνλίδεη ηε δηακνλή κνπ 6 4,5 4,5 

χλνιν 133 100 100 

 

 

Γπάθημα 8.22. Σπόπορ Δπιλογήρ Σηρ Γιαμονήρ 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δηακνλήο ηνπο 

θαηά ην ζπλέδξην. Ζ πνηφηεηα ηεο δηακνλήο εθθξάδεηαη απφ ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ, ηνλ ηξφπν 

ηεο κεηαθίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ θ.ι.π.. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δείρλεη μεθάζαξα 

ηε δηαθνξνπνίεζε ελφο ζπλέδξνπ απφ έλαλ απιφ ηαμηδηψηε ζηελ ίδηα κάιηζηα ρψξα. 

 

Πίνακαρ 8.23. ημαζία ποιόηηηαρ διαμονήρ 

Έμθαζη ζηην 

ποιόηηηα διαμονήρ ςσνόηηηα % 

Έγκςπο 

% 

Αθποιζηικό 

% 

Πάξα πνιχ 43 32,3 32,3 32,3 

Πνιχ 61 45,9 45,9 78,2 

Λίγν 23 17,3 17,3 95,5 

ρεδφλ θαζφινπ 6 4,5 4,5 100 

χλνιν 133 100 100   
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Γπάθημα 8.23. ημαζία Ποιόηηηαρ Γιαμονήρ 

 

Καη πάιη απφ απηή ηελ εξψηεζε κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

ελφο ζπλέδξνπ θαη ελφο απινχ ηαμηδηψηε ζηελ ίδηα ρψξα. Ο ζχλεδξνο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δηακνλήο ηνπ θαη ιηγφηεξε ζηελ αμία απηήο. Χζηφζν, θαη ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

παξαηεξνχκε φηη θαη νη ζχλεδξνη αξρίδνπλ λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηακνλή ζε έλα μελνδνρείν ή άιιν ρψξν (π.ρ. ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα) παξά ην γεγνλφο φηη ηα έμνδα πνιιψλ εμ απηψλ θαιχπηνληαη απφ ην παλεπηζηήκην ή απφ 

ηελ εηαηξία γηα ηελ νπνία εξγάδνληαη. 

 

Πίνακαρ 8.24. Κπιηήπιο επιλογήρ ξενοδοσείος 

Κπιηήπιο επιλογήρ ξενοδοσείος ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Σηκή 40 30,1 30,1 

Πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 37 27,8 27,8 

Πξφζζεηεο παξνρέο (πηζίλα, spa, θήπνο 

θ.ι.π.) 4 3 3 

Σν μελνδνρείν φπνπ δηεμάγεηαη ην 

ζπλέδξην 19 14,3 14,3 

Απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο 24 18 18 

Απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο 9 6,8 6,8 

χλνιν 133 100 100 
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Γπάθημα 8.24. Κπιηήπιο Δπιλογήρ Ξενοδοσείος 

 

Σν θχξην θίλεηξν θαηά ηελ επηινγή ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ν ήιηνο θαη ε ζάιαζζα. Σν πξφηππν ησλ δηαθνπψλ 

επηηάζζεη έλα ειηφινπζην, παξαζαιάζζην ηνπίν φπνπ κπνξεί θαλείο λα μεθνπξαζηεί, λα θνιπκπήζεη, 

λα απνιαχζεη ηε θχζε θαη ηε ζέα θαη λα μεθχγεη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ζ δεχηεξε ζε 

πξνηίκεζε επηινγή είλαη ε θχζε γεγνλφο πνπ ζα έπξεπε λα παξαθηλήζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ επηρεηξεκαηηθά θαη επαγγεικαηηθά ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη 

ηνπξηζκφο θχζεο. Απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξα κνλνπάηηα (π.ρ. θξαζηνχ) θαη 

δηαδξνκέο ζε πνηακνχο θαη βνπλά. Ζ ρψξα καο πξνζθέξεηαη γηα άλζηζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ  

ην νπνίν απεπζχλεηαη κελ ζε θπζηνιάηξεο, αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη θαη πην εκπνξηθφ είδνο 

ηνπξηζκνχ δε. Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά επηινγή ησλ εξσηψκελσλ είλαη ν πνιηηηζκφο θαη ηα αμηνζέαηα 

ελφο ηφπνπ. ινη φζνη επηζθέπηνληαη έλαλ άγλσζην ζε απηνχο ηφπν επηζπκνχλ λα ηνλ εμεξεπλήζνπλ, 

λα κάζνπλ ηηο ζπλήζεηεο ζε απηφλ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ δέζπνδε παιαηφηεξα θαη λα 

ηνλ ζπγθξίλνπλ κε ην ηη ηζρχεη ζήκεξα. Ζ θνπιηνχξα θαη ν πνιηηηζκφο απνηεινχλ πνιχ βαζηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ελφο πξννξηζκνχ. Μάιηζηα, απνηεινχλ παξαθηλεηηθφ παξάγνληα, θαζψο δηάθνξα 

αμηνζέαηα απνηεινχλ κλεκεία πνπ ζέιεη ν θφζκνο λα επηζθεθηεί θαη λα δεη απφ θνληά (πχξγνο ηνπ 

Άηθει, Παξζελψλαο θ.ι.π.). 
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Πίνακαρ 8.25. Κίνηηπο για επιλογή ηαξιδιυηικού πποοπιζμού 

Κίνηηπο επιλογήρ πποοπιζμού ςσνόηηηα % % πεπιπηώζευν 

Ήιηνο/ Θάιαζζα 65 25,5 48,9 

Τπεξεζίεο πγείαο/ νκνξθηάο 9 3,5 6,8 

Ξεθνχξαζε 40 15,7 30,1 

Δμνξκήζεηο πφιεο 38 14,9 28,6 

Φχζε 44 17,3 33,1 

Γπλαηφηεηεο αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 6 2,4 4,5 

Πνιηηηζκφο/ Αμηνζέαηα 43 16,9 32,3 

Δπίζθεςε ζε θίινπο/ ζπγγελείο 7 2,7 5,3 

Άιιν 3 1,2 2,3 

χλνιν 255 100 191,7 

 

 

 

Γπάθημα 8.25. Κίνηηπο Για Δπιλογή Σαξιδιυηικού Πποοπιζμού 

 

Φαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα πξνηίκεζε ζε παξαδνζηαθνχο ηαμηδησηηθνχο 

πξννξηζκνχο γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη επηηπρία απηψλ ησλ πξννξηζκψλ λα 

δηαηεξήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ θαη λα ηνλ πξνζειθχζνπλ. Βέβαηα, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ επηιέγνπλ κε παξαδνζηαθνχο θαη αλαπηπζζφκελνπο πξννξηζκνχο, νη νπνίνη 

θεκίδνληαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 
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Πίνακαρ 8.26. Πποηιμήζειρ ζε ηαξιδιυηικούρ πποοπιζμούρ 

Δίδορ ηαξιδιυηικού πποοπιζμού ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Παξαδνζηαθνί γλσζηνί επξέσο 66 49,6 49,6 

Με παξαδνζηαθνί αλαπηπζζφκελνη 35 26,3 26,3 

Γελ έρσ θάπνηα πξνηίκεζε 28 21,1 21,1 

Άιιν 4 3 3 

χλνιν 133 100 100 

 

 

 

Γπάθημα 8.26. Πποηιμήζερ ε Σαξιδιυηικούρ Πποοπιζμούρ 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαινχλ νη πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ επηιέγνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ηνλ ηαμηδησηηθφ ηνπο πξννξηζκφ. Ζ λνχκεξν έλα πεγή πιεξνθφξεζεο 

ζήκεξα γηα ηέηνηα ζέκα είλαη ην δηαδίθηπν, ελψ ε δεχηεξε θαίλεηαη λα είλαη ε πξνζσπηθή άπνςε 

γλσζηψλ, θίισλ ή ζπλαδέιθσλ. Οη πεξηζζφηεξνη, δειαδή, αθνχ ςάμνπλ ζην δηαδίθηπν ηνλ ηφπν θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηνξγαλψζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηε ζπλέρεηα δεηνχλ ηελ άπνςε θίισλ ή 

ζπλαδέιθσλ απφ ηε δνπιεηά πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηελ επηινγή ηνπο. 
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Πίνακαρ 8.27. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (ππώηη επιλογή) 

Πηγέρ πληποθόπηζηρ (ππώηη επιλογή) ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Γηαδίθηπν 76 57,1 57,1 

Πξνζσπηθή εκπεηξία 8 6 6 

Οδεγνί - πεξηνδηθά 13 9,8 9,8 

πζηάζεηο απφ θίινπο/ ζπλαδέιθνπο 21 15,8 15,8 

Μ.Μ.Δ. 1 0,8 0,8 

Σνπξηζηηθά γξαθεία 14 10,5 10,5 

χλνιν 133 100 100 

 

Πίνακαρ 8.28. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (δεύηεπη επιλογή) 

Πηγέρ πληποθόπηζηρ (δεύηεπη επιλογή) ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Γηαδίθηπν 24 18 18 

Πξνζσπηθή εκπεηξία 18 13,5 13,5 

Οδεγνί - πεξηνδηθά 21 15,8 15,8 

πζηάζεηο απφ θίινπο/ ζπλαδέιθνπο 49 36,8 36,8 

Μ.Μ.Δ. 4 3 3 

Σνπξηζηηθά γξαθεία 16 12 12 

Άιιν 1 0,8 0,8 

χλνιν 133 100 100 

 

 

 

       Γπάθημα 8.27. Πηγέρ Πληποθόπηζηρ (Ππώηη Δπιλογή) 
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                 Γπάθημα 8.28. Πηγέρ Πληποθόπηζηρ (Γεύηεπη Δπιλογή) 

 

 

8.2. Η Άποτη Συν Δλλήνυν 

 

ην ζεκείν απηφ ζα δνχκε ηη απήληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο νη Έιιελεο  θαη νη Διιελίδεο ζχλεδξνη γηα 

λα δνχκε αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ηνπο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεζέλησλ. Σα πνζνζηά κέζα ζηηο παξελζέζεηο ππνδειψλνπλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Διιήλσλ. 

πλνιηθά, ζην δείγκα πεξηιακβάλνληαη 58 Έιιελεο πεξίπνπ δειαδή ην 44% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο.  

 

Πίνακαρ 8.29. Γένορ 

 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ηελ ηδηφηεηά ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηά ηα 4 

ζπλέδξηα ήηαλ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη δηδάθηνξεο γεγνλφο ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ γηα ηε λέα 

γεληά επηζηεκφλσλ ε νπνία θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ ρψξν ηεο Λνγηζηηθήο 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. 

Γένορ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Άληξεο 26 44,8(53,4) 44,8 

Γπλαίθεο 32 55,2(46,6) 55,2 

χλνιν 58 100 100 
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Πίνακαρ 8.30. Ιδιόηηηα 

Ιδιόηηηα ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Καζεγεηήο 10 17,2 17,2(38,6) 

Μέινο ΓΔΠ άιιεο 

βαζκίδαο 3 5,2 5,2(9,1) 

Γηδάθηνξαο 16 27,6 27,6(20,5) 

Μεηαπηπρηαθφο 20 34,5 34,5(20,5) 

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 3 5,2 5,2(5,3) 

ηέιερνο επηρείξεζεο 1 1,7 1,7(0,8) 

Άιιν 5 8,6 8,6(5,3) 

χλνιν 58 100 100 

 

Αληίζηνηρεο κε ηελ ηδηφηεηα ήηαλ θαη νη ειηθίεο ησλ Διιήλσλ. 

 

Πίνακαρ 8.31. Ηλικία 

Ηλικία ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

18-24 18 31 32,1(16,9) 

25-35 24 41,4 42,9(37,9) 

36-50 9 15,5 16,1(25,8) 

>51 5 8,6 8,9(19,4) 

Αλαπάληεηα 2 3,4   

χλνιν 58 100 100 

 

Δμαηηίαο ηεο πιεηνςεθίαο λεαξψλ αηφκσλ ζηα ζπλέδξηα απηά, παξαηεξείηαη θαη κηθξφο 

αξηζκφο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο γεληθά. 

 

Πίνακαρ 8.32. ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια 

Πλήθορ ζςνεδπίυν ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Αθποιζηικό 

% 

1ε θνξά 18 31 31(20,3) 31 

1-5 29 50 50(33,8) 81 

6-10 2 3,4 3,4(6,8) 84,5 

>10 9 15,5 15,5(39,1) 100 

χλνιν 58 100 100   

 

Οη Έιιελεο, φπσο θαη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνχλ φηη ε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ 

είλαη ην θχξην θξηηήξην επηινγήο ηνπ. 
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Πίνακαρ 8.33. Κπιηήπιο επιλογήρ ζςνεδπίος 

Κπιηήπιο επιλογήρ ζςνεδπίος ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Οκηιεηέο 5 8,6 8,6(10,5) 

Θεκαηνινγία 48 82,8 82,8(69,2) 

Πφζν δεκνθηιέο είλαη 2 3,4 3,4(6,8) 

Υψξα δηεμαγσγήο 2 3,4 3,4(8,3) 

Αληίηηκν ζπκκεηνρήο 1 1,7 1,7(3) 

χλνιν 58 100 100 

 

Αλ θαη ίζσο πεξίκελε θαλείο φηη νη Έιιελεο ζα ελδηαθέξνληαλ θάπσο πεξηζζφηεξν γηα ην 

χςνο ηνπ αληηηίκνπ ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπλέδξην ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, εληνχηνηο ηα 

πνζνζηά θαίλεηαη λα είλαη παξφκνηα. 

 

Πίνακαρ 8.34. ημαζία ανηιηίμος 

Ρόλορ ανηιηίμος ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Πάξα πνιχ 19 32,8 32,8(34,6) 

Λίγν 35 60,3 60,3(56,4) 

Καζφινπ 4 6,9 6,9(9) 

χλνιν 58 100 100 

 

Καη νη Έιιελεο ζεσξνχλ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο παξαθνινχζεζεο ελφο ζπλεδξίνπ εθηφο 

απφ ηε ζεκαηνινγία ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο. 

 

Πίνακαρ 8.35. Λόγοι ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπια 

Λόγοι ζςμμεηοσήρ ζε ζςνέδπια ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Αμηνζέαηα 10 17,2 17,2(21,1) 

Ξεθνχξαζε/ Γηαθνπέο 12 20,7 20,7(15) 

Γηθηχσζε/ Γλσξηκίεο 36 62,1 62,1(58,6) 

χλνιν 58 100 100 

 

Οη Έιιελεο θαίλεηαη λα επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπλέδξηα θαη ζε ιηγφηεξν ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ σο πεγή ελεκέξσζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. 
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Πίνακαρ 8.36. Μέζα πληποθόπηζηρ 

Πηγέρ πληποθόπηζηρ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Ηζηνζειίδα ζπλεδξίνπ 18 31 31(41,4) 

Ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζπλέδξηα 20 34,5 34,5(27,1) 

Παλεπηζηήκην 16 27,6 27,6(24,8) 

πλάδειθνη/ Φίινη 4 6,9 6,9(6) 

χλνιν 58 100 100 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

δίλνληαη γηα έθπησζε ζην αληίηηκν ζπκκεηνρήο θαη κάιηζηα ην πνζνζηφ απηφ είλαη θαηά 15%  

πεξίπνπ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίνακαρ 8.37. Δγγπαθή ζηο ζςνέδπιο 

Δγγπαθή ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Μφιηο αλαθνηλσζεί ε εκεξνκελία ζπλεδξίνπ 8 13,8 13,8(30,8) 

Μέρξη ηελ πξνζεζκία θάπνηαο έθπησζεο 41 70,7 70,7(54,1) 

Μφιηο θηάζσ ζην ζπλέδξην 9 15,5 15,5(15) 

χλνιν 58 100 100 

 

ρεδφλ θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζεσξνχλ νη Έιιελεο  πην θαηάιιεινπο ηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο γηα ηε δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ, αιιά θαη θαηά 5% κνλάδεο δηάθνξεο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη Γειθνί. 

 

Πίνακαρ 8.38. Υώποι διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν 

Υώποι διεξαγυγήρ ζςνεδπίυν ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη 18 31 31(40,6) 

Ξελνδνρεηαθνί ρψξνη 23 39,7 39,7(36,8) 

Δθζεζηαθνί ρψξνη 8 13,8 13,8(12,8) 

Σνπξηζηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Γειθνί) 9 15,5 15,5(9,8) 

χλνιν 58 100 100 

 

Γελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ Διιήλσλ σο πξνο ην ιφγν 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξίνπ ζην νπνίν παξεπξέζεζαλ νχηε σο πξνο ηε 

ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξεο μελαγήζεηο πφιεο θαη εθδξνκέο πνπ δηνξγαλψλνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο ζπλεδξίνπ. 
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Πίνακαρ 8.39. Αίηια παπακολούθηζηρ παπόνηυν ζςνεδπίυν 

Λόγορ παπακολούθηζηρ παπόνηορ ζςνεδπίος ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Δπίζεκνο νκηιεηήο/ Οξγαλσηηθή ή επηζηεκνληθή 

επηηξνπή 3 5,2 5,2(9) 

Παξνπζηάδσ εξγαζία 29 50 50(55,6) 

Σν ζπλέδξην έρεη αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ 19 32,8 32,8(23,3) 

Δπηζπκψ ην πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο γηα ην 

βηνγξαθηθφ κνπ 5 8,6 8,6(6,8) 

Με πξνζέιθπζε ε ρψξα δηεμαγσγήο 1 1,7 1,7(1,5) 

Άιιν 1 1,7 1,7(3,8) 

χλνιν 58 100 100 

 

Πίνακαρ 8.40. ςμμεηοσή ζε εκδηλώζειρ 

ςμμεηοσή ζε εκδηλώζειρ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Πάληα 8 13,8 13,8(17,3) 

πρλά 32 55,2 55,2(51,9) 

πάληα 16 27,6 27,6(27,1) 

Πνηέ 2 3,4 3,4(3,8) 

χλνιν 58 100 100 

 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ γηα ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ δελ απέρνπλ απφ 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίνακαρ 8.41. Δκδηλώζειρ 

Δκδηλώζειρ ςσνόηηηα % % πεπιπηώζευν 

Δπίζεκν δείπλν 27 23,9 46,6(45,1) 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο 42 37,2 72,4(76,7) 

Φπραγσγηθέο εθδειψζεηο 14 12,4 24,1(24,1) 

Ξελαγήζεηο πφιεο/Αμηνζέαηα 18 15,9 31(26,3) 

Παξαδνζηαθέο εθδειψζεηο 12 10,6 20,7(15) 

χλνιν 113 100 194,8 

 

Μφλν 2 απφ ηνπο 58 Έιιελεο απάληεζαλ αξλεηηθά ζην αλ ε Διιάδα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 

ππνδνκέο θαη αλ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηε δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ζνλ αθνξά ην κέξνο πνπ ζα ήζειαλ λα δηεμαρζεί έλα ηέηνην ζπλέδξην ζηελ 

Διιάδα, ε πιεηνςεθία ππνζηήξημε ηελ επηινγή ελφο ειιεληθνχ λεζηνχ, ελψ ε επηινγή ηεο Αζήλαο 

δελ είλαη θαη ηφζν επηζπκεηή φζν γηα ηνπο μέλνπο. 
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Πίνακαρ 8.42. Σόπορ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα 

Σόπορ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Αζήλα 7 12,1 12,3(23) 

Άιιε κεγάιε ειιεληθή πφιε 6 10,3 10,5(11,9) 

Διιεληθφ λεζί 28 48,3 49,1(43,7) 

Σνπξηζηηθή πεξηνρή (π.ρ. Γειθνί) 10 17,2 17,5(14,3) 

Άιιν 6 10,3 10,5(7,1) 

Αλαπάληεηα 1 1,7   

χλνιν 58 100 100 

 

Καη νη Έιιελεο ζεσξνχλ ην θαινθαίξη σο πξψηε επηινγή θαη ηελ άλνημε σο δεχηεξε γηα ηε 

δηνξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ. Μηθξή δηαθνξνπνίεζε ππήξμε ζηα πνζνζηά πξνηίκεζεο ηνπ 

θζηλνπψξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ  κήλα επηέκβξε γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. 

 

Πίνακαρ 8.43. Καηαλληλόηεπη εποσή διεξαγυγήρ ζςνεδπίος 

Καηάλληλη εποσή 

διοπγάνυζηρ ζςνεδπίος ςσνόηηηα % Έγκςπο % Αθποιζηικό % 

Φζηλφπσξν 13 22,4 22,4(15,8) 22,4 

Υεηκψλαο 1 1,7 1,7(3) 24,1 

Άλνημε 20 34,5 34,5(32,3) 58,6 

Καινθαίξη 24 41,4 41,4(48,9) 100 

χλνιν 58 100 100   

 

Πίνακαρ 8.44. Καηάλληλορ μήναρ διεξαγυγήρ ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα 

Καηάλληλορ μήναρ διεξαγυγήρ 

ζςνεδπίος ζηην Δλλάδα ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Μάξηηνο 1 1,7 1,7(1,5) 

Απξίιηνο 2 3,4 3,4(4,5) 

Μάηνο 15 25,9 25,9(24,1) 

Ηνχληνο 8 13,8 13,8(15,8) 

Ηνχιηνο 3 5,2 5,2(9,8) 

Αχγνπζηνο 14 24,1 24,1(23,3) 

επηέκβξηνο 8 13,8 13,8(10,5) 

Οθηψβξηνο 5 8,6 8,6(5,3) 

Ννέκβξηνο 2 3,4 3,4(2,3) 

χλνιν 58 100 100 

 

Οη Έιιελεο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ειαθξψο απφ ηνπο ππφινηπνπο εξσηψκελνπο σο 

πξνο ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξεπξεζνχλ ζε έλα ζπλέδξην. 

Φαίλεηαη πσο λαη κελ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε ηνπο επηινγή ην αεξνπιάλν, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ 
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αξθεηά θαη ην πινίν, ιηγφηεξν ην ηξέλν θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα θνληηλέο απνζηάζεηο πξνηηκνχλ ίδηα 

κεηαθνξηθά κέζα (απηνθίλεην, κεραλή θιπ). 

 

Πίνακαρ 8.45. Μεηαθοπικά μέζα 

Μεηαθοπικά μέζα ςσνόηηηα % % πεπιπηώζευν 

Αεξνπιάλν 44 46,3 75,9(84,2) 

Πινίν 19 20 32,8(17,3) 

Σξέλν 5 5,3 8,6(10,5) 

Λεσθνξείν 10 10,5 17,2(10,5) 

Ίδην κέζν 17 17,9 29,3(15,8) 

χλνιν 95 100 163,8 

 

Ζ πξψηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ αθνξά ηνπο Έιιελεο έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν 

επηινγήο ηεο δηακνλήο ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ θαίλεηαη πσο είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλε 

κε ην δηαδίθηπν θαη ην ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη ην μελνδνρείν φπνπ ζα δηακείλεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ. Φπζηθά, ζην εξψηεκα απηφ παίδεη ξφιν θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

εξσηψκελνπ. Απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη φηη νη Έιιελεο δελ πξνηηκνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηνλ 

επίζεκν δηνξγαλσηή ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηα ζέκαηα δηακνλήο φζν νη μέλνη. Απηφ, ίζσο, λα νθείιεηαη 

ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. 

 

Πίνακαρ 8.46. Σπόπορ επιλογήρ διαμονήρ 

Σπόπορ επιλογήρ διαμονήρ ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Μέζσ ηνπ επίζεκνπ δηνξγαλσηή 11 19 19(36,1) 

Μέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ κνπ 

πξάθηνξα 10 17,2 17,2(21,8) 

Μέζσ δηαδηθηχνπ 32 55,2 55,2(35,3) 

Φίινη θαλνλίδνπλ ηε δηακνλή κνπ 2 3,4 3,4(2,3) 

Κάπνηνο άιινο θαλνλίδεη ηε 

δηακνλή κνπ 3 5,2 5,2(4,5) 

χλνιν 58 100 100 

 

Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη Έιιελεο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο εξσηψκελνπο. Χζηφζν, νη Έιιελεο φηαλ 

επηιέγνπλ έλα μελνδνρείν δίλνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

απηφ πξνζθέξεη παξά ζηελ ηηκή ηεο δηαλπθηέξεπζεο. Μηθξφηεξε ζεκαζία έρεη γη’ απηνχο λα κείλνπλ 

ζην μελνδνρείν φπνπ δηνξγαλψλεηαη ην ζπλέδξην. 
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Πίνακαρ 8.47. Έμθαζη ζηην ποιόηηηα διαμονήρ 

Έμθαζη ζηην ποιόηηηα 

διαμονήρ ςσνόηηηα % Έγκςπο % Αθποιζηικό % 

Πάξα πνιχ 18 31 31(32,3) 31 

Πνιχ 29 50 50(45,9) 81 

Λίγν 10 17,2 17,2(17,3) 98,3 

ρεδφλ θαζφινπ 1 1,7 1,7(4,5) 100 

χλνιν 58 100 100   

 

Πίνακαρ 8.48. Κπιηήπιο επιλογήρ ξενοδοσείος 

Κπιηήπιο επιλογήρ ξενοδοσείος ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Σηκή 19 32,8 32,8(30,1) 

Πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 22 37,9 37,9(27,8) 

Πξφζζεηεο παξνρέο (πηζίλα, spa, 

θήπνο θ.ι.π.) 2 3,4 3,4(3) 

Σν μελνδνρείν φπνπ δηεμάγεηαη ην 

ζπλέδξην 3 5,2 5,2(14,3) 

Απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο 8 13,8 13,8(18) 

Απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο 4 6,9 6,9(6,8) 

χλνιν 58 100 100 

 

Φαίλεηαη φηη νη Έιιελεο ζεσξνχλ σο θίλεηξν ηελ επίζθεςε ζε θίινπο ή ζπγγελείο πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Καηά η’ άιια έρνπλ ηα ίδηα θίλεηξα κε ηνπο μέλνπο 

φηαλ επηιέγνπλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. 

 

Πίνακαρ 8.49. Κίνηηπο επιλογήρ πποοπιζμού 

Κίνηηπο επιλογήρ πποοπιζμού ςσνόηηηα % % πεπιπηώζευν 

Ήιηνο/ Θάιαζζα 28 26,7 48,3(48,9) 

Τπεξεζίεο πγείαο/ νκνξθηάο 4 3,8 6,9(6,8) 

Ξεθνχξαζε 15 14,3 25,9(30,1) 

Δμνξκήζεηο πφιεο 16 15,2 27,6(28,6) 

Φχζε 17 16,2 29,3(33,1) 

Πνιηηηζκφο/ Αμηνζέαηα 18 17,1 31(32,3) 

Δπίζθεςε ζε θίινπο/ ζπγγελείο 6 5,7 10,3(5,3) 

Άιιν 1 1 1,7(2,3) 

χλνιν 105 100 181 

 

Ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε δελ ππάξρεη νχηε σο πξνο ην είδνο ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ 

πνπ επηιέγνπλ νη Έιιελεο αλ θαη θαίλεηαη πσο είλαη ιίγν πην αλνηθηνί ζε πξνηάζεηο αλ θνηηάμνπκε 

ηα πνζνζηά ηεο ηξίηεο επηινγήο. 
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Πίνακαρ 8.50. Δίδορ ηαξιδιυηικού πποοπιζμού 

Δίδορ ηαξιδιυηικού πποοπιζμού ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Παξαδνζηαθνί γλσζηνί επξέσο 30 51,7 51,7(49,6) 

Με παξαδνζηαθνί αλαπηπζζφκελνη 10 17,2 17,2(26,3) 

Γελ έρσ θάπνηα πξνηίκεζε 16 27,6 27,6(21,1) 

Άιιν 2 3,4 3,4(3) 

χλνιν 58 100 100 

 

ζνλ αθνξά ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ επηινγή ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ, θαίλεηαη 

πσο νη ζπζηάζεηο απφ θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο έρνπλ ειαθξψο κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνπο 

Έιιελεο. Άιισζηε, πνιινί είλαη νη Έιιελεο πνπ θαλνλίδνπλ κε παξέα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Χζηφζν, 

θαη πάιη ην δηαδίθηπν είλαη ε πξψηε πεγή πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φινη. 

 

Πίνακαρ 8.51. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (ππώηη επιλογή) 

Πηγέρ πληποθόπηζηρ (ππώηη επιλογή) ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Γηαδίθηπν 34 58,6 58,6(57,1) 

Πξνζσπηθή εκπεηξία 4 6,9 6,9(6) 

Οδεγνί - πεξηνδηθά 3 5,2 5,2(9,8) 

πζηάζεηο απφ θίινπο/ ζπλαδέιθνπο 16 27,6 27,6(15,8) 

Σνπξηζηηθά γξαθεία 1 1,7 1,7(10,5) 

χλνιν 58 100 100 

 

Πίνακαρ 8.52. Πηγέρ πληποθόπηζηρ (δεύηεπη επιλογή) 

Πηγέρ πληποθόπηζηρ (δεύηεπη επιλογή) ςσνόηηηα % Έγκςπο % 

Γηαδίθηπν 14 24,1 24,1(18) 

Πξνζσπηθή εκπεηξία 6 10,3 10,3(13,5) 

Οδεγνί - πεξηνδηθά 11 19 19(15,8) 

πζηάζεηο απφ θίινπο/ ζπλαδέιθνπο 20 34,5 34,5(36,8) 

Μ.Μ.Δ. 1 1,7 1,7(3) 

Σνπξηζηηθά γξαθεία 6 10,3 10,3(12) 

χλνιν 58 100 100 

 

 

8.3. ςζσεηίζειρ 

 

Γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο νη έιεγρνη Chi-square θαη Cramer’s V. Ο πξψηνο 

έιεγρνο είλαη θαηάιιεινο γηα κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ δχν πηζαλέο ηηκέο. Ο δεχηεξνο έιεγρνο κεηξά ηε 

δχλακε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο φηαλ ε κία ή θαη νη δχν έρνπλ 
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πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα δειαδή πεξηζζφηεξεο απφ κηα αμίεο. Αλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη αδχλακε, ηφηε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0,05.  

Δμεηάζηεθαλ ελδεηθηηθά 4 δεπγάξηα εξσηήζεσλ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζεσξεηηθά ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε. 

Αξρηθά, είδακε αλ παίδεη ξφιν ν ηφπνο θαηαγσγήο γηα λα έρεη επηζθεθηεί θαλείο ηελ Διιάδα. 

Γειαδή εμεηάζακε ηελ εξψηεζε γηα ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ εξσηψκελσλ θαη ην αλ έρνπλ 

επηζθεθηεί πνηέ ηελ Διιάδα. Καζψο θαη νη δχν εξσηήζεηο είλαη πνηνηηθέο (nominal) 

ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο ειέγρνπο Chi-square θαη Phi. Καη κε ηνπο δχν ειέγρνπο πξνθχπηεη φηη 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο θαη ηνπ αλ θάπνηνο έρεη επηζθεθηεί ηελ Διιάδα (Chi-

square test sig= 0.00, Phi test sig=0.00). Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζε απηφ ην δείγκα 

ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη νη Έιιελεο. Πξνθχπηεη φπσο ζα πεξίκελε θαλείο φηη ε πιεηνλφηεηα φζσλ 

έρνπλ επηζθεθηεί ηελ Διιάδα θαηάγνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.. 

 

 

         Γπάθημα 8.29. Σόπορ Καηαγυγήρ – Δπίζκετη ηην Δλλάδα 

 

Άιιεο δχν πνηνηηθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε ειηθία θαη νη ιφγνη 

παξαθνινχζεζεο ελφο ζπλεδξίνπ εθηφο απφ ηε ζεκαηνινγία ηνπ. Απφ ηνπο δχν ειέγρνπο δελ 
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πξνέθπςε θάπνηα ζρέζε (Chi-square test sig=0.058, Phi test sig=0.058). Σν γξάθεκα παξαθάησ 

απεηθνλίδεη ηηο πξνηηκήζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα ηεζη. 

 

Γπάθημα 8.30. Ηλικία – Αίηια Παπακολούθηζηρ Δνόρ ςνεδπίος 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε αλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ζπλεδξίσλ πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη θαλείο θαη ζηελ επηζπκία ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζε μελαγήζεηο πφιεο θαη εθδξνκέο πνπ 

ζπλήζσο δηνξγαλψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ. Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ εξσηήζεηο δηαβάζκηζεο 

(ordinal) θαη σο εθ ηνχηνπ, ν έιεγρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν Kendall’s taub ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο κε εξσηήζεηο δηαβάζκηζεο. χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν 

δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ζπλεδξίσλ πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη 

θαλείο θαη ζηελ επηζπκία ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζε μελαγήζεηο πφιεο (Kendall’s taub test sig: 0.862). 

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ην αληίζηνηρν γξάθεκα. 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα 104 
 

 

Γπάθημα 8.31. ςμμεηοσέρ ε ςνέδπια – ςμμεηοσή ε Ξεναγήζειρ Πόληρ/ Πεπιοσήρ Και 

Άλλερ Δκδπομέρ 

 

Δμεηάζηεθε, αθφκε, αλ ε ηδηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα έρεη ζρέζε κε ην ξφιν 

πνπ παίδεη ην χςνο ηνπ αληηηίκνπ γηα απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή είρακε κηα πνηνηηθνχ ηχπνπ 

εξψηεζε θαη κηα εξψηεζε δηαβάζκηζεο. ε ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο 

Eta. χκθσλα κε απηφλ ηνλ έιεγρν δε βξέζεθε θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο 

(Eta test value=0.141). Σν γξάθεκα παξνπζηάδεη ηε ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 



Διπλωματική Εργαςία : Αφεντούλα Α. Πάλλα Σελίδα 105 
 

 

Γπάθημα 8.32. Ιδιόηηηα – ημαζία Ανηιηίμος 
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