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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η τουριστική βιοµηχανία είναι ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους της 

ελληνικής οικονοµίας, τόσο από πλευράς συνεισφοράς στο ΑΕΠ, όσο και από 

πλευράς αναπτυξιακών προοπτικών, χωρίς να παραγνωρίζουµε και το ζήτηµα 

της διεθνούς εικόνας και προβολής της χώρας. Ο κλάδος των επιχειρήσεων 

τουριστικών γραφείων αποτελεί µια συνιστώσα της τουριστικής βιοµηχανίας, η 

οποία έχει αξιόλογη συµβολή στον εισερχόµενο τουρισµό, αλλά ακόµη 

σηµαντικότερη στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισµού. 

Η αναπτυξιακή τροχιά του κλάδου αυτού µέχρι πρόσφατα υπήρξε οµαλή και 

στηρίχθηκε στα παραδοσιακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της µικρής, 

οικογενειακής επιχείρησης και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Όµως, η 

ταχύτατη διείσδυση των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών την 

τελευταία πενταετία, τόσο στην ενηµέρωση όσο και στην αγορά τουριστικών 

υπηρεσιών, διαµορφώνει µια σηµαντική απειλή για τον κλάδο. Παράλληλα, η 

πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση, που έχει µεγαλύτερη ένταση και 

προβλέπεται να έχει µακρότερη διάρκεια για τη χώρα µας, προδιαγράφει ένα 

αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. 

Η συµβολή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην αντιµετώπιση αυτής της 

πραγµατικότητας θα µπορούσε να είναι, µεταξύ των άλλων, στη δοκιµή, 

αξιολόγηση και προώθηση στους ενδιαφερόµενους εργαλείων και τεχνικών, 

που θα αυξήσουν την προσφερόµενη αξία στον πελάτη, εφόσον η κύρια 

απειλή προέρχεται από ανταγωνιστή που συµπιέζει το κόστος (e-ticket, e-

booking). Προβάλλει λοιπόν η ανάγκη και υπάρχει η δυνατότητα για 

αξιοποίηση δοκιµασµένων µεθοδολογιών διασφάλισης και αναβάθµισης της 

ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών, από πλευράς των τουριστικών 

γραφείων προς τους πελάτες τους. Προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθεί να 

συνεισφέρει η παρούσα διπλωµατική εργασία, η οποία βασίζεται σε µια 

δοκιµαστική εφαρµογή της µεθοδολογίας Quality Function Deployment (QFD) 

στις επιχειρήσεις του κλάδου των τουριστικών γραφείων στη Βόρεια Ελλάδα.  

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια : 
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Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια περιεκτική παρουσίαση της τουριστικής 

βιοµηχανίας στην Ελλάδα και µια αναλυτικότερη παρουσίαση του κλάδου των 

τουριστικών γραφείων. Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά  

οι βασικές έννοιες και ορισµοί, όπως τουρισµός, τουρίστας, εκδροµέας, 

εισερχόµενος και εξερχόµενος τουρισµός, τουρισµός εσωτερικού και 

εξωτερικού. Επίσης παρουσιάζονται οι έννοιες των τουριστικών υπηρεσιών 

(µεταφορά, διαµονή, σίτιση, ψυχαγωγία) και του τουριστικού πακέτου.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ελληνική τουριστική βιοµηχανία, η οποία είναι 

από σηµαντικότερους κλάδους της εθνικής οικονοµίας. Η συµβολή της στο 

ΑΕΠ εκτιµάται στο 16,2% και στην απασχόληση στο 19,2 σε σχέση µε τη 

συνολική για το 2009, ενώ µε βάση τις ετήσιες αφίξεις τουριστών και τα 

έσοδα για το ίδιο έτος η Ελλάδα κατατάσσεται στην 24η θέση µεταξύ 133 

χωρών στον τοµέα του τουρισµού και των ταξιδιών.  

Στο τρίτο µέρος του πρώτου Κεφαλαίου  παρουσιάζεται αναλυτικά ο κλάδος 

των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα, µε ιδιαίτερη αναφορά στις 

επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας. Τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από την κλαδική 

µελέτη της ICAP (Ταξιδιωτικά Γραφεία, 2008), καθώς και από άλλες πηγές, 

µεταξύ των οποίων και προσωπικές συνεντεύξεις. 

Τα τουριστικά γραφεία, βάσει των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που 

παρέχουν, µπορούν να ταξινοµηθούν σε πέντε κατηγορίες : α) tour operator 

(παραγωγός προγραµµάτων) εισερχόµενου τουρισµού, β) travel agent 

(ταξιδιωτικός πράκτορας) εισερχόµενου τουρισµού, γ) tour operator 

εξερχόµενου τουρισµού, δ) travel agent εξερχόµενου τουρισµού και ε) 

επιχειρήσεις µε ιδιόκτητο στόλο τουριστικών λεωφορείων, που εκµισθώνουν 

σε τρίτους τα µεταφορικά τους µέσα. Το φάσµα των υπηρεσιών που 

παρέχονται στον πελάτη – ταξιδιώτη από ένα καλά οργανωµένο ταξιδιωτικό 

γραφείο εκτείνεται από την απλή ταξιδιωτική συµβουλή µέχρι το σχεδιασµό 

ενός πολύπλοκου ταξιδιού. 

Στην ενότητα αυτή γίνεται επίσης αναφορά στη σηµαντική επίδραση της 

ραγδαίας ανάπτυξης που παρουσιάζει η χρήση εφαρµογών τεχνολογιών 
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πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική βιοµηχανία, αλλά και 

ειδικότερα στον κλάδο των τουριστικών γραφείων. Η χρήση και αξιοποίηση 

των ΤΠΕ οδηγεί στη δηµιουργία νέων καναλιών διανοµής επιτρέποντας τη 

διαφοροποίηση, τη µείωση του κόστους, και την ενίσχυση της επικοινωνίας 

µεταξύ των επιχειρήσεων, οργανισµών διαχείρισης προορισµών και των 

αγορών – στόχων, αλλά και των τελικών πελατών µεµονωµένα µε τους 

προαναφερθέντες οργανισµούς και επιχειρήσεις. Αποτελούν δηλαδή οι ΤΠΕ 

εργαλείο ανάπτυξης και ταυτόχρονα απειλή για τον κλάδο των τουριστικών 

γραφείων.  

Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο γίνεται 

παρουσίαση των βασικών εννοιών της µεθοδολογίας QFD, των εφαρµογών 

της και των επεκτάσεών της και στο δεύτερο µέρος εξετάζονται εφαρµογές 

των µεθοδολογιών ποιότητας στον τοµέα του τουρισµού. Αναλυτικότερα : 

Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στην αρχική 

εµφάνιση και στις πρώιµες εφαρµογές της µεθοδολογίας QFD. Στη συνέχεια  

γίνεται αναλυτική παρουσίαση των τεσσάρων σταδίων υλοποίησης της 

µεθοδολογίας που αντιστοιχούν σε τέσσερις φάσεις της παραγωγικής 

διαδικασίας (Σχεδιασµός προϊόντος – Ανάπτυξη προϊόντος – Σχεδιασµός 

διεργασιών – Σχεδιασµός παραγωγής). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην 

παρουσίαση της πρώτης φάσης, η οποία περιλαµβάνει τη συµπλήρωση έξι 

πινάκων που συσχετίζονται µεταξύ τους και παρουσιάζονται διαγραµµατικά µε 

τη µορφή ενός σπιτιού (House of Quality). Τα βασικά µέρη (πίνακες) είναι οι 

απαιτήσεις των πελατών (WANTs), οι σχεδιαστικές απαιτήσεις (HOWs) και ο 

πίνακας που παράγεται από την αλληλεπίδρασή τους (Πίνακας Συσχετίσεων).  

Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται βιβλιογραφική επισκόπηση 

των εφαρµογών της µεθοδολογίας QFD, η οποία βασίζεται σε δηµοσιευµένες 

εργασίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα χρονολογικά και από πλευράς 

θεµατικού αντικειµένου. Το µέρος αυτό ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση 

των επεκτάσεων της QFD, δηλαδή των υβριδικών µοντέλων που προέκυψαν 

από το συνδυασµό της QFD µε άλλες µεθόδους λήψης αποφάσεων. 
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Στο τρίτο µέρος του κεφαλαίου γίνεται παρουσίαση εφαρµογών της 

µεθοδολογίας QFD στον τουριστικό τοµέα διεθνώς. Παρά την επισταµένη 

αναζήτηση δεν βρέθηκαν στις διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων εφαρµογές που 

να αναφέρονται στον κλάδο των τουριστικών γραφείων. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται µια διαδεδοµένη µεθοδολογία διαχείρισης ποιότητας, η 

SERVQUAL και παρουσιάζονται δύο εφαρµογές της, µε αντικείµενο τουριστικά 

γραφεία σε µια επαρχία της Κίνας και στα κατεχόµενα εδάφη της Β. Κύπρου.     

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας 

εφαρµογής της µεθοδολογίας QFD σε επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων της 

Β. Ελλάδας, µε την υλοποίηση πρωτογενούς έρευνας. Η έρευνα οργανώθηκε 

το ∆εκέµβριο του 2010 και πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. 

Συµµετείχαν ιδιοκτήτες ή διευθυντές 19 επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν 

όλο το φάσµα των τουριστικών γραφείων, από πλευράς µεγέθους επιχείρησης 

και µορφής δραστηριοτήτων. 

Τα δεδοµένα της έρευνας πινακοποιήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του πρώτου και του δεύτερου σπιτιού ποιότητας, µε βάση τη 

µεθοδολογία QFD. Η αλληλεπίδραση των απαιτήσεων των πελατών µε τις 

πολιτικές βελτίωσης της επιχείρησης έδωσαν τον πίνακα συσχέτισης που 

προσδιορίζει ως σηµαντικότερο εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων την «Αξιοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών», 

ενώ ακολουθούν η «Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού» και η «Βελτίωση 

µεθόδων εξυπηρέτησης». Και οι τρεις παράγοντες συνθέτουν ένα συνολικό 

πλαίσιο ποιότητας, αποτελούν δηλαδή όρους βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης που απαιτούν επεµβάσεις περισσότερο 

σε άυλες και λιγότερο σε υλικές πλευρές και λειτουργίες της. Ενδιαφέροντα 

συµπεράσµατα επίσης προκύπτουν από τον πίνακα τεχνικής συσχέτισης, που 

ελέγχει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των πολιτικών βελτίωσης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να δοκιµάσει την εφαρµογή της 

µεθοδολογίας QFD στον κλάδο των επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων. Τα 

δεδοµένα για την εφαρµογή προέκυψαν από έρευνα µικρής κλίµακας που 

πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγιο στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Β. 

Ελλάδας. Η σύλληψη της ιδέας προέκυψε από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η 

οποία κατέδειξε την απουσία δηµοσιευµένων εργασιών στον τοµέα αυτό και η 

υλοποίησή της βασίστηκε σε αξιοποίηση των ευρηµάτων της βιβλιογραφικής 

έρευνας σχετικά µε εφαρµογές της µεθοδολογίας QFD σε άλλους κλάδους 

υπηρεσιών, καθώς και σε εφαρµογές άλλων µεθοδολογιών ποιότητας στην 

τουριστική βιοµηχανία και σε τουριστικά γραφεία ειδικότερα.  

Η εφαρµογή αρχίζει µε την πινακοποίηση των βασικών ευρηµάτων της 

έρευνας, συνεχίζεται µε την κατασκευή του πρώτου σπιτιού ποιότητας και 

ολοκληρώνεται µε την κατασκευή του δεύτερου σπιτιού ποιότητας, το οποίο 

περιλαµβάνει τον πίνακα σχέσεων (Interrelationship matrix - Room) µεταξύ 

των απαιτήσεων – κριτηρίων ικανοποίησης των πελατών και των πολιτικών 

βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης και του πίνακα 

συσχέτισης των πολιτικών βελτίωσης (Technical Correlation matrix – Roof). 

Τέλος, τα ευρήµατα σχολιάζονται, η διαδικασία αξιολογείται και προτείνονται 

ζητήµατα για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανές εφαρµογές.  

Η ανταπόκριση που είχε η έρευνα στις επιχειρήσεις και στο συλλογικό φορέα 

του κλάδου στη Β. Ελλάδα, η άµεση δυνατότητα αξιοποίησης των δεδοµένων 

στην εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD, η σαφήνεια και η χρηστικότητα των 

ευρηµάτων, καθώς και η άµεση σύνδεσή τους µε τα ζητήµατα στρατηγικής 

που αντιµετωπίζει ο κλάδος, υποδεικνύουν τη δυνατότητα και την ανάγκη 

αξιοποίησης όλων των διαθέσιµων µεθοδολογικών εργαλείων σε µελέτες 

εφαρµογής µεγαλύτερου βάθους και ευρύτερης στόχευσης µε σαφές 

αντίκρυσµα στο οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο.    
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1. Η τουριστική βιοµηχανία  

και ο κλάδος των τουριστικών 

γραφείων στην Ελλάδα 
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1.1 Βασικές έννοιες και µεγέθη 

 

1.1.1 Ορισµοί 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές έννοιες και ορισµοί 

που συνδέονται µε τον τουρισµό ως κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα.  

Οι όροι «τουριστική βιοµηχανία» και «τουριστικός κλάδος» 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά αναφερόµενοι στο σύνολο των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες παράγουν αγαθά και υπηρεσίες 

προς κατανάλωση από τους «τουρίστες». Αυτές οι δραστηριότητες 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη µετακίνηση µε διάφορα µέσα, τη διαµονή 

(σε ξενοδοχεία και άλλου τύπου καταλύµατα), τη σίτιση, την ενηµέρωση, 

ψυχαγωγία και διασκέδαση, την προµήθεια τοπικά παραγοµένων τροφίµων και 

άλλων ειδών, την ενοικίαση αυτοκινήτου και τις υπηρεσίες των τουριστικών 

γραφείων. 

Ο όρος «τουρισµός» χρησιµοποιείται είτε ως υποκατάστατο των δύο 

παραπάνω όρων (όπως στην έκφραση «ο Ελληνικός τουρισµός»), είτε 

συνηθέστερα για να δηλώσει την ενέργεια του «τουρίστα» και τις διάφορες 

παραλλαγές της (π.χ. συνεδριακός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός κλπ). 

Κεντρική λοιπόν έννοια είναι ο όρος «τουρίστας» για τον οποίο ο 

περισσότερο αποδεκτός ορισµός είναι αυτός που δόθηκε στη Ρώµη το 1963 

από τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ιεθνή Ταξίδια και τον 

Τουρισµό, µετά από εισήγηση της ∆ιεθνούς Ενώσεως Επίσηµων Τουριστικών 

Οργανισµών (σήµερα Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού - Π.Ο.Τ.). 

Ο ορισµός αυτός αναφέρει ότι "ο τουρίστας είναι κάθε άτοµο που 

επισκέπτεται µία χώρα, άλλη από αυτήν στην οποία διαµένει 

µόνιµα, για οποιαδήποτε σκοπό, εκτός από εκείνον της άσκησης 
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ενός επαγγέλµατος που να αµείβεται µε χρηµατικούς πόρους της 

χώρας την οποία επισκέπτεται". 

Ο πιο πρόσφατος ορισµός για τον τουρισµό διαµορφώθηκε τον Ιούνιο του 

1991 στην Οτάβα του Καναδά, στο ∆ιεθνές Συνέδριο Στατιστικής για τα 

ταξίδια και τον τουρισµό, όπου συµµετέχοντες από 90 χώρες κατέληξαν ότι "ο 

τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που 

ταξιδεύουν και παραµένουν σε περιοχές εκτός του συνήθους 

περιβάλλοντος όπου ζουν, για όχι περισσότερο από ένα 

συνεχόµενο έτος, µε δραστηριότητες σχετικές µε τον ελεύθερο 

χρόνο, το επάγγελµα κ.α. "(Ποζρικίδης, 2009). 

ΣΤΟ ίδιο συνέδριο, το οποίο θεωρείται σταθµός στην πορεία για την 

καθιέρωση ενός κοινά αποδεκτού ορισµού του τουρισµού, δόθηκαν επιπλέον 

ορισµοί όρων που αφορούν την προσπάθεια µέτρησης της τουριστικής 

ζήτησης, τόσο στο διεθνή όσο και στον εγχώριο τουρισµό : 

∆ιεθνής / Εγχώριος Τουρισµός 

• Ταξιδιώτης (Traveler): οποιοσδήποτε ταξιδεύει έξω από τη χώρα 

κατοικίας του (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ µέσα στη χώρα στην οποία κατοικεί), 

ανεξαρτήτως σκοπού µετακίνησης και χρησιµοποιούµενου µέσου 

µεταφοράς. 

• Κάτοικος (Resident): όποιος α) έχει ζήσει στη χώρα για το µεγαλύτερο 

µέρος των τελευταίων 12 µηνών ή β) έχει ζήσει στην χώρα για µια 

µικρότερη περίοδο και επιθυµεί να επιστρέψει µέσα σε 12 µήνες για να 

ζήσει στη χώρα αυτή. 

• Επισκέπτης (Visitor): οποιοσδήποτε ταξιδεύει σε µία χώρα, εκτός αυτής 

στην οποία συνήθως ζει (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ οποιοσδήποτε κάτοικος µίας 

xώρας ταξιδεύει σε ένα µέρος µέσα στην χώρα αυτή, αλλά έξω από το 

συνηθισµένο του περιβάλλον), για µία περίοδο όχι µεγαλύτερη των 

δώδεκα µηνών και του οποίου ο σκοπός της επίσκεψης δεν έχει σχέση 
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µε αµειβόµενη δραστηριότητα εντός της χώρας (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ στην 

περιοχή) που επισκέπτεται. 

• Τουρίστας µε διανυκτέρευση (Tourist – overnight stay): επισκέπτης 

που µένει τουλάχιστον µια βραδιά σε ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό κατάλυµα 

στην χώρα (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ στην περιοχή) που επισκέπτεται.   

• Επισκέπτης της ίδιας µέρας (same day Visitor): επισκέπτης που δεν 

περνάει την νύχτα του σε ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό κατάλυµα στη χώρα 

(ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ στην περιοχή) που επισκέπτεται. 

 

1.1.2 Μορφές τουρισµού και διεθνές τουριστικό περιβάλλον 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ο τουρισµός διακρίνεται 

σε : 

1) Εγχώριο, που αφορά τους κατοίκους µιας χώρας που ταξιδεύουν εντός 

αυτής (π.χ. Έλληνες εντός της Ελλάδας),  

2) Εξερχόµενο, που αφορά τους κατοίκους µιας χώρας που ταξιδεύουν σε 

άλλη χώρα (π.χ. Έλληνες που ταξιδεύουν στη Γερµανία),  

3) Εισερχόµενο, που αφορά τους αλλοδαπούς που ταξιδεύουν σε µια 

δεδοµένη χώρα (π.χ. Γερµανοί που έρχονται στην Ελλάδα). 

Πέρα από τις τρεις βασικές κατηγορίες τουρισµού, από τους συνδυασµούς 

τους προκύπτει ο εσωτερικός τουρισµός, ο οποίος περιλαµβάνει τον εγχώριο 

και τον εισερχόµενο τουρισµό µαζί, ο εθνικός τουρισµός που περιλαµβάνει τον 

εγχώριο και τον εξερχόµενο τουρισµό και τέλος ο διεθνής τουρισµός, ο οποίος 

είναι ο εξερχόµενος και ο εισερχόµενος µαζί. 

Πέρα από τις διακρίσεις του τουρισµού στις παραπάνω κατηγορίες, έχουν 

καθιερωθεί επίσης ορολογίες σχετικές µε τις µορφές τουρισµού. Έτσι η πρώτη 

και πιο διαδεδοµένη µορφή τουρισµού είναι ο Μαζικός Τουρισµός. Ουσιαστικά 

περιλαµβάνει τους τουρίστες, που αναζητούν στο ταξίδι κυρίως ξεκούραση και 
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διασκέδαση, ενώ κύρια χαρακτηριστικά του είναι η µαζικότητα, η οµαδικότητα 

και οι  διεθνείς µετακινήσεις. Οι «µεµονωµένοι» τουρίστες, επιλέγουν οι ίδιοι 

το µέσο µετακίνησης και το κατάλυµα στο οποίο πρόκειται να διαµείνουν, οι 

δε συµπληρωµατικές υπηρεσίες επιλέγονται συνήθως κατά τη διάρκεια της 

παραµονής στον τόπο του προορισµού. Αντίθετα, οι τουρίστες που 

µετακινούνται οµαδικώς, καταφεύγουν στις υπηρεσίες κάποιου ταξιδιωτικού 

γραφείου. Ο τουριστικός πράκτορας διαµορφώνει ένα προϊόν γνωστό ως 

τουριστικό πακέτο, το οποίο περιλαµβάνει τις υπηρεσίες µεταφοράς, 

διαµονής, ηµιδιατροφής ή πλήρους διατροφής, ενώ συχνά συµπληρώνεται και 

µε υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ξενάγησης. 

Η δεύτερη µορφή τουρισµού είναι γνωστή ως Ειδικός Τουρισµός και 

περιλαµβάνει τον Τουρισµό Ειδικών Ενδιαφερόντων και τον Εναλλακτικό 

τουρισµό. Αφορά περισσότερο τους τουρίστες που επιλέγουν ειδικές µορφές 

τουρισµού ανάλογα µε πιο εξειδικευµένα ενδιαφέροντα και κίνητρα που έχουν 

(π.χ. θρησκευτικός τουρισµός, οικολογικός-περιβαλλοντικός τουρισµός, 

ιαµατικός τουρισµός, πολιτιστικός και συνεδριακός τουρισµός, αγροτουρισµός 

κτλ.) και τουρίστες, οι οποίοι αναζητούν γενικότερα διαφορετικό τύπο 

διακοπών (αθλητικός τουρισµός, θαλάσσιος, ορειβατικός). 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄50 ο µαζικός τουρισµός, δηλαδή η 

προγραµµατισµένη οµαδική µετακίνηση ταξιδιωτών, άρχισε να εµφανίζεται ως 

κυρίαρχο ρεύµα. Το γεγονός αυτό συνέβαλε σηµαντικά στην κατακόρυφη 

άνοδο των αφίξεων παγκοσµίως (βλ. ∆ιάγραµµα 1.1) και στην ανάπτυξη όλων 

των κλάδων και συνιστωσών της τουριστικής βιοµηχανίας. Μεταξύ αυτών 

κεντρική θέση κατέχουν οι µεγάλοι διεθνείς τουριστικοί οργανισµοί (tour 

operators), που διαµορφώνουν τα τουριστικά πακέτα και ως προς τους 

προορισµούς και ως προς τις τιµές.  
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∆ιάγραµµα 1.1 Παγκόσµια τουριστική κίνηση 

 

Πηγή : Μπαµπλή, 2010 

Όπως σηµειώνεται στην εργασία που προαναφέρθηκε (Μπαµπλή, 2010, 

σελ.18-19) : 

 

Ο παγκόσµιος τουρισµός αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις εν όψει του 21ου αιώνα, οι οποίες 

σχετίζονται µε τη βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη, την αντιµετώπιση των ανισοτήτων σε 

ζητήµατα πλούτου και ευκαιριών αλλά και την ορθή κατανοµή και διαχείριση των υπαρχόντων 

φυσικών πόρων. 

 

Με βάση τις τελευταίες τάσεις στην παγκόσµια αγορά των τουριστικών υπηρεσιών, από 

πλευράς ζήτησης παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές, όπως: 

• µεγαλύτερη συχνότητα ταξιδιών αλλά µε λιγότερες διανυκτερεύσεις, 

• ανάπτυξη νέων προορισµών, 

• ευρεία χρήση του διαδικτύου από τους πελάτες για την επιλογή πακέτου διακοπών 

προσαρµοσµένου στις ατοµικές ανάγκες και επιθυµίες, 

• χαµηλά σε κόστος ναύλα, 
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• επιθετικός ανταγωνισµός µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που οδηγεί στη µείωση 

τιµών και  

• ενδυνάµωση του ξενοδοχειακού προϊόντος «all-inclusive» ως µία σύγχρονη τάση στην 

τουριστική βιοµηχανία. 

 

Από την πλευρά της προσφοράς και µε δεδοµένο πλέον το στοιχείο ότι ο τουρισµός θα 

συνεχίσει να αναπτύσσεται µε σηµαντικούς ρυθµούς για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται ότι: 

• θα συνεχισθεί σε παγκόσµιο επίπεδο η τάση συγκέντρωσης των µεγάλων 

τουριστικών οργανισµών (tour operators) µέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και 

συνεργιών,  

• θα ενταθεί το φαινόµενο δηµιουργίας τουριστικών επιχειρηµατικών αλυσίδων ψηλής 

ποιότητας, 

• θα αναπτυχθούν µικρές εταιρείες διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο οι οποίες και θα 

προβάλουν τα πλεονεκτήµατα των τουριστικών προορισµών, 

• θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα σήµατα ποιότητας που χαρακτηρίζουν σε µεγάλο 

βαθµό την τουριστική ταυτότητα του εκάστοτε προορισµού και 

• θα αναπτυχθούν νέα σύστηµα πωλήσεων µέσα στην επόµενη 10ετία, στα πλαίσια της 

διαφοροποίησης της λειτουργίας των ταξιδιωτικών οργανισµών. 
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1.2 Η τουριστική βιοµηχανία στην Ελλάδα 

 

1.2.1 Εισαγωγή 

 

Στη ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ελληνική τουριστική βιοµηχανία, η οποία 

είναι από σηµαντικότερους κλάδους της εθνικής οικονοµίας. Η παρουσίαση 

βασίζεται κυρίως σε πρόσφατη µελέτη (Φεβρουάριος 2010) του 

Πανεπιστηµίου του Αιγαίου (Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών), 

που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και περιλαµβάνει τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

αναφέρεται στη σηµερινή κατάσταση του ελληνικού τουρισµού και στην 

ανάλυση του τουριστικού τοµέα µε βάση τα ποσοτικά στοιχεία. Στη δεύτερη 

αναλύονται οι επιπτώσεις της ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού και η 

σηµασία του τοµέα για το σύνολο της οικονοµίας. Στην τρίτη εξετάζονται τα 

πεδία στα οποία απαιτούνται αλλαγές, προκειµένου να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την τέταρτη 

αναπτύσσονται οι τρόποι επίτευξης των αλλαγών αυτών. 

Από τη µελέτη αυτή παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά στοιχεία από την 

πρώτη και τρίτη ενότητα σε συνδυασµό, µε ποσοτικά δεδοµένα και πίνακες 

από τις δύο άλλες σηµαντικές πηγές που προαναφέρθηκαν (Ποζρικίδης, 2009 

και Μπαµπλή, 2010). Η παρουσίαση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες :  

i) Βασικά µεγέθη ανάπτυξης, προσφοράς και ζήτησης,   

ii) Ανάλυση περιβάλλοντος και SWOT ανάλυση και  

iii) Προτάσεις στρατηγικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού. 
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1.2.2 Βασικά µεγέθη 

 

Η συµβολή της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας στο ΑΕΠ εκτιµάται στο 

16,2% για το 2009, ενώ αντίστοιχα η συµβολή της στην απασχόληση στο 

19,6% του συνόλου των απασχολουµένων (Βλ. Πίνακα 2.1, όπου 

καταγράφεται διαχρονικά και συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η 

συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και στην απασχόληση). Με βάση τις ετήσιες 

αφίξεις τουριστών και τα έσοδα για το ίδιο έτος, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 

24η θέση µεταξύ 133 χωρών στον τοµέα του τουρισµού και των ταξιδιών.  

Πίνακας 1.1 Συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και την απασχόληση 

 

Πηγή : Μπαµπλή, 2010 
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Στους Πίνακες 1.2 και 1.3 καταγράφονται σηµαντικά µεγέθη της τουριστικής 

κίνησης της χώρας διαχρονικά και ανά µεταφορικό µέσο.  

Πίνακας 1.2 Αφίξεις και κλίνες 

 

Πηγή : Μπαµπλή, 2010 

Πίνακας 1.3 Αφίξεις αλλοδαπών ανά µέσο µεταφοράς 

 

Πηγή : Μπαµπλή, 2010 
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1.2.3 Ανάλυση περιβάλλοντος και SWOT ανάλυση 

Η ανάλυση περιβάλλοντος (Τσάρτας κ.α., 2010) καλύπτει έξι διαστάσεις του 

περιβάλλοντος (Πολιτική, Οικονοµική, Κοινωνική, Τεχνολογική, 

Περιβαλλοντική και Νοµοθετική). Η ανάλυση PESTEL (Political, Economic, 

Social, Technological, Environmental, Legal) αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο, 

καθώς µελετά τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τόσο τις 

επιχειρήσεις της ευρύτερης τουριστικής βιοµηχανίας, όσο και τον κλάδο 

συνολικά. 

 

1.2.3.1 Πολιτική ∆ιάσταση 

Στη ενότητα αυτή αναφέρονται και σχολιάζονται παράγοντες και εξελίξεις που 

συνθέτουν το αντίστοιχο πεδίο. Σε θεσµικό επίπεδο καταγράφονται οι 

δηµόσιοι φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και την άσκηση τουριστικής 

πολιτικής και επισηµαίνεται ως θετικό γεγονός η πρόσφατη (Οκτώβριος 2009) 

συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης σε ένα. 

Στο επίπεδο των υποδοµών αναφέρεται ο εκσυγχρονισµός της συγκοινωνιακής 

υποδοµής, η απελευθέρωση του πλαισίου λειτουργίας των αεροµεταφορών, η 

αποκρατικοποίηση των Ολυµπιακών Αερογραµµών, καθώς και η 

προσδοκώµενη σταδιακή απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας 

εξυπηρέτησης σε όλους τους αερολιµένες της χώρας και η προοπτική 

ανάπτυξης των περιφερειακών αεροδροµίων. Ακολούθως, παρουσιάζεται η 

κατάσταση στην ακτοπλοΐα, µε ιδιαίτερη αναφορά στις κρουαζιέρες.     

Στον τοµέα του σχεδιασµού τουριστικής πολιτικής, γίνεται αναφορά στα 

κυβερνητικά πακέτα κινήτρων και απαλλαγών, στις προσπάθειες για την 

αντιµετώπιση της εποχικότητας του τουρισµού, ανάπτυξης των ειδικών και 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού και στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισµού. 

Τέλος, αναφέρονται οι ενέργειες προώθησης του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος και οι διακρατικές συµφωνίες και τα µνηµόνια συνεργασίας για 

τουριστικά ζητήµατα. 
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1.2.3.2 Οικονοµική ∆ιάσταση 

Τα περισσότερα δεδοµένα της οικονοµικής διάστασης έχουν ήδη αναφερθεί 

στην προηγούµενη ενότητα (Βασικά µεγέθη). Επιπρόσθετα σχολιάζεται εδώ το 

ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας. 

Όσον αφορά στα στοιχεία ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής 

οικονοµίας, η κατάσταση δεν είναι θετική παρά το γεγονός ότι αυτή 

παρουσιάζει µικρά σηµάδια ανάκαµψης. Η χώρα µας βρίσκεται στην 114η 

θέση σε τιµολογιακή ανταγωνιστικότητα (η χειρότερη θέση σε δείκτη της εν 

λόγω έκθεσης – 120η το 2007) ανάµεσα σε 133 χώρες. Αυτό προκύπτει 

κυρίως λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζει η ελληνική τουριστική 

βιοµηχανία. Η χώρα µας κατέχει την 99η θέση (έχασε µια θέση σε σχέση µε 

το 2007) στη φορολογική πολιτική των ναύλων και στις αερολιµενικές 

χρεώσεις, την 107η θέση στα επίπεδα ακρίβειας (109η το 2007), την 72η 

θέση (74η θέση το 2007) στη φορολογική πολιτική και την 

αποτελεσµατικότητα αυτής, ενώ στην τιµολογιακή πολιτική των καταλυµάτων 

η Ελλάδα έρχεται 83η από 90η το 2007.  

Οι τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα µας δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις 

χρεώσεις σε χαµηλά επίπεδα καθώς µειώνεται η κερδοφορία και κατ’ επέκταση 

οι δυνατότητες υλοποίησης βελτιωτικών επενδύσεων, διακυβεύεται η κατ’ 

ελάχιστο διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

τελικά το κόστος είναι υψηλότερο από το επίπεδο του προσφερόµενου 

τουριστικού προϊόντος (low in Value for Money). 

 

1.2.3.3 Κοινωνική ∆ιάσταση 

Σύµφωνα µε το Ι.Τ.Ε.Π.1 οι ξένοι τουρίστες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα είναι 

κυρίως άτοµα νεαρής ηλικίας (<40), µεσαίας και κατώτερης εισοδηµατικής και 

κοινωνικής τάξης, ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης (91%), συνταξιδεύουν 

κατά µέσο όρο µε 1,8 άτοµα, ενώ συνήθως ένας στους τρεις είναι ανήλικος. Η 
                                                 
1
 14 Ι.Τ.Ε.Π., 2009. ∆ελτίο Τύπου «Αλλοδαπός Τουρισµός στην Ελλάδα», Αθήνα 18/02/09 
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µέση διάρκεια παραµονής είναι λίγο πάνω από 10 µέρες, ενώ οι 7 

διανυκτερεύσεις αποτελούν τη συχνότερη διάρκεια παραµονής (1 στα 5 

ταξίδια προς την Ελλάδα). Οι σηµαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτικού 

κοινού είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η 

Ιταλία. Αυξηµένη ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρουσίασε 

πρόσφατα η αναδυόµενη αγορά της κεντροανατολικής Ευρώπης, αλλά σαφώς  

σηµαντικότερη δυναµική παρουσιάζει η αγορά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι οι αφίξεις από τη Ρωσία για την περίοδο 2000 

– 2006 παρουσίασαν µέση ετήσια αύξηση 17% 

 Όσον αφορά στο τουριστικό προφίλ των Ελλήνων, σύµφωνα µε την 

τελευταία Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών, η οποία συντάσσεται ανά 

πενταετία, µόνο το 45% των ελληνικών νοικοκυριών πραγµατοποιεί 

τουλάχιστον ένα ταξίδι αναψυχής το χρόνο, αυτό διαρκεί από 7 έως 10 µέρες 

και σε ποσοστό 63,3% πραγµατοποιείται τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.  

 

1.2.3.4 Τεχνολογική ∆ιάσταση 

Στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, ο ελληνικός τουρισµός δεν βρίσκεται σε 

υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριµένα, στην τεχνολογική 

υποδοµή, πάντα στον κλάδο του τουρισµού, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 40η 

θέση ανάµεσα στις 133 χώρες που συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση του 

WEF. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι η χώρα µας βρίσκεται στην 97η θέση 

στη χρήση του διαδικτύου και στην 63η θέση στον αριθµό των χρηστών 

διαδικτύου στον κλάδο του τουρισµού (Πηγή και έτος). 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τουρισµού στην Ελλάδα παρουσιάζει φαινόµενα 

δύο ταχυτήτων ευθέως ανάλογα µε το µέγεθος της τουριστικής µονάδας. Είναι 

εύκολα κατανοητό το γιατί η διείσδυση τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών είναι σαφώς εντατικότερη στις µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις 

διευρύνοντας το χάσµα µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε το 

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας(25) µόνο 4 στα 10 µικρά 
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ξενοδοχεία26 και 2 στα 10 ενοικιαζόµενα δωµάτια χρησιµοποιούν Η/Υ ενώ τα 

ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι ακόµα µικρότερα. 

 

1.2.3.5 Περιβαλλοντική διάσταση 

Η βιωσιµότητα και η αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου 

συνδέεται άµεσα µε το φυσικό περιβάλλον και τα φαινόµενα επιβάρυνσής του 

από την άναρχη τουριστική δραστηριότητα. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται 

ώριµη από τουριστικής άποψης και ενώ υφίσταται η τεχνολογική υποδοµή που 

διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει έλλειψη κρατικής 

µέριµνας και συντονισµού. Προς αυτή την κατεύθυνση προτάθηκε από την 

προηγούµενη κυβέρνηση το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισµό 

µε σκοπό τον προσδιορισµό των ενεργειών και των δεδοµένων που θα πρέπει 

να εφαρµοστούν, ώστε να επιτευχθεί ισόρροπη ανάπτυξη και ταυτόχρονη 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 

Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ30, προβλέπεται η δηµιουργία ενός οικολογικού 

δικτύου γνωστού ως ∆ίκτυο Natura 2000, που αφορά σε ειδικές ζώνες 

προστασίας για τον έλεγχο των επιπτώσεων που έχει πάνω στο φυσικό 

περιβάλλον κατά µήκος του Ευρωπαϊκού χώρου τόσο η οικονοµική, όσο και η 

τουριστική ανάπτυξη.  

 

1.2.3.6 Νοµοθετική διάσταση 

Το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισµό, (ύστερα ενδεχοµένως και από 

σειρά βελτιωτικών τροποποιήσεων) µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο 

για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η εφαρµογή του είναι απαραίτητη 

για την ισόρροπη εναρµόνιση των αναγκών του κλάδου, την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της κοινωνικής ευηµερίας µε δεδοµένη την 

πεπερασµένη χωρική δυνατότητα του ελλαδικού χώρου. 

Το Ειδικό Χωροταξικό κάνει λόγο για διάκριση του Ελληνικού εθνικού χώρου 

σε κατηγορίες περιοχών µε κριτήρια α) την ένταση και τη µορφή της 
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τουριστικής δραστηριότητας, β) τη µορφολογία του εδάφους και γ) τη φύση 

και την κατάσταση των διαθέσιµων πόρων.  

Για τις ειδικές µορφές τουρισµού, τη χωρική οργάνωση και την αναπτυξιακή 

πολιτική που τους αφορά, γίνεται λόγος στο σχετικό χωροταξικό σχέδιο, ενώ 

αναφορά γίνεται και για τις ειδικές και τεχνικές υποδοµές που είναι 

απαραίτητες για ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ενίσχυσης των υφιστάµενων 

υποδοµών.  

Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της νέας ηγεσίας των αρµόδιων Υπουργείων, 

αλλαγές ως προς τον κλάδο του τουρισµού αναµένεται να υπάρξουν µε το νέο 

Αναπτυξιακό νόµο. Ωστόσο µερικές από τις ρυθµίσεις που δροµολογήθηκαν 

από την προηγούµενη κυβέρνηση ενδεχοµένως να συµπεριληφθούν στην 

αναθεωρηµένη πολιτική που αφορά στην τουριστική ανάπτυξη.  

Τα τέσσερα βασικά προγράµµατα στα οποία εστιάζει η νοµοθετική 

δραστηριότητα του αρµόδιου Υπουργείου είναι ο Πράσινος Τουρισµός, ο 

Εναλλακτικός Τουρισµός, το «Συνεργάζοµαι και Καινοτοµώ στον Τουρισµό» 

και το «Εκσυγχρονίζοµαι στον Τουρισµό», ενώ στα σχέδια του Υπουργείου 

είναι και η «Κωδικοποίηση της Τουριστικής Νοµοθεσίας». 

 

1.2.3.7 Ανάλυση SWOT του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος 

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως 

µεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα µοντελοποιηµένο τρόπο καταγραφής 

των κυριότερων συµπερασµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την 

καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του ελληνικού 

τουρισµού (βλ. ανάλυση PESTEL) και κατ’ επέκταση του τουριστικού 

προϊόντος σε µικροοικονοµικό και µακροοικονοµικό επίπεδο. 

Το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης SWOT αποσκοπεί να 

αντιµετωπίσει τον τουρισµό ως ένα ενιαίο οικονοµικό και κοινωνικό σύνολο 

δραστηριοτήτων. Αυτό τεκµηριώνει την ανάγκη ύπαρξης µιας στρατηγικής για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η οποία 
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είναι δυνατόν να αποτελέσει τη βάση αναφοράς για το συντονισµό και την 

εναρµόνιση των επιµέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών 

σχεδίων στην τουριστική βιοµηχανία. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα κύρια αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης.  

 

Πίνακας 1.4 Ανάλυση SWOT για τον Ελληνικό Τουρισµό 

 

Ισχυρά σηµεία ελληνικού τουρισµού (Strengths) 

 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Η ποικιλία της φυσικής οµορφιάς. 

• Το πολυνησιακό του ελλαδικού χώρου. 

• Η ακτογραµµή που ξεπερνά τα 15.000 χιλιόµετρα. 

• Το καλό µεσογειακό κλίµα. 

• Η πλούσια παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

• Η προστασία και η ανάδειξη αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά. 

• Η ελληνική κουζίνα και η δοµή της διατροφής. 

• Το σηµαντικό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεµα, καθώς και σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Υψηλός βαθµός ασφάλειας τουριστών σε σχέση µε ανταγωνιστικούς προορισµούς. 

• Τα αυξηµένα κονδύλια του ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 

ποιότητα του τουρισµού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Το άνοιγµα της αγοράς στο διεθνή ανταγωνισµό (ξενοδοχειακές και τουριστικές εταιρείες). 

• Η δηµιουργία επενδύσεων σε έργα τουριστικής υποδοµής και ανωδοµής (ΠΟΤΑ, µαρίνες, 

αεροδρόµια, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, ιαµατικές πηγές, τουριστικά αγκυροβόλια κλπ). 
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• Η καλή φήµη σαν έναν σηµαντικό τουριστικό προορισµό παγκοσµίως (υψηλή θέση τόσο σε αφίξεις 

όσο και σε εισπράξεις ). 

• Η ύπαρξη πολλών ΜΜΕ που επιτρέπει τη «προσωποποίηση» της φιλοξενίας. 

• Πλούσια παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

• Οι νέοι τρόποι προβολής του τουριστικού προϊόντος που βασίζεται στην τµηµατοποίηση της 

τουριστικής αγοράς. 

• Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών (δηµιουργία δικτύων ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδοµένων και 

πληροφόρησης, κόµβοι στο ∆ιαδίκτυο). 

• Ο ποιοτικός εκσυγχρονισµός των υφισταµένων τουριστικών επιχειρήσεων. 

• Η οργάνωση υποδοµών επί των οποίων µπορεί να αναπτυχθούν οι ειδικές και εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού. 

 

Μειονεκτήµατα (Weaknesses) 

 

ΣΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

• Ο χαµηλός βαθµός αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

• Η µεγάλη χωροταξική ανισοκατανοµή του ξενοδοχειακού δυναµικού. 

• Η υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής υποδοµής. 

• Η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω µη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 

• Οι τάσεις υποβάθµισης και σε ορισµένες περιπτώσεις κατανάλωσης (καταστροφής) των πόρων (π. χ. 

παράλιων, οικιστικών συνόλων, µνηµείων). 

• Η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης ορισµένων τουριστικών περιοχών του 

νησιωτικού χώρου. 

• Η µη ύπαρξη ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό. 

ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• Οι ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδοµές και ανωδοµές (µεταφορές, συνεδριακοί χώροι, 

εγκαταστάσεις ειδικών µορφών τουρισµού, κλπ). 

• Τα διοικητικά εµπόδια εισόδου νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε ανεπτυγµένες τουριστικές 

περιοχές (κορεσµός). 

• Η συντριπτική πλειονότητα (>95%) των τουριστικών µονάδων είναι ΜΜΕ µε µειωµένη ικανότητα 

marketing, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, αποτελεσµατικής οικονοµικής διαχείρισης. 
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• Η χαµηλή ποιότητα τουριστικών υποδοµών (µορφή κτηρίων, ανεπάρκεια χώρων, µέτριος εξοπλισµός, 

ανύπαρκτη ή κακή διακόσµηση, έλλειψη «στυλ») και προσφερόµενων ιδιωτικών υπηρεσιών όπως κι η 

έλλειψη ειδικών τουριστικών υποδοµών, συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων για 

άτοµα µε ειδικά ενδιαφέροντα. 

• Ο µειούµενος βαθµός αυθεντικότητας τουριστικού προϊόντος που δεν αντισταθµίζεται από βελτίωση 

της ποιότητας. 

• Η µονοδιάστατη τουριστική εικόνα (χώρα ήλιου –θάλασσας) 

• Ο χαµηλός βαθµός διαφοροποίησης προσφερόµενου προϊόντος. 

• Η «ερηµοποίηση» υπαίθρου από ανθρώπινο δυναµικό και παραγωγικές δραστηριότητες που 

δυσκολεύουν την ανάπτυξη «αυθεντικών» και «εναλλακτικών» τουριστικών προϊόντων. 

• Η έλλειψη διαφοροποιηµένης τουριστικής εικόνας µεταξύ των τουριστικών περιοχών της χώρας. 

• Η έλλειψη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για προσέλκυση τουριστών µε ειδικά ενδιαφέροντα 

(ιαµατικός, συνεδριακός, αθλητικός, πολιτιστικός, φυσιολατρικός) παρά τα όσα εξαγγέλλονται. 

• Ο χαµηλός βαθµός διασύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας µε κλάδους της εθνικής-τοπικής 

οικονοµίας. 

• Το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού (επιχειρηµατιών και εργαζοµένων). 

ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΖΗΤΗΣΗΣ 

• Η έντονη εξάρτηση του ελληνικού τουρισµού από τη διεθνή ζήτηση. 

• Η χαµηλή τουριστική δαπάνη εξ αιτίας της προσέλκυσης χαµηλού επιπέδου τουριστών. 

• Η υψηλή εξάρτηση της τουριστικής ζήτησης από τον οργανωµένο παραθεριστικό τουρισµό που 

επηρεάζεται πρώτιστα από το κόστος του ταξιδιού (χαµηλή τιµή πακέτου και χαµηλή συναλλαγµατική 

απόδοση) 

• Η µικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου (Μάιος – Σεπτέµβριος) όπου έρχονται στην Ελλάδα το 

75% των αλλοδαπών τουριστών. 

ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

• Η έλλειψη εκσυγχρονισµένης τουριστικής νοµοθεσίας. 

• Η εκτεταµένη παραξενοδοχία. 

• Η αδυναµία συνεργασίας µεταξύ εµπλεκόµενων φορέων-επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

• Ο ανυπαρξία εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού. 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

• Η διαφοροποίηση της ζήτησης από τη πλευρά των καταναλωτών (ειδικά ενδιαφέροντα, ζήτηση για 

εξατοµικευµένες υπηρεσίες) που δηµιουργούν νέες εν δυνάµει αγορές πέρα από εκείνες του µαζικού 

ηλιοτροπικού τουρισµού. 

• Η εµφάνιση νέων αγορών πέρα από εκείνες που παραδοσιακά τροφοδοτούν τον ελληνικό τουρισµό 

(∆. Ευρώπη, ΗΠΑ). 
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• Η αύξηση της δυνατότητας άµεσης πρόσβασης στον καταναλωτή µέσω διαδικτύου. 

• Οι δυνατότητες χρηµατοδότησης έργων υποδοµής και επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ για βελτίωση της 

προσφερόµενης ποσότητας και διαφοροποίηση του παρεχόµενου προϊόντος. 

• Η δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων από το τουριστικό κύκλωµα µε 

στόχο την αναβάθµιση και τη διαφοροποίηση του. 

 

Κίνδυνοι (Threats) 

• Η αυξανόµενη συγκέντρωση των tour-operators. 

• Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στο εξωτερικό από χώρες µε χαµηλότερο κόστος (Μεσόγειος, Ανατ. 

Ευρώπη, Άπω Ανατολή). 

• Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός από χώρες µε αναβαθµισµένης ποιότητας και υψηλής 

διαφοροποίησης τουριστικά προϊόντα. 
 

Τα παραπάνω στοιχεία της SWOT ανάλυσης µπορούν να χρησιµεύσουν στον 

καθορισµό των αξόνων – δράσεων παρέµβασης, που θα πρέπει να 

σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν, έτσι ώστε να οδηγηθεί η ελληνική 

τουριστική ανάπτυξη σε ένα νέο διαφοροποιηµένο πρότυπο µε νέα 

χαρακτηριστικά τουριστικής προσφοράς. Αυτό, εκ των πραγµάτων θα 

συγκροτήσει µια εξειδικευµένη τουριστική πολιτική σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

1.2.4 Προτάσεις στρατηγικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού 

 

Τέλος, παρουσιάζονται τα πεδία, όπου σύµφωνα µε τη µελέτη (Τσάρτας κ.α., 

2010), απαιτούνται αλλαγές προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Τα πεδία αυτά είναι :  

� Της ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών, της ανάπτυξης ειδικών 

τουριστικών προϊόντων,  

� της ενδυνάµωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού, της προβολής του προϊόντος,  

� της άσκησης τουριστικής πολιτικής,  

� της ανάπτυξης των µεταφορών του τουρισµού,  
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� καθώς και της σχέσης των τουριστικών παρόχων µε το διεθνές 

σύστηµα διανοµής του προϊόντος.   

 

Σε σχέση µε το παραπάνω πλαίσιο κριτικής αξιολόγησης, το προτεινόµενο 

πλαίσιο µιας εθνικής τουριστικής πολιτικής για τη χώρα µας είναι η κατάρτιση 

ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιµο και 

εναρµονισµένο µε τους στόχους της Ε.Ε., προκειµένου να λειτουργήσει η 

τουριστική µας βιοµηχανία αποδοτικά και αποτελεσµατικά στο πλαίσιο της 

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και να ανταποκριθεί στην υψηλή διεθνή 

ανταγωνιστικότητα. Το προτεινόµενο πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να 

συνοδεύεται από µια εξειδικευµένη τουριστική πολιτική, η οποία να 

αντιµετωπίζεται ως µέρος της βιοµηχανικής πολιτικής, που θα καλύπτει όλες 

τους επιµέρους τοµείς της τουριστικής δραστηριότητας. Η τουριστική πολιτική 

θα πρέπει να είναι συνεπής µε τους στόχους της ΕΕ, να είναι εξειδικευµένη και 

να συνδέεται µε την εσωτερική διαδικασία ανάπτυξης κάθε περιφέρειας του 

ελληνικού χώρου και να εξυπηρετεί τους παρακάτω πολλαπλούς στρατηγικούς 

στόχους: 

• Τη µεγέθυνση της τουριστικής κατανάλωσης µε την αύξηση της κατά 

κεφαλή τουριστικής δαπάνης. 

• Την οργανική διασύνδεση της τουριστικής καταναλωτικής ζήτησης µε την 

αύξηση της εγχώριας παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και µε την 

ενδυνάµωση των εγχωρίων διακλαδικών σχέσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό των εισαγοµένων εισροών που προορίζονται για ικανοποίηση της 

τουριστικής ζήτησης. 

• Την σύνδεση του τουρισµού µε την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών 

και την εξειδίκευση των άλλων κλάδων της οικονοµίας. 

• Την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών µε τη 

βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών και ανωδοµών και την αξιοποίηση και 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχαιολογικής κληρονοµιάς. 
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• Την εξασφάλιση υψηλής ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος 

στη διεθνή αγορά µε την αναβάθµιση της τουριστικής ζήτησης, τη 

διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και την κατάστρωση ενός 

διαφηµιστικού προγράµµατος κατάλληλα εξειδικευµένου στη δοµή του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

• Την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε την προώθηση νέων µορφών 

τουρισµού µε στόχο την προσέλκυση ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων. 

• Τη διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος και την 

αύξηση του θεµατικού τουρισµού για την επέκταση και αναβάθµιση της 

τουριστικής δραστηριότητας. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο των παραπάνω πολλαπλών στρατηγικών στόχων, 

απαιτείται εξειδικευµένη τουριστική πολιτική µε συγκεκριµένη δοµή. 

 

Επίσης, από τη διπλωµατική εργασία που αναφέρθηκε ήδη (Μπαµπλή, 2010, 

Εισαγωγή). καταγράφουµε τους άξονες του προτεινόµενου Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης 2010-2015 :  

 Το Στρατηγικό Σχέδιο της παρούσας µελέτης στηρίζεται στους παρακάτω 6 βασικούς άξονες 

δράσεις ο καθένας από τους οποίους υλοποιείται µέσα από επιµέρους ενέργειες και δράσεις: 

Άξονας 1: (∆ιαφοροποίηση ελληνικού τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη νέων µορφών 

εναλλακτικού τουρισµού  

Άξονας 2: Βελτίωση ποιότητας τουριστικού προϊόντος 

Άξονας 3:Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εκπαίδευση και κατάρτιση 

ανθρώπινου δυναµικού. 

Άξονας 4: Ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων µάρκετινγκ 

Άξονας 5: ∆ηµιουργία σταθερού περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και 

ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού 

Άξονας 6: Εκσυγχρονισµός δοµών δηµόσιας διοίκησης και µηχανισµών άσκησης της 

τουριστικής πολιτικής. 
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ανακοινώθηκαν πρόσφατα σε δηµόσια 

εκδήλωση τα βασικά σηµεία µελέτης του ΣΕΤΕ, µε θέµα: "Ελληνικός 

Τουρισµός 2020: Πρόταση για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο".  

Ο κ. Γιώργος ∆ρακόπουλος, γενικός διευθυντής του ΣΕΤΕ, παρουσιάζοντας 

την πρόταση για το νέο µοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού, τόνισε 

ότι αποτελεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία περιγράφει το πλαίσιο και 

τις κατευθύνσεις του νέου µοντέλου, αναλύοντας κατά περίπτωση τις 

αναπτυξιακές συνιστώσες του ελληνικού τουρισµού για την επόµενη δεκαετία. 

Κύρια σηµεία 

Το µοντέλο ανάπτυξης καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το ρόλο του 

τουρισµού στην γενικότερη οικονοµική πολιτική της χώρας και επηρεάζεται 

από το είδος και το βαθµό ανάπτυξης συνεργιών µε τους υπόλοιπους τοµείς 

της οικονοµίας. Τα σηµερινά δεδοµένα για τον ελληνικό τουρισµό 

καταγράφουν υπερσυγκέντρωση της προσφοράς µε το 65% των κλινών σε 

τέσσερις (4) περιοχές κι έντονη εποχικότητα της ζήτησης µε το 50% των 

αφίξεων να σηµειώνονται σε τρεις (3) µήνες. Οι επιδόσεις του ελληνικού 

τουρισµού την τελευταία τριετία δεν ξεπερνούν το 80% των δυνατοτήτων 

του, ενώ η υπερπροσφορά κλινών προσεγγίζει τις 400.000 κλίνες. 

Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο απαιτεί έναν ελάχιστο αριθµό από θεσµικούς και 

άλλους µετασχηµατισµούς: α) Αυτόνοµο Υπουργείο Τουρισµού, β) ίδρυση 

Γραµµατείας Τουρισµού σε όλα τα συναρµόδια Υπουργεία, γ) µόνιµος ΓΓ 

Τουρισµού, ή τουλάχιστον µε πενταετή θητεία, δ) συντονισµός των 

συναρµόδιων Υπουργείων από το γραφείο του Πρωθυπουργού και ε) 

διακοµµατική συναίνεση για τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης του 

τουρισµού.  

Στο επίπεδο της προσφοράς: διατήρηση του προϊόντος «ήλιος και θάλασσα» 

µε αναβάθµιση της ποιότητάς του και συνεχής βελτίωση της σχέσης 

τιµής/ποιότητας. Ταυτόχρονα, ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού που θα 

προκύπτουν µέσα από αναλυτική τµηµατοποίηση της ζήτησης  
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Το κυρίαρχο ζητούµενο στην προσέγγιση της ζήτησης στο νέο αναπτυξιακό 

µοντέλο του ελληνικού τουρισµού είναι η δηµιουργία δοµών και κουλτούρας 

µάρκετινγκ, καθώς επίσης οι αλλαγές τόσο σε νοοτροπία, όσο και σε 

οργάνωση. 

Η συνεχής έρευνα και µελέτη των αγορών είναι η ελάχιστη απαιτούµενη 

προϋπόθεση επιτυχίας, ενώ η ίδρυση εταιρείας µε αντικείµενο το διαδικτυακό 

µάρκετινγκ του ελληνικού τουρισµού και η σύναψη στρατηγικών συµµαχιών 

µε αεροπορικές εταιρείες για νέες απευθείας πτήσεις προς τους ελληνικούς 

τουριστικούς προορισµούς, κρίνονται απαραίτητες. 

Η σύσταση µηχανισµών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων πρέπει να 

συγκαταλέγεται επίσης στις στρατηγικές µας προτεραιότητες. 

Για την αύξηση της ζήτησης, ο τουρισµός πρέπει να δηµιουργήσει συνέργιες 

και οικονοµίες φάσµατος µε τοµείς/κλάδους όπως: ο πολιτισµός, ο 

αθλητισµός, η εκπαίδευση, οι ιατρικές υπηρεσίες και η γαστρονοµία. 

Η διαχείµαση (τουριστική κατοικία-holiday home) είναι ανάµεσα στους πέντε 

(5) σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι και 

πρέπει να αποτελέσει αναπτυξιακή-επενδυτική προτεραιότητα για τον ελληνικό 

τουρισµό. 

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και κυρίως στο ανθρώπινο δυναµικό έχουν 

ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα. Η ψηφιακή στρατηγική δεν ασχολείται µε την 

τεχνολογία. Επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στην επιθυµία του να 

συνδέεται µε τα πράγµατα που του αρέσουν. 

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, τόσο η αρχική, όσο και η 

συνεχιζόµενη σε επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης, είναι η σηµαντικότερη 

παράµετρος στην προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης 

της παραγωγικότητας, ενώ η εξασφάλιση ευελιξίας στην αγορά εργασίας 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής απασχόλησης στον τουρισµό. 
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1.3. Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων 

 

1.3.1 Εισαγωγή 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο κλάδος των τουριστικών 

γραφείων στην Ελλάδα, µε ιδιαίτερη αναφορά στις επιχειρήσεις της Β. 

Ελλάδας. Τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από την κλαδική µελέτη της ICAP 

(Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία, 2008), σε µικρότερο βαθµό από τη µελέτη 

του ΣΕΤΕ (Τσάρτας κ.α., 2010), καθώς και από άλλες πηγές, µεταξύ των 

οποίων και προσωπικές συνεντεύξεις. 

Το θεσµικό πλαίσιο που ορίζει σήµερα τη λειτουργία των τουριστικών 

γραφείων είναι ο Νόµος 2160/93, ο οποίος δίνει τον ορισµό του τουριστικού 

γραφείου ως «η οργανωµένη επιχείρηση η οποία αναλαµβάνει τη µεταφορά, 

διακίνηση και διαµονή µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων εντός και εκτός της 

χώρας» και στη συνέχεια ορίζει σαφώς τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για 

τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων. Σηµαντική επίσης είναι η Κοινοτική 

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται στη λειτουργία των γραφείων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των οργανωµένων ταξιδιών και το Π.∆. 339/96, 

το οποίο εκδόθηκε σε εφαρµογή της. 

Τα τουριστικά γραφεία, βάσει των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που 

παρέχουν, µπορούν να ταξινοµηθούν σε πέντε κατηγορίες2 :   

1. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει δραστηριότητες incoming 

(εισερχόµενου τουρισµού) µε την ιδιότητα του tour operator, µε κύριο 

αντικείµενο τη σύνθεση, οργάνωση και πώληση τουριστικών πακέτων-

προγραµµάτων.  

2. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει δραστηριότητες incoming 

(εισερχόµενου τουρισµού) µε την ιδιότητα του travel agent, µε κύριο 

                                                 
2
 Ο διαχωρισµός προτείνεται από τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και 

Μελετών (ΕΤΕΜ), κ. Πάρη Τσάρτα 
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αντικείµενο την υποδοχή οργανωµένων οµάδων τουριστών και την εκτέλεση 

των προγραµµάτων των tour operator. 

3. H τρίτη περιλαµβάνει δραστηριότητες outgoing (εξερχόµενου 

τουρισµού) µε την ιδιότητα του tour operator, µε κύριο αντικείµενο την 

σύνθεση και πώληση τουριστικών πακέτων σε χώρες του εξωτερικού.  

4. Η τέταρτη, δραστηριότητες outgoing (εξερχόµενου) µε την ιδιότητα 

του travel agent, µε κύριο αντικείµενο την πώληση σε καταναλωτές 

τουριστικών πακέτων των εγχώριων tour operator.  

5.  Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι επιχειρήσεις µε ιδιόκτητο στόλο 

τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες εκµισθώνουν τα µεταφορικά τους µέσα, 

είτε σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, tour operators και travel agents), 

είτε σε επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισµούς για τη µετακίνηση του 

προσωπικού τους και των µαθητών τους. 

Το φάσµα των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη – ταξιδιώτη από ένα 

οργανωµένο ταξιδιωτικό γραφείο εκτείνεται από την απλή ενηµέρωση µέχρι 

το σχεδιασµό ενός πολύπλοκου ταξιδιού (π.χ. µε πολλούς προορισµούς, 

ενδιάµεσους σταθµούς, µετεπιβιβάσεις, διαφορετικά µέσα µετακίνησης κλπ.), 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες του καταναλωτή. 

Σύµφωνα µε την Κλαδική Μελέτη της ICAP (Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία, 

2008, σελ. 7), οι υπηρεσίες ενός Τουριστικού - Ταξιδιωτικού Γραφείου 

συνίστανται ειδικότερα στα εξής: 

 

• Παρέχει ένα ευρύ φάσµα συµβουλών, είτε αυτές αφορούν στην 

εξυπηρέτηση του πελάτη που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ένα 

συγκεκριµένο ταξίδι (µέσα µετακίνησης, χρόνος, ασφάλεια κλπ.), είτε 

αφορούν στην ενηµέρωση - πληροφόρηση κάποιου, ο οποίος ζητάει 

ιδέες και προτάσεις για ταξίδι (π.χ. για τόπους προορισµού, αξιοθέατα, 

κόστος διαµονής, κόστος µετακίνησης). 
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• ∆ίνει συµβουλές - πληροφορίες για ειδικές τιµές εισιτηρίων, για τις 

χορηγούµενες εκπτώσεις και τις ειδικές προσφορές. 

• Εκδίδει εισιτήρια για τα µέσα µετακίνησης (αεροπλάνα, πλοία, τρένα)  

• Φροντίζει για τη διαµονή του πελάτη σε καταλυµατική µονάδα, 

κλείνοντας δωµάτια ανάλογα µε τις ανάγκες, τις επιθυµίες και τα 

χρήµατα που προτίθεται να δαπανήσει. 

• Συνεργάζεται µε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (car rental) για να 

εξασφαλίσει στον πελάτη το αυτοκίνητο της αρεσκείας του. 

• ∆ιοργανώνει οµαδικά ταξίδια, περιηγήσεις ή εκδροµές (µίας ή 

περισσότερων ηµερών) µε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα τουριστικά 

λεωφορεία και µε τη συνοδεία αρχηγού - συνοδού. 

• ∆ιοργανώνει ταξίδια κινήτρων (incentives) για λογαριασµό 

επιχειρήσεων που προσφέρουν δωρεάν ταξίδια στα στελέχη ή στους 

συνεργάτες τους.  

• Παρέχει υπηρεσίες σχετικά µε κρουαζιέρες, όπως ενηµέρωση, 

πληροφορίες, έκδοση εισιτηρίων κλπ. 

• Αναλαµβάνει την πραγµατοποίηση των επαγγελµατικών µετακινήσεων - 

ταξιδιών για το προσωπικό επιχειρήσεων (business travel) σε µόνιµη 

βάση. Λειτουργεί δηλαδή στην περίπτωση αυτή, σαν τµήµα ταξιδιών 

της συγκεκριµένης εταιρείας. 

• Παρέχει βοήθεια για την έκδοση διαβατηρίων - βίζας και δίνει ειδικές 

συµβουλές για ταξίδια στο εξωτερικό (π.χ. συνθήκες περιβάλλοντος, 

έθιµα, διάλεκτο, διατροφή, µετακινήσεις, καταλύµατα κλπ.). 

 

1.3.2. Η αγορά των υπηρεσιών των τουριστικών γραφείων 

Ζήτηση 

Βασικός πελάτης των τουριστικών γραφείων είναι οι αλλοδαποί τουρίστες 

(εισερχόµενος τουρισµός) οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα µας κυρίως τους 
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θερινούς µήνες. Το έτος 2007 αφίχθησαν στην Ελλάδα περίπου 18,8 εκατ. 

αλλοδαποί τουρίστες, έναντι 17,3 εκ. αφίξεων το 2006. Σε όλα τα 

ξενοδοχειακά καταλύµατα της χώρας, το 2007 πραγµατοποιήθηκαν 64,1 εκατ. 

διανυκτερεύσεις, εκ των οποίων το 74% πραγµατοποιήθηκε από αλλοδαπούς. 

Όσον αφορά το ύψος των τουριστικών εισπράξεων για τη χώρα µας, το έτος 

2007 διαµορφώθηκαν σε €11.319,2 εκατ. (σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) παρουσιάζοντας µείωση κατά 0,3% σε σχέση 

µε το 2006 (€11.356,7 εκατ.). 

Αναφορικά µε τις υπηρεσίες του εσωτερικού και εξερχόµενου τουρισµού, 

αυτές απευθύνονται στους Έλληνες, οι οποίοι είτε ταξιδεύουν εντός της 

χώρας, είτε επισκέπτονται προορισµούς του εξωτερικού. ∆εν υπάρχουν 

διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των ελλήνων τουριστών 

προς το εξωτερικό. Όπως προκύπτει όµως από διαθέσιµα στοιχεία, οι επιβάτες 

που αναχώρησαν αεροπορικώς για το εξωτερικό κατά το 2006 ήταν 

13.377.831. Για το ίδιο έτος, για το οποίο και υπάρχουν διαθέσιµα συγκριτικά 

στοιχεία, οι αλλοδαποί τουρίστες που αφίχθηκαν στη χώρα µας αεροπορικώς, 

οι οποίοι ως επί το πλείστον θα αναχωρούσαν µε το ίδιο µέσο, ήταν 

11.509.127. Η διαφορά µεταξύ των δυο προαναφερόµενων µεγεθών των 

αντίστοιχων ετών διαµορφώνεται σε 1.868.704 επιβάτες, στοιχείο που 

αποτελεί ένδειξη του αριθµού των ηµεδαπών ταξιδιωτών µε αεροπλάνο προς 

το εξωτερικό. 

Σύµφωνα µε παράγοντες τουριστικών γραφείων που ειδικεύονται στον 

εξερχόµενο τουρισµό, πρώτοι προορισµοί στις επιλογές των Ελλήνων είναι 

µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Βιέννη, η 

Πράγα, η Βουδαπέστη και η Ρώµη, ενώ υψηλό είναι το ενδιαφέρον και για τις 

χώρες της Βορείου Αφρικής (Αίγυπτος, Τυνησία και Μαρόκο). Ωστόσο, αρκετοί 

είναι οι Έλληνες που ταξιδεύουν και προς τους εξωτικούς προορισµούς της 

Άπω Ανατολής (Ταϊλάνδη, Μαλαισία κλπ) και άλλων ηπείρων (Κεντρική και 

Νότια Αφρική, Λατινική Αµερική). 
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Προσφορά 

Ο κλάδος των τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία σηµαντικού αριθµού επιχειρήσεων, οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους 

ως προς το µέγεθος και το βαθµό δραστηριοποίησής τους στις επιµέρους 

κατηγορίες τουρισµού. Οι περισσότερες από τις εταιρείες του κλάδου έχουν 

ως κύρια δραστηριότητα τους τον εισερχόµενο τουρισµό, ενώ παράλληλα 

παρέχουν και συναφείς υπηρεσίες (έκδοση εισιτηρίων κλπ.). Ο κλάδος 

αποτελείται από: α) µεγάλου µεγέθους εταιρείες, πολλές εκ των οποίων 

εκπροσωπούν διεθνούς εµβέλειας οίκους του εξωτερικού, β) µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεις και στην πλειοψηφία του από γ) µικρού µεγέθους 

επιχειρήσεις. 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία (Κλαδική Μελέτη ICAP, 

2008), το 2004 καταµετρήθηκαν στο συγκεκριµένο κλάδο 3.408 επιχειρήσεις 

µε συνολικό κύκλο εργασιών €1.516,04 εκατ (ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων). 

Από αυτές το µεγαλύτερο µερίδιο είχαν οι προσωπικές επιχειρήσεις (1.807), 

352 ήταν ανώνυµες εταιρίες, 614 εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και 460 

οµόρρυθµες εταιρείες. Ωστόσο, οι ανώνυµες εταιρίες, αν και 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου πραγµατοποιούν άνω του 

40% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου.  

Εξάλλου, σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου των Ελληνικών Τουριστικών 

και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), το 2005 λειτουργούσαν σε ολόκληρη τη 

χώρα 3.963 τουριστικά γραφεία, ο µεγαλύτερος αριθµός των οποίων 

βρίσκεται συγκεντρωµένος στο νοµό Αττικής.  

Ο συνολικός αριθµός, σύµφωνα µε την ίδια πηγή (ΗΑΤΤΑ), ανερχόταν το 

2008 σε 4.050 γραφεία.  Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια λειτουργούν και 

γραφεία γενικού τουρισµού, τα οποία δεν είναι εφοδιασµένα µε το ειδικό σήµα 

του Ε.Ο.Τ., είναι διάσπαρτα σε διάφορες τουριστικές περιοχές, λειτουργούν 

µόνον κατά την τουριστική περίοδο και συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες 

εσωτερικού τουρισµού, λειτουργώντας ως υπεργολάβοι µεγαλύτερων 

ταξιδιωτικών γραφείων. 
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Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν έδρα την 

Αθήνα και παραρτήµατα στη Θεσσαλονίκη και στους µεγαλύτερους, από 

πλευράς όγκου εισερχόµενου τουρισµού, προορισµούς της χώρας (Κρήτη, 

Ρόδο, νησιά). Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται κυρίως µε την 

ιδιότητα του tour operator (κυρίως εξερχόµενου και σε µικρότερο βαθµό 

εισερχόµενου τουρισµού), αλλά καλύπτουν και το σύνολο των 

δραστηριοτήτων ενός τουριστικού γραφείου, που προαναφέρθηκαν. Οι 

µικρότερες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα λειτουργούν κυρίως ως 

µεταπωλητές  (travel agents) πακέτων εξερχόµενου και εσωτερικού 

τουρισµού των εγχώριων tour operators, ενώ οι επιχειρήσεις µε έδρα τους 

βασικούς προορισµούς εισερχόµενου τουρισµού λειτουργούν κυρίως ως 

γραφεία υποδοχής και εξυπηρέτησης των πελατών των µεγάλων tour 

operators εισερχόµενου τουρισµού.  

 

Οικονοµικά µεγέθη 

Το 2007, το συνολικό µέγεθος της αγοράς υπηρεσιών από τουριστικά -

ταξιδιωτικά γραφεία εκτιµάται σε €1.002,3 εκ., από €935 εκ. το 2006 (αύξηση 

7,2%). Ειδικότερα κατά κατηγορία υπηρεσιών, το µέγεθος αγοράς του 

εισερχόµενου οργανωµένου τουρισµού εκτιµάται για το 2007 σε €603 εκ., 

έναντι €560 εκ. το 2006 (αύξηση κατά 7,3%). Το µέγεθος του εγχώριου 

οργανωµένου τουρισµού εκτιµάται για το 2007 σε €209 εκ. (ετήσια αύξηση 

7,9%). Σχετικά µε τον εξερχόµενο οργανωµένο τουρισµό, το µέγεθος της εν 

λόγω αγοράς εκτιµάται για το 2007 σε €189 εκ., παρουσιάζοντας ποσοστιαία 

αύξηση 4,4% σε σχέση µε το 2006. Αναφορικά µε την ποσοστιαία συµµετοχή 

της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς κατά το 2007, ο 

εισερχόµενος τουρισµός αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µερίδιο (60,2%) και 

ακολουθεί ο εγχώριος (20,9%) και ο εξερχόµενος τουρισµός (18,9%). 

Αναφορικά µε τα µερίδια αγοράς, η TUI Hellas Α.Ε. κατέχει για το 2007 

ηγετική θέση στην αγορά του εισερχόµενου τουρισµού βάσει αξίας (µερίδιο 

11,1%), ενώ στην αγορά του εγχώριου και εξερχόµενου οργανωµένου 
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τουρισµού, το µεγαλύτερο µερίδιο κατέχει η YouΤravel.Com AE µε 11,8%. 

Στη συνολική αξία της αγοράς την πρώτη θέση κατέχει η TUI Hellas Α.Ε. µε 

µερίδιο 8%. 

 

1.3.3 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος και ανάλυση SWOT 

 

Ακολουθούν τα βασικά συµπεράσµατα της κλαδικής µελέτης της ICAP 

(Τουριστικά – Ταξιδιωτικά γραφεία, 2008), παρουσιασµένα µε βάση το 

υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του Porter και της ανάλυσης SWOT.  

Ανάλυση των πέντε δυνάµεων (Porter) 

� Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών 

Η είσοδος στον κλάδο των τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων δεν είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη από άποψη θεσµικών εµποδίων. Αντίθετα, η εξέλιξη σε 

αυτόν δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως εύκολη λόγω του υψηλού 

ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, οι νέες εταιρείες θα πρέπει να δώσουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις ενέργειες µάρκετινγκ που πρέπει να ακολουθήσουν, 

στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών πριν αλλά και µετά την πώληση, 

καθώς και στην αµεσότητα της ανταπόκρισης στην αναµενόµενη ζήτηση. 

� Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες 

Στον τοµέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων ως υποκατάστατη 

υπηρεσία µπορεί να θεωρηθεί το INTERNET, µέσω του οποίου ο πελάτης έχει 

τη δυνατότητα να οργανώσει µόνος του το ταξίδι και τις διακοπές του. Οι 

επιχειρήσεις καλούνται να αντιµετωπίσουν τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση του 

διαδικτύου, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες το χρησιµοποιούν για 

ενηµέρωση και προµήθεια υπηρεσιών, παρακάµπτοντας τα τουριστικά 

γραφεία. 
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� ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 

Προµηθευτές στον κλάδο τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων είναι οι 

προµηθευτές του τουριστικού προϊόντος  είτε µεµονωµένα (αεροπορικές 

εταιρίες, επιχειρήσεις καταλυµάτων, εστιατόρια κλπ), είτε µε τη µορφή 

τουριστικού πακέτου (tour operators). Η διαπραγµατευτική δύναµη των 

εταιρειών του κλάδου έναντι των προµηθευτών τους είναι ανάλογη του 

αριθµού των προς µετακίνηση τουριστών. 

� ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Αγοραστών 

Στον εξεταζόµενο κλάδο υπάρχουν τρεις κατηγορίες αγοραστών. Στην πρώτη 

ανήκουν οι µεµονωµένοι τουρίστες-ταξιδιώτες που είναι και οι κύριοι 

αγοραστές των τουριστικών υπηρεσιών. Στη δεύτερη ανήκουν διάφορες 

εταιρείες οι οποίες απευθύνονται σε κάποιο τουριστικό γραφείο για την 

οργάνωση ταξιδιών κινήτρου αλλά και για µετακινήσεις εργαζοµένων 

(επαγγελµατικά ταξίδια). Τέλος, στην τρίτη κατηγορία πελατών ανήκουν 

διάφοροι σύλλογοι, σύνδεσµοι, αθλητικές οµοσπονδίες και πολιτιστικά 

σωµατεία, οι οποίοι αγοράζουν τουριστικές υπηρεσίες για την µετακίνηση των 

µελών τους (π.χ. αθλητές, φίλαθλοι κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, η 

διαπραγµατευτική δύναµη του αγοραστή είναι ανάλογη µε τον αριθµό των 

ατόµων που αφορά το εκάστοτε τουριστικό / ταξιδιωτικό πακέτο. 

� Ανταγωνισµός µεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου 

Άκρως ανταγωνιστικές µπορούν να χαρακτηρισθούν οι συνθήκες που 

επικρατούν στον εξεταζόµενο κλάδο. Οι δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις 

προσπαθούν όχι µόνο µέσω της συµπίεσης των τιµών, αλλά και µέσω της 

βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν να διευρύνουν το 

µερίδιό τους στην αγορά. Η ένταση του ανταγωνισµού ενισχύεται από το 

µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε τον υψηλό βαθµό 

συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει το κλάδο, καθώς κυριαρχούν λίγες, καλά 

οργανωµένες εταιρείες, κυρίως δε αυτές που εκπροσωπούν κάποιο διεθνή 

τουριστικό οργανισµό.  
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Ανάλυση SWOT 

� ∆υνατά σηµεία 

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετές καλά οργανωµένες επιχειρήσεις, µε 

πολυετή πείρα και ισχυρή φήµη. Ορισµένα από τα δυνατά σηµεία του κλάδου 

είναι τα εξής:  

• Πλήρης κάλυψη του πελάτη για όλες τις φάσεις του ταξιδιού 

(εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.). 

• Ευελιξία όσον αφορά την προσαρµογή του τουριστικού πακέτου στις 

οικονοµικές δυνατότητες του κάθε πελάτη. 

• Καλή γνώση της τουριστικής αγοράς. 

• Έµφαση στη σχέση ποιότητας-τιµής. 

� Αδύνατα σηµεία 

Η αγορά των τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων επηρεάζεται αρνητικά από 

το φαινόµενο της παραοικονοµίας. Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, 

λειτουργεί µεγάλος αριθµός τουριστικών-ταξιδιωτικών γραφείων τα οποία δεν 

είναι εφοδιασµένα µε τη σχετική άδεια του ΕΟΤ. Ένα άλλο σηµαντικό 

πρόβληµα είναι η χαµηλή προµήθεια, που από το 2003 διαµορφώθηκε µόλις 

στο 1% για τα αεροπορικά εισιτήρια που εκδίδονται, ενώ πολλές εταιρείες 

χαµηλών ναύλων δεν συνεργάζονται πλέον µε τουριστικά γραφεία. Αδύνατα 

σηµεία για τον εξεταζόµενο κλάδο αλλά και γενικότερα για τον τοµέα του 

τουρισµού, αποτελούν επίσης τα εξής: 

• Συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. 

• Έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης καθώς ο µεγαλύτερος 

όγκος του ετήσιου τουριστικού ρεύµατος αφορά την περίοδο 

Ιούλιος-Σεπτέµβριος. 
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• Μονοµερής εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από 

τους µεγάλους και διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς, καθώς και 

περιορισµένη διαπραγµατευτική ικανότητα των ελληνικών 

τουριστικών εταιρειών. 

• Η επιχειρηµατικότητα στους υποκλάδους του τουρισµού εµφανίζεται 

σε µεγάλο βαθµό µε τη µορφή πολλών και µικρών επιχειρήσεων, 

χωρίς επώνυµο προϊόν και χωρίς συνεργασίες που θα τους 

εξασφαλίσουν µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό ορίζοντα. 

• Απουσία επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά από 

αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους. 

• Η ελλιπής οργάνωση που χαρακτηρίζει αρκετά τουριστικά γραφεία. 

� Ευκαιρίες 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τον κλάδο των τουριστικών – 

ταξιδιωτικών γραφείων είναι άµεσα συνδεδεµένες µε ο,τιδήποτε προάγει την 

τουριστική βιοµηχανία στη χώρα µας και το εξωτερικό. Για παράδειγµα, 

ιδιαίτερα θετικά συνέβαλαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004, καθώς η επιτυχής 

διεξαγωγή τους βοήθησε σηµαντικά στην προβολή της Ελλάδας σε ολόκληρο 

το κόσµο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια διαµορφώνονται ευκαιρίες ανάπτυξης 

για τον κλάδο µέσω του ανοίγµατος νέων, ταχύτατα αναπτυσσοµένων 

αγορών όπως της Κίνας και της Ρωσίας. Άλλες θετικές προοπτικές και ευκαιρίες 

για τον κλάδο δηµιουργούνται µέσω της : 

• Ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού όπως ο αθλητικός, 

θρησκευτικός, χειµερινός, κοινωνικός, κινήτρων κ.α. 

• Αξιοποίησης του INTERNET και δραστηριοποίησης των γραφείων µε 

ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών, οι οποίες προσφέρουν αµεσότητα 

και ποιότητα στην εξυπηρέτηση. 

• Ολοκληρωµένης στρατηγικής µάρκετινγκ και προσφοράς πακέτων all 

inclusive, καθώς και δυναµικών πακέτων, τα οποία διαµορφώνει ο 

πελάτης σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του. 
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� Απειλές 

Η µεγαλύτερη απειλή για τις επιχειρήσεις του κλάδου τα τελευταία χρόνια 

είναι η χρήση του INTERNET, το οποίο αναδεικνύεται τόσο χρήσιµο όσο και 

επικίνδυνο. Οι επιχειρήσεις έχουν να αντιµετωπίσουν τις απ’ ευθείας κρατήσεις 

(εισιτήρια, ξενοδοχεία κλπ.) µέσω διαδικτύου, χωρίς οι πελάτες να 

απευθύνονται σε κάποιο τουριστικό γραφείο. Μια άλλη απειλή είναι ο αθέµιτος 

ανταγωνισµός, καθώς πολλές επιχειρήσεις παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες 

χωρίς να έχουν την ειδική άδεια του ΕΟΤ. Αυτό έχει ως συνέπεια την 

προσφορά τουριστικών υπηρεσιών χαµηλής ποιότητας στοιχείο που έχει 

αρνητική επίπτωση στη γενικότερη εικόνα του κλάδου. 

Τέλος, η οικονοµική κρίση που βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο καιρό, οι 

ανατιµήσεις του πετρελαίου και η ισοτιµία του ευρώ απέναντι στο δολάριο, 

αποτελούν απειλές για το κλάδο, καθώς είναι παράγοντες που επηρεάζουν 

άµεσα την τουριστική δαπάνη. 

  

1.3.4 Η ανάπτυξη των τεχνολογιών ΠΕ 

 

Σηµαντική είναι η επίδραση της ραγδαίας ανάπτυξης που παρουσιάζει η χρήση 

εφαρµογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

τουριστική βιοµηχανία, αλλά και ειδικότερα στον κλάδο των τουριστικών 

γραφείων. 

Τα σηµαντικότερα εργαλεία των νέων τεχνολογιών που µπορούν να 

διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας και πρωτοποριακή διαφοροποίηση 

στις παρεχόµενες υπηρεσίες στο σύνολο των κλάδων της τουριστικής 

βιοµηχανίας είναι, ανάµεσα σε άλλα, τα εξής: α) προωθητικές πολιτικές e-

marketing, β) ηλεκτρονική διαχείριση πελατείας µε συστήµατα 

εξατοµικευµένων πληροφοριών και υπηρεσιών, γ) προωθητικές ενέργειες 

µέσω κοινωνικής δικτύωσης (social networking) και τεχνολογίες web 2.0, 

όπως είναι τα διαδικτυακά περιοδικά, τα blogs, το podcasting, η τεχνολογία 
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RSS κ.ά., δ) πολυµέσα, ψηφιακοί χάρτες και τεχνικές εικονικής 

πραγµατικότητας που χρησιµοποιούνται ευρέως στις διαδικτυακές πύλες 

τουριστικού ή γεωγραφικού περιεχοµένου επιτυγχάνοντας τρισδιάστατες 

απεικονίσεις και ξεναγήσεις σε προορισµούς και µνηµεία, παρουσίαση του 

τουριστικού προορισµού µέσω βίντεο, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικοί 

ταξιδιωτικοί οδηγοί κ.ά. 

Η χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ οδηγεί στη δηµιουργία νέων καναλιών 

διανοµής επιτρέποντας τη διαφοροποίηση, τη µείωση του κόστους, και την 

ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ των επιχειρήσεων, οργανισµών διαχείρισης 

προορισµών και των αγορών – στόχων, αλλά και των τελικών πελατών 

µεµονωµένα. Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αυξήσουν την απόδοση και την 

ανταγωνιστικότητα µιας τουριστικής επιχείρησης ή οργανισµού, µέσω: 

• Της αποδοτικής διεθνούς διαφήµισης και προώθησης, µέσω του 

διαδικτύου και καναλιών κοινωνικής δικτύωσης 

• Της ολοκλήρωσης διαδικασιών µέσω της τεχνολογίας, π.χ. ηλεκτρονικές 

προµήθειες που περιλαµβάνουν όλες τις διαδικασίες στην αλυσίδα 

εφοδιασµού της επιχείρησης 

• Της δυνατότητας που παρέχεται στον πελάτη για ταχύτατη και δωρεάν 

έρευνα αγοράς  

• Της µείωσης του κόστους διανοµής και προµηθειών, µέσω άµεσης 

πώλησης στο διαδίκτυο 

Όλες οι προαναφερθείσες δυνατότητες αποτελούν άµεσα ή έµεσα 

ανταγωνιστική απειλή για τις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, επειδή 

υποκαθιστούν, µε µικρότερο ή και µηδενικό κόστος, υπηρεσίες που οι ίδιες 

προσφέρουν. Βέβαια και τα ίδια τα τουριστικά γραφεία χρησιµοποιούν σε 

ευρεία κλίµακα εφαρµογές ΤΠΕ για την επικοινωνία και τις συναλλαγές µε τους 

προµηθευτές τους, για την προώθηση των προϊόντων στους πελάτες τους και 

ορισµένες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει και σε εφαρµογές πωλήσεων µέσω 

∆ιαδικτύου. Ωστόσο, καταγράφεται έντονα και µε διάφορους τρόπους η 

ανησυχία των συλλογικών φορέων και των επιχειρήσεων του κλάδου για τη 
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ραγδαία αλλαγή των συνθηκών προβολής, προώθησης και πώλησης του 

τουριστικού προϊόντος και τη µείωση του κύκλου εργασιών τους, λόγω της 

«εισβολής» των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στο επιχειρηµατικό 

τους πεδίο.  

 

1.3.5 Οι επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας 

 

Σχετικά µε τις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων της Β. Ελλάδας, το πλήθος 

τους υπολογίζεται σε περισσότερες από 300 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και σε 

περισσότερες από 800 στη Μακεδονία – Θράκη (Κλαδική Μελέτη ICAP, 2008). 

Στο σύνολό τους σχεδόν, οι εκτός Νοµού είναι µικρές ατοµικές επιχειρήσεις.  

Στις επιχειρήσεις του Νοµού Θεσσαλονίκης ανήκουν οι µεγαλύτερες σε 

µέγεθος (µε κριτήρια τον κύκλο εργασιών και τον αριθµό των εργαζοµένων) 

στη Β. Ελλάδα. Στη µελέτη της ICAP αναφέρονται τέσσερις επιχειρήσεις µε 

κύκλο εργασιών πάνω από 2 εκ. Ευρώ και 10 περίπου επιχειρήσεις µε έδρα 

την Αθήνα που διατηρούν υποκαταστήµατα στη Θεσσαλονίκη. 

Από τις επιχειρήσεις µε έδρα τη Θεσσαλονίκη λιγότερες από δέκα λειτουργούν 

ως tour operators εξερχόµενου τουρισµού, αλλά οι περισσότερες από αυτές 

για κοντινούς προορισµούς (Βαλκάνια, Τουρκία), ενώ τρεις επιχειρήσεις 

διαθέτουν δικά τους µεταφορικά µέσα στους τόπους προορισµού των 

τουριστικών πακέτων που προσφέρουν (κυρίως ευρωπαϊκές χώρες). Όλες οι 

υπόλοιπες επιχειρήσεις λειτουργούν κυρίως ως travel agents και είναι στη 

µεγάλη τους πλειοψηφία ατοµικές επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολείται 

συνήθως ο ιδιοκτήτης, ένα ή περισσότερα µέλη της οικογένειας και ένας ή το 

πολύ δύο εργαζόµενοι.   

Το προσωπικό αυτό είναι εκπαιδευµένο (συνήθως ενδοεπιχειρησιακά µε τη 

µορφή της µαθητείας) στις διάφορες διαδικασίες που συνθέτουν τη λειτουργία 

ενός τουριστικού γραφείου. Επίσης, ενηµερώνεται τακτικά για νεότερες 

εξελίξεις αναφορικά µε τις εφαρµογές των πληροφοριακών συστηµάτων που 

υποστηρίζουν τη λειτουργία του τουριστικού γραφείου, τις πολιτικές και τις 
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παροχές των προµηθευτών τουριστικών υπηρεσιών (αεροπορικές εταιρίες, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας). Ωστόσο, µικρό ποσοστό 

του συνόλου του προσωπικού αυτού έχει βασικές σπουδές και γνώσεις που 

σχετίζονται µε τουριστικές υπηρεσίες (γεγονός που ισχύει πανελλαδικά, όπως 

προκύπτει από τον Πίνακα 1.5) και επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό είναι 

ηλικίας άνω των 40 ετών. 

Πίνακας 1.5 Σχολές αποφοίτησης απασχολούµενων στα Τουριστικά 

Γραφεία 

 Πηγή : Τσάρτας, κ.α., 2010 
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2.1. Η µεθοδολογία Quality Function Deployment 

 

2.1.1 Ορισµός και ιστορική αναδροµή 

Η µεθοδολογία Quality Function Deployment (QFD) είναι ένα σύστηµα 

διαχείρισης ποιότητας προσανατολισµένο προς τον πελάτη, το οποίο 

ενσωµατώνει τη "φωνή του πελάτη" (Voice of the customer, VOC) σε όλα τα 

στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος, από το σχεδιασµό του και τη διαδικασία 

ανάπτυξής του, µέχρι την παραγωγή και τη διανοµή, µε στόχο να επιτύχει τη 

µεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών από το προϊόν.  

Η µεθοδολογία QFD παρουσιάστηκε από τον Yoji Akao το 1968 και η πρώτη 

της εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε το 1972 (Akao, 1972) στα ναυπηγεία της 

Mitsubishi (Kobe, Ιαπωνία), Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε πειραµατικά σε 

συνδυασµό και µε άλλα «εργαλεία» ποιότητας και σε άλλες µεγάλες ιαπωνικές 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις και ακολούθησε η χρήση του από µεγάλες 

επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Σε µία από τις παλιότερες εργασίες βιβλιογραφικής 

επισκόπησης βρίσκουµε µια ενδιαφέρουσα παρουσίαση (Βλ. Εικόνα 2.1) της 

ιστορίας της QFD από το 1968 µέχρι τη δηµοσίευσή της (Mazur, 1993). 

Εικόνα 2.1 Η ιστορία της QFD  

 

Πηγή : Mazur, 1993 
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Η σχετική ευκολία στην κατανόηση και τη χρήση του µοντέλου διευκόλυνε τη 

διάδοσή του. Το σύστηµα στη συνέχεια αναπτύχθηκε ώστε να καλύψει ένα 

ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων παραγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και 

επιχειρήσεων του τοµέα των υπηρεσιών. H ολοκληρωµένη  εφαρµογή της 

µεθοδολογίας QFD ορίζεται ως «ένα σύστηµα το οποίο µεταφράζει τις απαιτήσεις 

των πελατών σε κατάλληλες προδιαγραφές και διαδικασίες της επιχείρησης σε κάθε 

στάδιο, από την έρευνα µέχρι το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των προϊόντων, την 

παραγωγή, διανοµή και εγκατάστασή τους, καθώς και το µάρκετινγκ, τις πωλήσεις και 

την υποστήριξη µετά την πώληση». (Hauser, 1988). 

 

2.1.2 Περιγραφή του µοντέλου 

∆ύο είναι τα πιο γνωστά µοντέλα εφαρµογής της µεθοδολογίας QFD:  

α) Το µοντέλο των Τεσσάρων Φάσεων (ASI, 1987), γνωστό και ως µοντέλο 

ASI (American Supplier Institute) και  

β) το µοντέλο Πίνακα Πινάκων (Matrix of Matrices) του Akao (Akao, 1990).  

Το µοντέλο των Τεσσάρων Φάσεων αποτελεί τον αναλυτικό σχεδιασµό για 

την ανάπτυξη προϊόντων και καλύπτει τα βασικά βήµατα ανάπτυξης ενός 

προϊόντος, ενώ το µοντέλο Πίνακα Πινάκων υποστηρίζει καλύτερα τις ανάγκες 

της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) και επίσης 

καλύπτει δραστηριότητες, όπως σχεδιασµός αξιοπιστίας, ανάλυση κόστους και 

έλεγχος ποιότητας παραγωγής. 

Αν και στην πράξη τα δύο µοντέλα διαφέρουν περισσότερο στη µορφή απ’ ότι 

στο περιεχόµενο και στα αποτελέσµατα, αυτό που έχει επικρατήσει είναι το 

µοντέλο των Τεσσάρων Φάσεων, το οποίο θα παρουσιάσουµε αναλυτικά στη 

συνέχεια.  

Το µοντέλο των Τεσσάρων Φάσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια 

εφαρµογής : Σχεδιασµός προϊόντος – Ανάπτυξη προϊόντος – Σχεδιασµός 

διεργασιών – Σχεδιασµός παραγωγής. Μια παραστατική παρουσίαση των 
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τεσσάρων φάσεων (Εικόνα 2.2) µεταφέρουµε από την εργασία των Shil and 

Das (2010). 

Εικόνα 2.2 Οι 4 φάσεις της QFD 

 
Πηγή : Mehrjerdi, 2010 

 

Η αναλυτική περιγραφή των τεσσάρων φάσεων που ακολουθεί βασίζεται σε 

µια πρόσφατη και πολύ περιεκτική εργασία του Mehrjerdi (2010). 

Φάση I (Σχεδιασµός προϊόντος). Οι απαιτήσεις των πελατών («φωνή του 

πελάτη») µεταφράζονται σε ανεξάρτητα, µετρήσιµα και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά σχεδιασµού του προϊόντος.  

Φάση II (Ανάπτυξη προϊόντος). Στη φάση αυτή εξετάζεται η σχέση µεταξύ 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών σχεδιασµού που προέκυψαν από τη Φάση Ι 

και των διαφόρων κατασκευαστικών στοιχείων ή τµηµάτων του σχεδίου. Το 

αποτέλεσµα της φάσης είναι η ιεράρχηση των συστατικών στοιχείων του 

σχεδιασµού, µε βάση την ικανότητά τους να πληρούν το επιθυµητό επίπεδο 

επιδόσεων των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.   
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Φάση III (Σχεδιασµός διεργασιών). Στη φάση αυτή πραγµατοποιείται 

ιεράρχηση των προδιαγραφών και των διεργασιών κατασκευής για τις βασικές 

παραµέτρους που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια στο τέταρτο και τελευταίο 

στάδιο.   

Φάση IV (Σχεδιασµός παραγωγής). Οι βασικές κατασκευαστικές διεργασίες και 

συναφείς παράµετροι µετατρέπονται σε οδηγίες κατασκευής, σχέδια ελέγχου 

και αντίδρασης και απαιτήσεις εκπαίδευσης που είναι αναγκαία για να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των βασικών διεργασιών και τµηµάτων του τελικού 

προϊόντος. 

 

 
Το πρώτο στάδιο (House of Quality) 

Η τεχνική που χρησιµοποιείται στην πρώτη φάση (Σχεδιασµός του προϊόντος) 

είναι το «σπίτι ποιότητας» (House of Quality, HOQ). Το HOQ µεταφράζει τη 

«φωνή του πελάτη» (VΟC) σε απαιτήσεις σχεδιασµού που ικανοποιούν 

συγκεκριµένες τιµές και τις συσχετίζει µε τη στρατηγική που εφαρµόζει η 

επιχείρηση ή ο οργανισµός για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Η 

«φωνή του πελάτη» συλλέγεται µε διάφορους τρόπους και από διάφορες 

πηγές, όπως έρευνες γνώµης, συνεντεύξεις µε πελάτες και πωλητές, οµάδες 

εστίασης (focus groups), εµπορικές εκθέσεις και περιοδικά και παράπονα 

πελάτη (Bossert, 1991). 

Η µεθοδολογία περιλαµβάνει τη συµπλήρωση έξι πινάκων που αλληλεπιδρούν 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν την εικόνα ενός σπιτιού (Εικόνα 2.3). Μια 

πολύ αναλυτική και κατανοητή παρουσίαση στα ελληνικά υπάρχει σε 

πρόσφατη διπλωµατική εργασία (Καµβύση, 2007, σελ. 30-36). Επίσης ένας 

συνεκτικός αλγόριθµος της µεθόδου εκτίθεται στην εργασία των των Shil and 

Das (2010, Table 2, p. 10). Ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των έξι 

πινάκων µε βάση την εργασία των Chan L.-K., and Wu M.-L. (2003).  
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Εικόνα 2.3 House of Quaity 

 

Πηγή : Shil and Das, 2010 
 

Οι έξι συσχετιζόµενοι πίνακες περιγράφονται στη συνέχεια ως συστατικά µέρη 

του σπιτιού.  

1. Απαιτήσεις του Πελάτη (WHATs): Η αριστερή εξωτερική πλευρά του 

σπιτιού αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις του πελάτη (voice of the customer) και 

προσδιορίζεται µε έρευνες αγοράς και άλλες µεθόδους. 

2. Tεχνικές Προδιαγραφές (HOWs): Ο πάνω όροφος του σπιτιού περιέχει τις 

τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφουν πώς το προϊόν ή η υπηρεσία µπορεί 

να επιτύχει τις απαιτούµενες επιδόσεις ή αποτελέσµατα σε γενικές γραµµές, 

χωρίς να αποτελούν εξειδικευµένη τεχνικά λύση και αντιπροσωπεύουν τη 

φωνή του σχεδιαστή (της επιχείρησης).   

3. Πίνακας Συσχετίσεων (Relationship Matrix): To εσωτερικό του σπιτιού 

καταλαµβάνει ο βασικός πίνακας που περιγράφει το βαθµό συσχέτισης µεταξύ 

των απαιτήσεων των πελατών και των τεχνικών προδιαγραφών.  
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4. Πίνακας Ιεράρχησης (Technical Matrix): Οι τεχνικές προδιαγραφές 

ιεραρχούνται στο κάτω µέρος του σπιτιού. Η ιεράρχηση γίνεται βάσει των 

συσχετίσεων µεταξύ των απαιτήσεων των πελατών και των τεχνικών 

προδιαγραφών. ∆εδοµένα όπως η συγκριτική τεχνική αξιολόγηση, ο βαθµός 

τεχνικής δυσκολίας, καθώς και οι τιµές-στόχοι απαριθµούνται και 

χρησιµοποιούνται για την ιεράρχηση των τεχνικών προδιαγραφών.   

5. Αλληλεπιδράσεις τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Correlations): Η 

στέγη του σπιτιού, είναι ένας πίνακας στον οποίο αποτυπώνονται ποσοτικά οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών. Αυτή η διαδικασία µας 

επιτρέπει να ελέγξουµε σε ποιο βαθµό οι τεχνικές προδιαγραφές µπορεί να 

είναι αµοιβαία υποστηριζόµενες ή ανταγωνιστικές.   

6. Πίνακας Σχεδιασµού (Planning Matrix): Ο πίνακας αυτός περιλαµβάνει 

ποσοτικά δεδοµένα για καθένα από τα χαρακτηριστικά του πελάτη. Τα 

δεδοµένα µπορούν να προέρχονται από έρευνα αγοράς, ανάλυση 

ανταγωνισµού ή οµάδα αξιολόγησης και χρησιµοποιούνται για να ιεραρχηθούν 

οι απαιτήσεις του πελάτη. 

Στη συνέχεια δίνονται σε µαθηµατική έκφραση οι πίνακες του House of 

Quality (µε εξαίρεση τον τελευταίο) και παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.4.  

Οι απαιτήσεις του πελάτη (Customer Requirements) συµβολίζονται µε CR και 

οι προδιαγραφές τεχνικού σχεδιασµού (Design Requirements) συµβολίζονται 

µε DR. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3 o πίνακας έχει δύο διαστάσεις : 

Aπαιτήσεις πελάτη (CRs) και τεχνικές προδιαγραφές (DRs). Ένας πίνακας 

τριγωνικού σχήµατος (Technical Correlations Matrix) τοποθετείται πάνω από 

τα DRs. Στην Εικόνα 2.3, το διάνυσµα CR  (CR1. . . CRm) είναι τα καθορισµένα 

m CRs, ενώ το διάνυσµα DR (DR1. . . DRn) είναι τα καθορισµένα n DRs. Ο 

βαθµός σηµαντικότητας των απαιτήσεων του πελάτη συµβολίζεται µε το 

διάνυσµα W (w1. . . wm), όπου m είναι ο αριθµός των CRs. Ο πίνακας 

συσχέτισης µεταξύ CRs και DRs συµβολίζεται  µε το διάνυσµα R (Rij), όπου i = 

1, …, m και j = 1, …, n και ο πίνακας  αλληλεπίδρασης µεταξύ των DRs είναι o 

rkj, όπου k = 1 ,. . . , m και j = 1 ,. . . , m. 
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Εικόνα 2.4 Οι πίνακες του House of Quaity 

 

Πηγή : Mehrjerdi, 2010 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σπιτιού ποιότητας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των επόµενων φάσεων. Ωστόσο, 

από τη µελέτη της διαθέσιµης βιβλιογραφίας προκύπτει ότι µεγάλος αριθµός 

εφαρµογών της µεθοδολογίας QFD, κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών, 

ολοκληρώνεται µε την κατασκευή του πρώτου σπιτιού και µάλιστα απλώς µε 

την κατασκευή του Πίνακα Συσχετίσεων. Η κατάσταση αυτή πιθανολογείται 

ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η ολοκλήρωση και των τεσσάρων φάσεων 

προϋποθέτει την ποσοτικοποίηση του προβλήµατος και των παραµέτρων του 

σε σηµαντικό βαθµό και έχει ικανοποιητική εφαρµογή κυρίως σε προβλήµατα 

παραγωγής προϊόντων ή που σχετίζονται γενικότερα µε την παραγωγική 

διαδικασία.  
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2.2 Πεδία εφαρµογής και επεκτάσεις της µεθόδου QFD 
 

2.2.1 Εφαρµογές σε προϊόντα και υπηρεσίες  

Η µεθοδολογία QFD είχε εφαρµογή καταρχήν στο σχεδιασµό προϊόντων και 

στη συνέχεια πέρασε και στις υπηρεσίες. Σειρά εργασιών βιβλιογραφικής 

επισκόπησης αναφέρονται σε µελέτες περιπτώσεων (case studies) από τις 

αρχές της δεκαετίας του ΄90 (ενδεικτικά Griffin, 1992 και Mazur, 1993) και 

σχολιάζουν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, αναφέρουν προβλήµατα και 

προτείνουν ζητήµατα για περαιτέρω διερεύνηση. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν περιλήψεις τεσσάρων εργασιών 

βιβλιογραφικής και ερευνητικής επισκόπησης της τελευταίας δεκαετίας, οι 

οποίες περιλαµβάνουν ενδιαφέροντα στοιχεία και ολοκληρώνουν την 

παρουσίαση.  

Οι δύο πρώτες αναφορές (βιβλιογραφικής επισκόπησης) είναι οι ακόλουθες : 

 

Quality function deployment: A literature review. 

By: Lai-Kow Chan; Ming-Lu Wu. European Journal of Operational Research, 12/16/2002, Vol. 

143 Issue 3, p463-497. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας της 

µεθοδολογίας QFD και βασίζεται σε µια τράπεζα αναφοράς από περίπου 650 

σχετικές δηµοσιεύσεις. Στην αρχή αναφέρεται στην προέλευση και την 

ιστορική εξέλιξη της QFD, ειδικά στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ και ακολουθεί µια 

λίστα των οργανισµών που εφαρµόζουν τη µεθοδολογία QFD, των λογισµικών 

και των online πηγών αναφοράς. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται κατηγορική 

ανάλυση σχετικά µε τα πεδία εφαρµογής της QFD, των βιοµηχανικών κλάδων 

στους οποίους εφαρµόζεται και της µεθοδολογίας ανάπτυξης. Τέλος, 

προτείνονται δέκα κατατοπιστικές εκδόσεις σχετικές µε την QFD.  

 
QFD's Evolution in Japan and the West. 

By: Jui-Chin Jiang; Ming-Li Shiu; Mao-Hsiung Tu. Quality Progress, Jul2007, Vol. 40 Issue 7, 

p30-37. 
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Το άρθρο σχολιάζει την ανάπτυξη της µεθοδολογίας QFD στην Ιαπωνία και 

στις δυτικές χώρες. Σύµφωνα µε τους συντάκτες, η ιστορική εξέλιξη των 

εφαρµογών της µεθοδολογίας QFD στις χώρες αυτές έχει αναπτυχθεί σε τρεις 

χρονικές περιόδους (γενιές). Οι συντάκτες προβλέπουν ότι η QFD θα γίνει µια 

ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική διασφάλισης ποιότητας, που θα µπορεί να 

εφαρµοστεί παράλληλα µε τις διαδικασίες ανάπτυξης του προϊόντος. 

Οι επόµενες δύο εργασίες είναι αναφορές ερευνητικής επισκόπησης. 

Παρουσιάζουν, σχολιάζουν και συνθέτουν τα συµπεράσµατα από άλλες 

ερευνητικές εργασίες και η πρώτη από αυτές παρουσιάζει σηµαντικό αριθµό 

αναφορών σε αυτήν, ενώ η δεύτερη ιδιαίτερη πρωτοτυπία.    

 

Customer-Driven Product Development Through Quality Function Deployment 
in the U.S. and Japan. 

By: Cristiano, John J.; Liker, Jeffrey K.; White, III , Chelsea C.. Journal of Product Innovation 

Management, Jul2000, Vol. 17 Issue 4, p286-308. 

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας του 1995 σε 

περισσότερες από 400 εταιρείες στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, µε χρήση της 

µεθοδολογίας QFD. Τα ερωτήµατα της έρευνας στην εν λόγω µελέτη 

αναπτύχθηκαν τόσο επαγωγικά από µελέτες περιπτώσεων εφαρµογής της 

µεθοδολογίας QFD στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, όσο και παραγωγικά από την 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.  

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ αναφέρουν υψηλότερο ποσοστό χρήσης της 

µεθόδου, υποστήριξη από πλευράς της διοίκησης των επιχειρήσεων, 

διαλειτουργική συµµετοχή, χρήση πηγών δεδοµένων που υποδεικνύονται από 

την QFD και επίσης εκτιµούν ότι υπάρχουν οφέλη από τη χρήση της 

µεθοδολογίας QFD. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι περισσότερες περιπτώσεις 

εφαρµογής της µεθοδολογίας QFD στις ΗΠΑ περιορίζονταν στον πρώτο πίνακα 

(House of Quality) που συνδέει τις απαιτήσεις των πελατών µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προϊόντος και σπάνια προχωρούσαν στους επόµενους 

πίνακες εφαρµογής του µοντέλου. Επίσης οι εταιρείες των ΗΠΑ ήταν πιο 

δεκτικές στη χρήση πηγών δεδοµένων που συλλέγονται για τις ανάγκες της 
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εφαρµογής και µε τη συµµετοχή του πελάτη (π.χ. οµάδες εστίασης – focus 

groups) και στη χρήση µεθόδων ανάλυσης των απαιτήσεων του πελάτη.  

Για τις ιαπωνικές εταιρείες αναφέρεται ότι χρησιµοποιούν περισσότερο τα 

δεδοµένα τεκµηρίωσης του προϊόντος (π.χ., εγγύηση) και προχωρούν στη 

χρήση των πινάκων της µεθοδολογίας και σε επόµενα στάδια (µετά το 

πρώτο).  

Η χρήση αναλυτικών τεχνικών σε συνδυασµό µε τη µεθοδολογία QFD (π.χ., 

προσοµοίωση, πειραµατικός σχεδιασµός, παλινδρόµηση και διαδικασία 

αναλυτικής ιεράρχισης - AHP) δεν χρησιµοποιήθηκαν ευρέως σε καµία από τις 

δύο χώρες. Τέλος, οι εταιρείες των ΗΠΑ εµφάνισαν περισσότερες πιθανότητες 

να αναφέρουν οφέλη της QFD στη βελτίωση της διαλειτουργικής 

ολοκλήρωσης και καλύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε σύγκριση µε 

τις ιαπωνικές εταιρείες.  

 
The industrial usability of quality function deployment: a literature review and 
synthesis on a meta-level. 

By: Lager, Thomas. R&D Management, Sep2005, Vol. 35 Issue 4, p409-426. 

Στην εργασία αυτή τα αποτελέσµατα από εννέα µελέτες βιοµηχανικών 

εφαρµογών της µεθοδολογίας QFD µελετήθηκαν, αναλύθηκαν και συντέθηκαν 

σε ανώτερο επίπεδο (meta-level). Στο πλαίσιο της εργασίας έχει αναπτυχθεί 

ένα νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση των µεθοδολογιών και η µεθοδολογία QFD 

έχει χρησιµοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

το συχνά αναφερόµενο στο παρελθόν ως πιο σηµαντικό αποτέλεσµα της 

εφαρµογής µεθοδολογίας QFD, η ταχύτητα ανάπτυξης και παραγωγής του 

τελικού προϊόντος («shorter time-to-market»), δεν έχει καµία επιστηµονική 

στήριξη.  

Η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα της έρευνας, δηλαδή κατά πόσον µπορεί να 

αναµένει κάποιος βελτιωµένα αποτελέσµατα σχετικά µε την ανάπτυξη των 

προϊόντων είναι θετική. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα έχουν προκύψει, αλλά 

εξακολουθεί να παραµένει το ερώτηµα κατά πόσον αυτά τα αποτελέσµατα 

ανταποκρίνονται στην αναγκαία χρήση των πόρων της εταιρείας. Η απάντηση 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

50 

στο δεύτερο ερώτηµα, αν είναι οικονοµικά αποδοτικό να επενδύουν οι 

επιχειρήσεις σε µεθοδολογία QFD, είναι πιθανώς «Ναι».  

Τέλος, δηµιουργήθηκε ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ανάπτυξης 

µεθόδων που έχει αποδειχθεί χρήσιµο για αυτή τη µελέτη και ενδεχοµένως 

επίσης για την αξιολόγηση άλλων µεθοδολογιών εταιρικής Ε & Α. Έχει 

χρησιµοποιηθεί µια µεθοδολογία έρευνας meta-analysis, καθώς επίσης και η 

ίδια η µεθοδολογία QFD ως εργαλείο για τη διασταύρωση των 

αποτελεσµάτων, ανάλυση και σύγκριση. Μια εντυπωσιακή παρουσίαση της 

εφαρµογής αυτής ακολουθεί στην Εικόνα 2.5. 

Εικόνα 2.5 Εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD για τις µελέτες QFD 
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Τέλος, σε εργασία που έχει αναφερθεί ήδη (Quality Function Deployment: A 

Comprehensive Review of Its Concepts and Methods, Chan Lai-Kow, and Wu 

Ming-Lu, 2003) υπάρχει µια διεξοδική και εµπεριστατωµένη παρουσίαση των 

ποιοτικών και ποσοτικών ωφελειών της εφαρµογής της µεθοδολογίας QFD. Τα 

ποιοτικά οφέλη αποτυπώνονται στην Εικόνα 2.6. 

Εικόνα 2.6 Τα ποιοτικά οφέλη της χρήσης της QFD 

 

 

2.2.2 Επεκτάσεις της µεθόδου QFD  

Σε εργασίες διαφόρων ερευνητών η µεθοδολογία QFD έχει συνδυαστεί µε 

άλλα εργαλεία και µεθοδολογίες λήψης αποφάσεων και έχουν δηµιουργηθεί 

υβριδικού τύπου µεθοδολογίες. Το κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζει 

συνοπτικά την εικόνα των επεκτάσεων της QFD και βασίζεται στο πολύ 

πρόσφατο και περιεκτικό άρθρο βιβλιογραφικής επισκόπησης του Mehrjerdi 

Υ.Ζ. (2010) : Applications and extensions of quality function deployment. 

(Ενότητα 4. Recent extensions of QFD).  
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Στην ενότητα αυτή ο συγγραφέας αναφέρεται σε οκτώ επεκτάσεις της QFD 

που εµφανίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία:  

1. QFD και προγραµµατισµός στόχου (Goal Programming, GP) 

2. QFD και Data Envelopment Analysis (DEA)  

3. QFD και Analytic Hierarchy Process-AHP / Analytic Network Process-ANP  

4. QFD και έµπειρα συστήµατα  

5.  Fuzzy QFD 

6. QFD υπό συνθήκες αβεβαιότητας  

7. δυναµική QFD και   

8. άλλες επεκτάσεις του QFD.  

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε συνοπτικά στις σηµαντικότερες από αυτές :  

QFD και DEA  

Στο άρθρο µε τίτλο “Incorporating cost and environmental factors in QFD 

using data envelopment analysis”, οι Ramanathan και Yunfeng (2009) έχουν 

ενσωµατώσει παράγοντες κόστους και περιβαλλοντικούς παράγοντες στην 

QFD χρησιµοποιώντας την τεχνική DEA.  

QFD και AHP / ANP  

Το 1980, ο Saaty ανέπτυξε µια νέα τεχνική που είναι γνωστή ως AHP, η οποία 

εφαρµόζεται σε διάφορους τοµείς από τους υπεύθυνους για τη λήψη 

αποφάσεων και στις περισσότερες εφαρµογές που σχετίζονται µε πολλαπλά 

κριτήρια λήψης αποφάσεων, κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Η δύναµη που 

ενσωµατώνει η AHP είναι η αρχή της συγκριτικής αξιολόγησης. Με βάση την 

ιεραρχία, η αρχή της συγκριτικής αξιολόγησης µπορεί να εφαρµόζεται για τον 

προσδιορισµό της σχετικής βαρύτητας των κριτηρίων µέσω σύγκρισης ανά 
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ζεύγη. Η τεχνική αυτή αποσυνθέτει ένα πρόβληµα σε πολλά επίπεδα κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να σχηµατιστεί µια ιεραρχία, ενώ η ANP επιτρέπει την 

αλληλεξάρτηση µεταξύ των επιπέδων απόφασης και των χαρακτηριστικών που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µια γενικότερη µορφή. Ως εκ τούτου, η ANP 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στοιχείων ενός συστήµατος 

σχηµατίζουν τη δοµή ενός δικτύου (Saaty, 1980). Η ANP χρησιµοποιεί 

µετρήσεις µε σχέση κλίµακας που βασίζεται σε συγκρίσεις ανά ζεύγη. Ωστόσο, 

δεν επιβάλλει µια αυστηρή ιεραρχική δοµή, όπως στην AHP, και αναπαριστά 

ένα πρόβληµα απόφασης χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα µε ανατροφοδότηση.  

Ο Partovi (1999) έχει χρησιµοποιήσει το συνδυασµό των τεχνικών της AHP και 

QFD, γνωστό ως προσέγγιση AHP-QFD, ως ένα εργαλείο για την 

ποσοτικοποίηση της ισχύος των σχέσεων µεταξύ απαιτήσεων των πελατών 

(CRs) και σχεδιαστικών απαιτήσεων (DRs). Ο ίδιος το 2001 παρουσίασε ένα 

µοντέλο, το οποίο βασίζεται στο QFD και τη συγκριτική αξιολόγηση και στο 

οποίο χρησιµοποίησε την AHP για να προσδιορίσει τη σηµαντικότητα στη 

σχέση µεταξύ των µεταβλητών γραµµής και στήλης του κάθε πίνακα, ενώ την 

ANP για να προσδιορίσει το βαθµό της συνεργίας µεταξύ των µεταβλητών 

στηλών. 

QFD, ασάφεια και GP  

Όταν ασχολούµαστε µε ασαφείς καταστάσεις σε περιπτώσεις εφαρµογών  

QFD,  ασαφείς προσεγγίσεις µπορούν να εφαρµοστούν για τη διαµόρφωση 

των σχέσεων µεταξύ απαιτήσεων των πελατών (CRs) και σχεδιαστικών 

απαιτήσεων (DRs). (Chen και Weng, 2003, 2006;. Shen et al, 2001). 

Ορισµένοι ερευνητές έχουν εφαρµόσει την ασαφή θεωρία για να διατυπώσουν 

ποσοτικά το πρόβληµα για τη βελτιστοποίηση των απαιτήσεων σχεδιασµού. 

Από την άλλη πλευρά, οι Shen et al. (2001),  οι Vanegas και Labib (2001), οι 

Wang (1999), και Zhou (1998) έχουν προτείνει ασαφείς προσεγγίσεις, όπως 

ασαφή σύνολα, ασαφή αριθµητική, καθώς και τεχνικές για την αντιµετώπιση 

της ασάφειας περίπλοκων υποθέσεων και ανακριβών προβληµάτων που 
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αναφέρονται στη διαχείριση απαιτήσεων των πελατών. Οι Ramasamy και 

Selladurai (2004) έχουν αναπτύξει µια µεθοδολογία ασαφούς QFD για την 

µετάφραση του VOC σε τεχνικά χαρακτηριστικά. O Karsak (2004) πρότεινε 

µια ασαφή πολλαπλών στόχων προσέγγιση προγραµµατισµού, που 

ενσωµατώνει ασαφείς και υποκειµενικές πληροφορίες εγγενείς στη διαδικασία 

σχεδιασµού της QFD για τον καθορισµό του επιπέδου της εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων σχεδιασµού. Επίσης, οι γλωσσικές µεταβλητές χρησιµοποιούνται 

για να συµβολίσουν τις ανακριβείς πληροφορίες σχεδιασµού και τον βαθµό 

σηµασίας του κάθε στόχου σχεδιασµού.  

Άλλες επεκτάσεις της QFD  

Η δοµή των µοντέλων QFD ενισχύθηκε µε την ενσωµάτωση διάφορων 

παραδοσιακών τεχνικών και προσεγγίσεων, όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας 

(TQM), η µέθοδος TRIZ, η µέθοδος FMEA, η τεχνική TOPSIS και η τεχνητή 

νοηµοσύνη.  

Ένα µοντέλο το οποίο συγκρίνει ένα σύνολο εναλλακτικών σχεδιασµών για µια 

σειρά από χαρακτηριστικά σχεδιασµού, και τον προσδιορισµό εκείνου που 

απαιτεί το ελάχιστο των πόρων, µέσω ενός ευρετικού αλγόριθµου, που 

βασίζεται σε χώρο περιορισµένων κριτηρίων προτείνεται από τους 

Franceschini και Rossetto, 1998.  

Οι Chen και Ko (2008) έχουν προτείνει ένα ασαφές µοντέλο γραµµικού 

προγραµµατισµού για τον καθορισµό των επιπέδων εκπλήρωσης των DRs  µε 

περιορισµό την επίτευξη του προκαθορισµένου επιπέδου συνεισφοράς των 

DRs για την ικανοποίηση των πελατών.  

Για να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι του σχεδιασµού, η τεχνική 

FMEA έχει ενσωµατωθεί στις διαδικασίες της QFD, και θεωρείται ως 

περιορισµός (constraint) στα µοντέλα που αναπτύσσονται. Για να 

αντιµετωπιστεί η ασαφής φύση των διεργασιών ανάπτυξης του προϊόντος, 

χρησιµοποιούνται ασαφείς προσεγγίσεις, τόσο για την FMEA, όσο και για την 

QFD.  
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Στην Εικόνα 2.7 συνοψίζονται ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται σε 

συνδυασµούς της QFD µε άλλες µεθοδολογίες λήψης αποφάσεων. 

 

Εικόνα 2.7 Μελέτες επεκτάσεων της QFD 

  

Πηγή : Mehrjerdi, 2010 
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2.3 Εφαρµογές των µεθοδολογιών ποιότητας στον τοµέα 

του τουρισµού 

 

2.3.1 Εφαρµογές της µεθοδολογίας QFD στον τουριστικό τοµέα 

 

Κατά τη διαδικασία της βιβλιογραφικής αναζήτησης και επισκόπησης έγινε 

προσπάθεια εντοπισµού ερευνητικών εργασιών που να καλύπτουν ή να 

προσεγγίζουν το προς διερεύνηση θέµα : Την εφαρµογή της µεθοδολογίας 

QFD στον κλάδο των τουριστικών γραφείων. Παρά τις εκτεταµένες 

προσπάθειες, σε χρόνο και σε πηγές αναζήτησης, δεν έγινε δυνατό να βρεθεί 

στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων, στις οποίες υπήρχε πρόσβαση από το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, άρθρο που να συνδέει τις δύο έννοιες. Ωστόσο, η 

έρευνα αυτή προσέφερε πλούσιο υλικό για τη συνολική θεώρηση του 

ζητήµατος. Οι βασικοί όροι “hospitality” και “tourism” συγκεντρώνουν το 

ενδιαφέρον των ερευνητών και υπάρχει µεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων 

κυρίως σε ζητήµατα όπως στρατηγικές ανάπτυξης του τουρισµού, επιπτώσεις 

της τεχνολογικής εξέλιξης στο marketing του τουριστικού προϊόντος, ανάγκες 

των πελατών και ικανοποίησή τους κ.α. 

Ειδικότερα, σχετικά µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD εντοπίστηκαν 

δύο εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται σύντοµα στη συνέχεια. 

Η πρώτη είναι πρόσφατη (2010), έχει τίτλο: QFD Application in the Hospitality 

Industry: A Hotel Case Study µε στοιχεία δηµοσίευσης : PARYANI, KIOUMARS; 

MASOUDI, ALl; CUDNEY, ELIZABETH A.. Quality Management Journal, 2010, Vol. 17 Issue 1, p7-28). 

Είναι διαθέσιµη µόνο σε περίληψη στην οποία γίνεται σύντοµη αναφορά στη 

µεθοδολογία QFD και επισηµαίνεται το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν πολλές 

εφαρµογές για ανάπτυξη προϊόντων είναι ελάχιστες οι εφαρµογές σε τοµείς 

των υπηρεσιών. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι σκοπός της εργασίας είναι να 

δείξει πώς µπορούν ερευνητές και στελέχη του κλάδου να χρησιµοποιήσουν 

τη µεθοδολογία QFD στο σύνολό της ως διαδικασία σχεδιασµού για τη 
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σύνδεση των απαιτήσεων του πελάτη µε επιτεύξιµους στόχους ανάπτυξης των 

χαρακτηριστικών των προσφεροµένων υπηρεσιών της τουριστικής 

βιοµηχανίας. Τέλος, αναφέρεται ότι αναπτύχθηκε µελέτη περίπτωσης για την 

επίδειξη της εφαρµογής της διαδικασίας QFD σ’ ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. 

Η δεύτερη εργασία έχει τίτλο : Tourist satisfaction in Singapore – a 

perspective from Indonesian tourists και έχει δηµοσιευτεί το 2003 στο 

Managing Quality Services (Vol. 13, Number 5, 2003, pages 399-411) από 

τους Theresia A, Pawitra και Kay C. Tan. Το άρθρο αυτό είναι µια προσπάθεια 

σύνθεσης του µοντέλου Kano, της SERVQUAL και της QFD µε στόχο να 

αξιολογηθεί η ικανοποίηση του πελάτη και να υποβοηθηθεί µια καινοτοµική 

προσέγγιση στην ανάπτυξη υπηρεσιών µε χαρακτηριστικά ελκυστικά για τον 

πελάτη. ∆ιερευνάται η εικόνα της Σινγκαπούρης ως προορισµός τουριστών 

από την Ινδονησία. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της Σινγκαπούρης ως 

τουριστικού προορισµού, εντοπίζονται δυνάµεις και αδυναµίες και τέλος, 

γίνεται συζήτηση για τα πορίσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του 

ενοποιηµένου µοντέλου (Kano, SERVQUAL και QFD). 
 

 

2.3.2 Παρουσίαση της µεθόδου SERVQUAL και εφαρµογών της στον 

κλάδο των τουριστικών γραφείων  

Η ποιότητα ορίζεται ως «το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας που του προσφέρουν τη δυνατότητα να ικανοποιεί 

συγκεκριµένες ανάγκες». Η σύγχρονη έννοια της ποιότητας είναι «η 

καταλληλότητα για συγκεκριµένο σκοπό». Η έννοια αυτή µετατοπίζει την 

αξιολόγηση της ποιότητας από τον πάροχο της υπηρεσίας στον καταναλωτή. 

Ως εκ τούτου, ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να είναι σε επίγνωση της 

στάσης των καταναλωτών και των απαιτήσεών τους, προκειµένου να είναι σε 

θέση να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.  

Όπως σχολιάζουν στη βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας τους οι 

Zainuddin Zakaria et al (2009) : «Αυτή η έννοια της καταλληλότητας για 
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χρήση είναι καθολική. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν 

ορισµένα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που να τους επιτρέπουν να ικανοποιούν 

τους πελάτες, ανταποκρινόµενα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Ωστόσο, 

αυτές οι ανάγκες και οι απαιτήσεις µπορεί να είναι µοναδικές ή διαφορετικές 

από το ένα πελάτη στον άλλο, δηµιουργώντας έτσι την πρόκληση για τους 

παραγωγούς των προϊόντων ή υπηρεσιών να κατανοήσουν τις πραγµατικές 

ανάγκες των πελατών και να µεταφράσουν αυτές σε προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

σηµαντική για τους παρόχους υπηρεσιών, επειδή πιστεύεται ότι η αξιολόγηση 

ενός πελάτη για την ποιότητα της υπηρεσίας και το επίπεδο ικανοποίησής του 

προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό την πιθανότητα επαναγοράς και τελικά 

καθορίζει τα µέτρα που πρέπει να πάρει η επιχείρηση για την επιτυχία της 

(Iacobucci et al., 1994). Επιπλέον το επίπεδο ικανοποίησης ή µη ικανοποίησης 

µπορεί να συµβάλει στην αφοσίωση του πελάτη και την προθυµία να 

διατηρήσει µια µακροχρόνια σχέση µε τον πάροχο της υπηρεσίας 

(Athanassopoulos et.al., 2001).»  

Η µεθοδολογία SERVQUAL θεωρείται ως ένα από τα πιο δηµοφιλή µοντέλα για 

τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. Το µοντέλο SERVQUAL 

προτάθηκε από τον Parasuraman κ.α. (1988) και είναι ένας πίνακας 22 

σηµείων ελέγχου (items) που µετράει τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των 

πελατών σε πέντε διαστάσεις. Είναι ευρέως διαδεδοµένο λόγω της ικανότητάς 

του να εκτιµά γενικά την ποιότητα των υπηρεσιών και έχει χρησιµοποιηθεί ως 

βασικό εργαλείο για τον καθορισµό του επίπεδου ποιότητας υπηρεσιών από 

την πλευρά του πελάτη. 

Ο Parasuraman κ.α. πρότειναν αρχικά (1985) δέκα διαστάσεις της ποιότητας 

ως αποτέλεσµα των ευρηµάτων ποιοτικής έρευνας που πραγµατοποίησαν. Οι 

δέκα αυτές διαστάσεις είναι :  

Tangibility - Reliability - Responsiveness - Competence - Courtesy - Credibility 

- Security - Access – Communication - Understanding the customer.  
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Η κλίµακα αυτή στη συνέχεια αναθεωρήθηκε σε πέντε διαστάσεις, ώστε να 

µην υπάρχουν επικαλύψεις. Αυτές οι πέντε διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών 

αποτελούν το βασικό εργαλείο για τον ποσοτικό προσδιορισµό της προσδοκίας 

και της αντίληψης των πελατών σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από 

τις διάφορες επιχειρήσεις.  

Ο Parasuraman κ.α. πρότειναν τελικά (1988) τους εξής τίτλους και 

περιεκτικούς ορισµούς για τις πέντε διαστάσεις:  

Tangibility (Υποδοµές) : Εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εµφάνιση του 

προσωπικού.  

Reliability (Αξιοπιστία) : Ικανότητα να εκτελεί την υπηρεσία που είχε 

υποσχεθεί µε συνέπεια και ακρίβεια.  

Responsiveness (Ανταπόκριση): Προθυµία να βοηθήσει τους πελάτες και να 

παρέχει άµεση εξυπηρέτηση. 

Assurance (Εξασφάλιση): Γνώση και φροντίδα των εργαζοµένων και 

ικανότητά τους να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη.  

Empathy (Προσωποποίηση): Εξατοµικευµένη προσοχή και φροντίδα που 

παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της. 

Συγγενές µε το µοντέλο SERVQUAL είναι και το µοντέλο SERVPERF, το οποίο 

αναπτύχθηκε από τους Cronin και Taylor (1992). Χρησιµοποιούνται και 

σ΄αυτό τα 22 σηµεία ελέγχου της SERVQUAL, αλλά επιπλέον υπολογίζεται η 

συνολική βαθµολογία ικανοποίησης, αντιληπτής ποιότητας υπηρεσιών και 

αγοραστικής πρόθεσης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά δύο ερευνητικές εργασίες, στις οποίες 

έγινε εφαρµογή της SERVQUAL στον κλάδο των τουριστικών γραφείων, η 

πρώτη στα κατεχόµενα εδάφη της Β. Κύπρου και η δεύτερη σε µια επαρχία 

της Κίνας. 

Στην πρώτη από αυτές (Johns, 2004) εξετάστηκε η ποιότητα των υπηρεσιών  

που προσφέρονται από ταξιδιωτικά γραφεία στη Βόρεια Κύπρο µε χρήση της 

κλίµακας SERVQUAL.  
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Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας διανεµήθηκε σε 337 χρήστες υπηρεσιών 

ταξιδιωτικών γραφείων της περιοχής. Η βαθµολογία προσδοκιών και 

επιδόσεων (SERVPERF) έδειξε ότι οι συµµετέχοντες ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την αποτελεσµατικότητα και λιγότερο για την εξατοµίκευση 

των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η ανάλυση παλινδρόµησης της 

βαθµολογίας των αποστάσεων (gaps) έδειξε ότι η ανταπόκριση, η 

προσωποποίηση, η αποτελεσµατικότητα και η σύγχρονη αισθητική του 

περιβάλλοντος (του χώρου του γραφείου) όπου προσφέρεται η υπηρεσία, 

είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την ικανοποίηση των πελατών. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης επιβεβαίωσαν ορισµένα σηµεία τα οποία είχαν 

επισηµανθεί και από άλλους συντάκτες σχετικά µε έρευνες SERVQUAL. Οι 

ερευνητές σχολιάζουν ότι η βαθµολογία επιδόσεων (SERVPERF), την οποία 

εφάρµοσαν παράλληλα, φαίνεται να είναι καλύτερος εκτιµητής της συνολικής 

ικανοποίησης των πελατών από τη βαθµολογία διαφοράς (SERVQUAL), και η 

ανάλυση αξιοπιστίας και εγκυρότητας εµφανίστηκαν επίσης οριακά πιο 

ικανοποιητικές για τη SERVPERF. Η µελέτη ολοκληρώνεται µε προτάσεις προς 

τις διοικήσεις των επιχειρήσεων (τουριστικών γραφείων) µε βάση τα 

πορίσµατά της.  

Στην Εικόνα 2.8 παρατίθεται ο βασικός πίνακας της έρευνας που περιλαµβάνει 

18 σηµεία ελέγχου κατανεµηµένα στις 5 διαστάσεις και καταγράφει τα 

αποτελέσµατα (προσδοκίες – αντίληψη πραγµατικότητας – διαφορά) για 

καθένα από αυτά.  
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Εικόνα 2.8 Πίνακας αποτελεσµάτων SERVQUAL 

 

Πηγή : Johns, 2004 

Οι συντάκτες στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας παρουσιάζουν τη θεωρία 

προσδοκίας και µη επιβεβαίωσης (expectancy-disconfirmation theory) [Oliver, 

1980, 1981], η οποία αποτελεί τη βάση εφαρµογής της SERVQUAL. Σύµφωνα 

µε τη θεωρία αυτή  «οι πελάτες αντιλαµβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών 

ως τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής επίδοσης της υπηρεσίας που τους 

παρέχεται και των προσδοκιών τους σχετικά µε αυτήν. Η µη επιβεβαίωση είναι 

θετική όταν η επίδοση της υπηρεσίας υπερβαίνει τις προσδοκίες, και αρνητική, 

όταν συµβαίνει το αντίθετο. Εάν οι προσδοκίες συµπίπτουν µε τις επιδόσεις, 

παράγεται ένα ουδέτερο συναίσθηµα». Η θεωρία προσδοκίας και µη 

επιβεβαίωσης τοποθετείται συχνά µέσα σε ένα ευρύτερο µοντέλο 

κατανάλωσης υπηρεσιών [Johns, 1994] το οποίο συνοψίζεται στην Εικόνα 2.9 
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Εικόνα 2.9 Gap Model 

 

Πηγή : Johns, 2004 

Η αριστερή πλευρά του διαγράµµατος περιγράφει το κύκλωµα παροχής 

υπηρεσιών, ενώ η δεξιά το κύκλωµα κατανάλωσης υπηρεσιών. Πέντε βασικά 

«ανοίγµατα» (gaps) πρέπει να κλείσουν, προκειµένου να προσφερθούν 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υπάρχει κι ένα ακόµη άνοιγµα (Gap 6) µη 

επιβεβαίωσης µεταξύ των αντιλήψεων των καταναλωτών και των προσδοκιών 

τους, από το οποίο εξαρτάται η συνολική αντίληψη σχετικά µε την ποιότητα 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών. Αν και υπάρχουν αρκετές 
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θεωρίες, σχετικά µε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών η θεωρία 

προσδοκίας και µη επιβεβαίωσης θεωρείται ως η πλέον ικανοποιητική βάση για 

τη µέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης.  

Η δεύτερη εργασία (Zhou, 2009) χρησιµοποιεί τη µέθοδο SERVQUAL για να 

διερευνήσει την ποιότητα των υπηρεσιών των ταξιδιωτικών γραφείων από την 

προοπτική του πελάτη στην πόλη Guangzhou, της Νότιας Κίνας. Η πόλη 

Guangzhou χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή δεδοµένων, επειδή είναι γενικά 

παραδεκτό ότι είναι η πρωτεύουσα του τουρισµού στην Ν.Α. Κίνα. Η 

τουριστική βιοµηχανία είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη και η Guangzhou έχει τα 

περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία από όλες τις άλλες πόλεις στις περιφέρειες 

της Κίνας. Υπάρχουν περίπου 80 ταξιδιωτικά γραφεία στην Guangzhou. Τα 

τέσσερα από αυτά µε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς επιλέχθηκαν για την 

έρευνα. Η συλλογή δεδοµένων του δείγµατος έγινε µε συνεντεύξεις από 

πελάτες κατά την έξοδό τους από τα συγκεκριµένα ταξιδιωτικά γραφεία και 

αφού είχαν χρησιµοποιήσει τις  υπηρεσίες τους. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 

από 15 Απριλίου 2005 µέχρι 20 Μαΐου 2005. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 221 

ερωτηµατολόγια για ανάλυση δεδοµένων. 

Το εργαλείο αποδείχθηκε ότι είναι έγκυρο και αξιόπιστο µε τα αποτελέσµατα 

της έρευνας να δείχνουν ότι υπάρχει απόσταση (gap) µεταξύ της 

αναµενόµενης (expected) και της προσλαµβανόµενης υποκειµενικά 

(perceived) υπηρεσίας. H µεγαλύτερη απόσταση παρουσιάστηκε στη διάσταση 

της αξιοπιστίας. Το συγκεκριµένο στοιχείο (διάσταση) της κλίµακας έδειξε τις 

µεγαλύτερες αρνητικές αποστάσεις µεταξύ προσδοκίας και αντίληψης στην 

ικανότητα των πρακτορείων ταξιδίων, να εκτελέσουν σωστά την υπηρεσία 

από την πρώτη φορά και να ολοκληρώσουν τις εργασίες που είχαν υποσχεθεί. 

Η απόσταση αυτή στη διάσταση της αξιοπιστίας είναι σύµφωνη, µε βάση 

µελέτες SERVQUAL, µε την αντίστοιχη εικόνα και σε άλλους κλάδους 

υπηρεσιών στην Κίνα. Οι συντάκτες του άρθρου εκτιµούν ότι απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα για τη σύγκριση κλάδων αυτής της αναδυόµενης αγοράς, 

ιδίως στη διάσταση της αξιοπιστίας. Οι συγγραφείς πιστεύουν, επίσης, ότι 

υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για να συγκριθούν διαφορές εντός της 
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Κίνας, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, τις πολιτιστικές και γλωσσικές 

διαφορές και τη γεωγραφική κατανοµή του συγκεκριµένου κλάδου στη χώρα. 

Για την πληρότητα της εικόνας και τη σύγκριση µε τα αντίστοιχα της 

προηγούµενης εργασίας, παρατίθενται ενδεικτικά µόνο τα σηµεία ελέγχου 

(items) της εργασίας αυτής. 

Πίνακας 2.1 Σηµεία ελέγχου SERVQUAL 

Tangibility 

1. Safe and comfortable environment 

2. Modern looking equipment and decoration 

3. Advanced reservation technology 

4. Neat-appearing professional employees 

5. Visually appealing promotional brochures 

Reliability  

6. Completion of promised tasks 

7. Fulfilment of tasks at the time promised 

8. Per forming the service right the first time 

9. Showing concern when you have problems 

10. Delivering of error-free transactions 

Responsiveness 

11. Informing time schedule of service 

12. Willing to help 

13. Delivering prompt service 

14. Never be too busy to respond 

Assurance 

15. Polite and respectful employees 

16. Employee’s adequate product knowledge 

17. Instilling confidence in customers 

18. Customer feeling safe in transactions 

Empathy 

19. Caring for customer’s specific needs 

20. Operating hours available to all customers 

21. Customer feeling respected and honored 

22. Having customer’s best interest at heart 

Πηγή : Zhou, 2009 (επεξεργασία από το συγγραφέα) 
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Τέλος, αναφέρουµε σύντοµα δύο ακόµη εργασίες: Η πρώτη είναι µια 

εφαρµογή της SERVQUAL στον ελληνικό χώρο και έχει τίτλο :  Can service 

quality predict customer satisfaction and behavioral intentions in the sport 

tourism industry? An application of the SERVQUAL model in an outdoors 

setting. και στοιχεία δηµοσίευσης : Kouthouris Charilaos, Alexandris Konstantinos 

(2005). Journal of Sport Tourism 10(2), pages 101–111. 

Στην έρευνα αυτή πήραν µέρος 257 άτοµα που συµµετείχαν σ΄ενα 

πρόγραµµα υπαίθριων δραστηριοτήτων στη λίµνη Πλαστήρα. 

Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν δεδοµένα πριν από τη συµµετοχή τους στο 

πρόγραµµα, για να καταγραφούν οι προσδοκίες τους και µετά, για να 

καταγραφούν οι απόψεις τους για την ποιότητα των υπηρεσιών.  Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα εφαρµογής των 

SERVQUAL σε υπηρεσίες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επειδή οι πέντε 

διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL έδωσαν πολύ µικρές διακυµάνσεις στις 

µεταβλητές ικανοποίησης και προθέσεων συµπεριφοράς. 

 

Η δεύτερη έχει τίτλο : «Methodologies for innovation and improvement of 

services in tourism» και στοιχεία δηµοσίευσης : W. Fache, Ghent University, Belgium, 

Managing Service Quality Volume 10, Number 6, 2000 .  

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον και αναλυτικό άρθρο µε µεθοδολογικό 

προσανατολισµό. Βασίζεται στο δίπολο expectation – perception of services 

και αξιολογεί την απόστασή τους, γεγονός που παραπέµπει στη SERVQUAL, 

χωρίς να αναφέρεται ρητά σε αυτήν. Υπάρχουν πίνακες µε ενδιαφέροντα 

κριτήρια ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων. 
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3.      Ανάπτυξη µοντέλου QFD στον 

τοµέα του τουρισµού    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

67 

3.1. Μεθοδολογικό πλαίσιο  

 

Η εξειδίκευση της µεθοδολογίας QFD για τον τοµέα των υπηρεσιών 

παρουσιάστηκε συνοπτικά σε προηγούµενη ενότητα (βλ. 2.2.1) και εφαρµογές 

της στην τουριστική βιοµηχανία αναφέρθηκαν ενδεικτικά στην ενότητα 2.3.1. 

Στην τρέχουσα ενότητα θα παρουσιαστεί το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο 

βασίστηκε η ανάπτυξη και εφαρµογή του µοντέλου QFD στον κλάδο των 

τουριστικών γραφείων. Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει τρεις άξονες :  

� ∆οµή των σπιτιών ποιότητας   

� Τµηµατοποίηση αγοράς  

� Απαιτήσεις πελατών (WHATs) και πολιτικές προµηθευτών (HOWs) 

 

∆οµή των σπιτιών ποιότητας 

Η εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD είχε πολλές εφαρµογές από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων. Στον τοµέα των 

υπηρεσιών όµως, η κλασική δοµή των σπιτιών ποιότητας και των πινάκων 

τους δεν είχε άµεση αντιστοίχηση, µε αποτέλεσµα να αναπτυχθούν διάφορες 

παραλλαγές της αρχικής δοµής, ως εφαρµογές της QFD στον τοµέα των 

υπηρεσιών. Μια από αυτές, που µπορεί να θεωρηθεί ως θεµελιακή, προτείνει 

ένα ιεραρχηµένο σύνολο κανόνων για αλλαγές στον κανονισµό του 

ποδοσφαίρου µε στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας του αθλήµατος και 

της ικανοποίησης των φιλάθλων (Partodi, 2002). Στην εργασία αυτή, την 

οποία ο συγγραφέας της χαρακτηρίζει ως «χαλαρή εφαρµογή της 

µεθοδολογίας QFD» ορίζονται ως γραµµές του πρώτου σπιτιού ποιότητας 

ηλικιακές κλάσεις των φιλάθλων και ως στήλες τα ενδιαφέροντά τους (τι τους 

εντυπωσιάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα). Αποτέλεσµα αυτής της 

προσέγγισης είναι να «µετατίθεται» στο δεύτερο σπίτι ποιότητας η σύγκριση 

των WHATs (ενδιαφέροντα των θεατών) και των  HOWs (δραστηριότητες του 
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παιχνιδιού -Soccer Activities) και να αξιολογούνται τελικά στο τρίτο σπίτι οι 

κανόνες του παιχνιδιού (Laws of the Game).   

Εικόνα 3.1 Το µοντέλο QFD του Partodi 

 

Πηγή : Partodi, 2002 

 Η εγγύτερη εφαρµογή θεµατικά, χρονικά και από πλευράς κοινωνικού 

πλαισίου αναφοράς µε την υπό εξέταση παρουσιάζεται σε δύο εργασίες, που 

αναφέρονται στην ανάπτυξη των εργασιών του τραπεζικού τοµέα της 

Ελλάδας. Πρόκειται για τις εργασίες των Andronikidis et al (2008) µε τίτλο: 

«The application of quality function deployment in service quality 
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management» και των Georgiou et al (2009) µε τίτλο: «A combined  QFD, 

AHP and ANP approach for quality and capacity expansion in the Greek 

Banking sector : Some Preliminary Results».  

Στις δύο αυτές εργασίες ως γραµµές του πρώτου σπιτιού (τµηµατοποίηση 

αγοράς) ορίζεται το κύριο τραπεζικό προϊόν του πελάτη, ενώ ως στήλες τα 

κριτήρια επιλογής τράπεζας (εκ µέρους του πελάτη), µε αποτέλεσµα να 

µετατίθεται και στην ερευνητική αυτή εργασία στο δεύτερο σπίτι η σύγκριση 

των WHATs (κριτήρια των πελατών) και των  HOWs (Τραπεζικές εργασίες – 

Bank Activities).   

Η µεθοδολογική αυτή προσέγγιση υιοθετήθηκε και στην παρούσα εφαρµογή 

µε την τµηµατοποίηση της αγοράς ως πρώτο πίνακα εισόδου (γραµµές) του 

πρώτου σπιτιού ποιότητας. 

 

Τµηµατοποίηση αγοράς 

Η τµηµατοποίηση της αγοράς (των πελατών) των τουριστικών γραφείων 

παρουσιάζει περιορισµένες στον αριθµό, αλλά ενδιαφέρουσες αναφορές στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρεις 

σηµαντικότερες από αυτές. 

1. 

MARKET SEGMENTATION BY TOURISTS’ SENTIMENTS 
Joseph S. Chen, Annals of Tourism Research, Vol. 30, No. 1, pp. 178–193, 2003 

Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του ζητήµατος µε µεθοδολογικά εργαλεία (criteria 

based scheme, CHAID algorithm, actionable – inactionable segments) και 

χρήσιµους πίνακες αναφοράς. 

2. 

HEAVY USERS OF TRAVEL AGENTS: A SEGMENTATION ANALYSIS OF VACATION 
TRAVELERS 
RONALD E. GOLDSMITH AND STEPHEN W. LITVIN, Journal of Travel Research, Vol. 38, 
November 1999, 127-133 
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Τµηµατοποίηση σε heavy / light users. Αναλυτικοί πίνακες κριτηρίων και 

στατιστική ανάλυση. Πολύ διαφωτιστική και χρήσιµη η συζήτηση και τα 

συµπεράσµατα. 

3. 

IDENTIFYING TRAVEL AGENT USER SEGMENTS 
Kara Wolfe, Soo K. Kang, Cathy H.C. Hsu 
Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vol. 12(4) 2005 

Περιλαµβάνει αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση για το θέµα. 

Τµηµατοποίηση σε heavy / light users. Αναλυτικοί πίνακες µε µεγάλο αριθµό 

κριτηρίων και στατιστική ανάλυση.  

Κοινός τόπος και των τριών εργασιών είναι η τµηµατοποίηση της αγοράς σε 

heavy και light users, µε επαρκή ανάλυση, τεκµηρίωση και σχολιασµό. 

 

Απαιτήσεις πελατών (WHATs) και πολιτικές προµηθευτών (HOWs) 

Οι απαιτήσεις (τα κριτήρια ικανοποίησης) των πελατών των τουριστικών 

γραφείων εξετάζονται σε σηµαντικό αριθµό εφαρµογών της SERVQUAL (βλ. 

Ενότητα 2.3.2), ακολουθώντας όµως τη δοµή των πέντε διαστάσεων της 

ποιότητας (Parasuraman et al., 1988) που είναι οι εξής :  

1. Assurance, 2. Tangibles, 3. Responsiveness, 4. Reliability, 5. Empathy 

Μια πιο ελεύθερη (και πλούσια) προσέγγιση κριτηρίων ικανοποίησης των 

πελατών υπάρχει στην εργασία της Wolfe (2005) που προαναφέρθηκε. Αυτή 

χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη της παρούσας εφαρµογής, σε 

συνδυασµό µε τη γνώµη εµπείρων στελεχών του κλάδου. 

Αντίστοιχα, για τις πολιτικές ανάπτυξης της αποτελεσµατικότητας της 

επιχείρησης χρησιµοποιήθηκε ως βάση αναφοράς το αντίστοιχο σύνολο 

πολιτικών που αναφέρεται στις ερευνητικές εργασίες σχετικά µε την ανάπτυξη 

του τραπεζικού τοµέα και διαµορφώθηκε το τελικό µετά από συζητήσεις µε 

στελέχη του κλάδου των τουριστικών γραφείων.  
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3.2. Υλοποίηση της έρευνας 

 

3.2.1 Εισαγωγή. Στόχος και όρια της έρευνας 

Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας επιχειρείται η διερεύνηση της 

δυνατότητας εφαρµογής της µεθοδολογίας QFD στις επιχειρήσεις τουριστικών 

γραφείων. Ο κλάδος ανήκει στον τοµέα των υπηρεσιών και η επικοινωνία του 

προµηθευτή µε τον πελάτη είναι άµεση. Οι απαιτήσεις των πελατών µπορούν 

να περιγραφούν µε αρκετή ακρίβεια και οι επιχειρησιακές διαδικασίες των 

προµηθευτών είναι καλά καθορισµένες.   

Ο βασικότερος περιορισµός της προσπάθειας αυτής ήταν η έλλειψη χρόνου και 

ανθρώπινων πόρων για τη διεξαγωγή της διερεύνησης στο πλαίσιο της 

ανταγωνιστικής σύγκρισης. Θα έπρεπε δηλαδή να συγκριθούν και να 

αξιολογηθούν δύο επιχειρήσεις µε συναφή λειτουργικά χαρακτηριστικά και 

µεγέθη, αφενός ως προς τις απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής των πελατών 

και αφετέρου ως προς τα µέσα και τις πολιτικές ανταπόκρισης των 

επιχειρήσεων στις απαιτήσεις αυτές. Η διερεύνηση αυτή θα απαιτούσε την 

οργάνωση και υλοποίηση δύο πρωτογενών ερευνών : Μια στους πελάτες των 

δύο επιχειρήσεων και µια δεύτερη στα διευθυντικά στελέχη τους. 

Αντ’ αυτού, πραγµατοποιήθηκε µια µικρής έκτασης έρευνα σε ιδιοκτήτες / 

διευθυντές επιχειρήσεων, σε επιλεγµένο ως προς τα ποιοτικά του 

χαρακτηριστικά δείγµα, για τον έλεγχο της δυνατότητας εφαρµογής της 

µεθοδολογίας QFD (πρώτο και δεύτερο σπίτι ποιότητας) και την προσαρµογή 

των διαδικασιών για µελλοντική εφαρµογή της µεθοδολογίας στο πλαίσιο 

ανταγωνιστικής σύγκρισης. 

 

3.2.2 Το περιβάλλον και η ταυτότητα της έρευνας  

Η εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε µε πρωτογενή έρευνα στις επιχειρήσεις 

τουριστικών γραφείων της Β. Ελλάδας. Το πλήθος των επιχειρήσεων αυτών 

υπολογίζεται σε περισσότερες από 300 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και σε 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

72 

περισσότερες από 800 στη Μακεδονία – Θράκη (Κλαδική µελέτη ICAP, 2008). 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκτός Νοµού είναι µικρές ατοµικές 

επιχειρήσεις µε ελάχιστους ή ένα εργαζόµενο. Στις επιχειρήσεις του Νοµού 

Θεσσαλονίκης ανήκουν οι µεγαλύτερες σε µέγεθος (µε κριτήρια τον κύκλο 

εργασιών και τον αριθµό των εργαζοµένων), αλλά και πάλι επικρατούν οι 

ατοµικές επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολείται συνήθως ο ιδιοκτήτης, ένα ή 

περισσότερα µέλη της οικογένειας και ένας ή το πολύ δύο εργαζόµενοι.   

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 µε ερωτηµατολόγιο 

[Παράρτηµα 1] που απευθυνόταν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, µε τη 

συνεργασία της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, η 

οποία αριθµεί περισσότερα από 200 µέλη και περιλαµβάνει όλες τις µεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου, µεγάλο ποσοστό από τις µεσαίες και σηµαντικό 

αριθµό από τις µικρές. ∆ιατέθηκαν 24 ερωτηµατολόγια και συγκεντρώθηκαν, 

µετά από προσωπικές συνεντεύξεις, 19 απαντήσεις, από τις οποίες δύο από 

επιχειρήσεις µε έδρα εκτός Θεσσαλονίκης.  

Τα ερωτηµατολόγια που συγκεντρώθηκαν δεν αντιπροσωπεύουν το συνολικό 

πληθυσµό (τουριστικά γραφεία της Β. Ελλάδας), επειδή η δειγµατοληψία δεν 

ήταν τυχαία, ούτε το δείγµα σταθµισµένο ως προς συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του πληθυσµού. Ωστόσο, από την αξιολόγηση των ποιοτικών 

και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων του δείγµατος διαφαίνεται 

ότι υπάρχει ικανοποιητική συνάφεια σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά του πληθυσµού αναφοράς. Συγκεκριµένα, στον Πίνακα 3.1 

παρουσιάζεται η κατανοµή των επιχειρήσεων που πήραν µέρος στην έρευνα 

σε σχέση µε τέσσερις ποσοτικές µεταβλητές, σύµφωνα µε τα δεδοµένα των 

ερωτηµατολογίων και την εκτίµηση του συντονιστή της έρευνας : 

Πίνακας 3.1 Στατιστικά µεγέθη τουριστικών γραφείων Β.Ελλάδας (∆είγµα) 

∆ Ε Ι Γ Μ Α Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ 

Κύκλος Εργασιών 
(Μ.Ο. 3ετίας) 

< 1.000.000 
Ευρώ 

1- 2 εκατ. Ευρώ > 2 εκατ. Ευρώ 
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Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

68,5 21 10,5 

Αριθµός πελατών 
(ετησίως) 

< 2.000 2.000 – 10.000 > 10.000 

Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

50 40 10 

Αριθµός 
συναλλαγών 
(ετησίως) 

< 3.000 3.000 – 10.000 > 10.000 

Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

60 35 5 

Αριθµός 
εργαζοµένων  

< 3 3 – 6 > 6 

Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

37 42 21 

 

Αντίστοιχα, η κατανοµή των τουριστικών γραφείων της Β. Ελλάδας σε σχέση 

µε τις τέσσερις αυτές ποσοτικές µεταβλητές, εκτιµάται από εµπειρογνώµονες 

του κλάδου ότι είναι η ακόλουθη : 

Πίνακας 3.2 Στατιστικά µεγέθη τουριστικών γραφείων Β. Ελλάδας 

Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ  Κ Λ Α Σ Ε Ι Σ 

Κύκλος Εργασιών 
(Μ.Ο. 3ετίας) 

< 1.000.000 
Ευρώ 

1- 2 εκατ. Ευρώ > 2 εκατ. Ευρώ 

Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

70 28 2 

Αριθµός πελατών 
(ετησίως) 

< 2.000 2.000 – 10.000 > 10.000 

Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

60 37 3 

Αριθµός 
συναλλαγών 
(ετησίως) 

< 3.000 3.000 – 10.000 > 10.000 

Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

70 25 5 

Αριθµός 
εργαζοµένων  

< 3 3 – 6 > 6 
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Κατανοµή τουριστικών 
γραφείων  (σε %) 

75 20 5 

Από τη σύγκριση των δεδοµένων των δύο πινάκων προκύπτει ικανοποιητική 

συσχέτιση µεταξύ των ποσοτικών δεδοµένων του δείγµατος της έρευνας και 

του πληθυσµού (τουριστικά γραφεία Β. Ελλάδας), χωρίς ωστόσο να 

επιτρέπεται να αναφερθούµε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα, µε βάση τις αρχές 

και τη µεθοδολογία της Στατιστικής.  

 

3.2.3 Τµηµατοποίηση και δηµογραφικά στοιχεία  

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε είναι πρωτότυπο και υπήρξε το 

αποτέλεσµα βιβλιογραφικής έρευνας, η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούµενη 

ενότητα (3.1., κυρίως Wolfe, 2005) και σύνθεσης. Αποτελείται από δύο µέρη : 

Στο πρώτο µέρος ζητείται από τους ιδιοκτήτες / διευθυντές των τουριστικών 

γραφείων να κάνουν τµηµατοποίηση των πελατών τους σε σηµαντικούς 

(Heavy users) και λιγότερο σηµαντικούς (Light users), ακολουθεί εκτίµηση 

(από τους ίδιους) των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των πελατών τους ανά 

κατηγορία και καταγράφεται η γνώµη των ερωτηθέντων σχετικά µε τα 

κριτήρια που χρησιµοποιούν οι πελάτες τους (ανάλογα µε την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν) για την επιλογή τουριστικού γραφείου. Ουσιαστικά, µε το 

πρώτο αυτό µέρος επιχειρείται να υποκατασταθεί η πρώτη έρευνα πεδίου που 

θα απευθυνόταν στους πελάτες. 

Στο δεύτερο µέρος καταγράφονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά µε 

τα µέσα (πολιτικές) που έχουν στη διάθεσή τους και χρησιµοποιούν τα 

τουριστικά γραφεία για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής των πελατών 

τους και τη βαρύτητα που θεωρούν ότι θα πρέπει να έχει καθεµία από τις 

πολιτικές αυτές για την αντιµετώπισή τους. 

Αναλυτικότερα, το ερωτηµατολόγιο καταγράφει : 

α) Την αξιολόγηση των ερωτηθέντων σχετικά µε το ερώτηµα «ποιους 

θεωρούν σηµαντικούς πελάτες», µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 
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� Συνεισφορά στα ετήσια έσοδα της επιχείρησης 

� Αριθµός συναλλαγών το τελευταίο 12µηνο 

� Αριθµός πτήσεων / µετακινήσεων / διανυκτερεύσεων (το τελευταίο 
12µηνο) 

 

Η τµηµατοποίηση των πελατών σε Heavy users (σηµαντικούς) και Light users 

(λιγότερο σηµαντικούς) έγινε µε βάση τη βιβλιογραφική έρευνα (βλ. Ενότητα 

3.1)  

Άλλες πιθανές τµηµατοποιήσεις θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθες : 

• Συστηµατικοί < > Περιστασιακοί πελάτες  

• Πελάτες σε επιχειρηµατικό ταξίδι < >  σε ταξίδι αναψυχής 

• Πελάτες µε µία συναλλαγή (αεροπορικό εισιτήριο ή κράτηση διαµονής) 

< >  Πακέτο υπηρεσιών 

Ωστόσο επιλέχθηκε η προσέγγιση : «Σηµαντικοί – Λιγότερο σηµαντικοί» ως η 

πλέον περιεκτική και εύχρηστη, επειδή στην πράξη περιλαµβάνει ως διχοτοµία 

καθεµιά από τις παραπάνω τµηµατοποιήσεις και επιτρέπει σε κάθε 

συµµετέχοντα να απαντήσει µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

πελατείας του ή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του. 

Επίσης, τους ζητήθηκε να καταγράψουν  

β) τη συµµετοχή των πελατών τους (και των δύο κατηγοριών) στη συνολική 

«παραγωγή» και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Στα ερωτήµατα αυτά 

απάντησε το σύνολο των ερωτηθέντων και τα αποτελέσµατα των 

απαντήσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 3.3 : 

  Πίνακας 3.3 Σηµαντικοί – Λιγότερο Σηµαντικοί πελάτες (Κατανοµή) 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 
ΠΕΛΑΤΕΣ  

(%) 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

(%) 

Αριθµός πελατών 53,95 46,05 
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Αριθµός συναλλαγών 69,12 30,88 

Συµµετοχή στον κύκλο εργασιών 68,95 31,05 

 

Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι σαφής : Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία οι 

ερωτηθέντες καταγράφουν ως «σηµαντικούς πελάτες» συνεισφέρουν το 70 

περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών και του πλήθους των συναλλαγών 

των τουριστικών γραφείων, αν και αντιπροσωπεύουν το 54% περίπου του 

συνολικού αριθµού των πελατών. 

Στο ∆ιάγραµµα 3.1 απεικονίζεται η διαφοροποίηση των δύο κατηγοριών ως 

προς τα τρία κριτήρια, µε βάση τα οποία έγινε η ταξινόµηση. 

∆ιάγραµµα 3.1 Τµηµατοποίηση πελατών 
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Από την προσεκτική µελέτη των ερωτηµατολογίων προκύπτει ότι υπάρχουν 

σηµαντικές διακυµάνσεις στις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε το 

ποσοστό των πελατών που θεωρούν σηµαντικούς, µε αποτέλεσµα να 

διαµορφώνεται το σχεδόν ουδέτερο αποτέλεσµα (53,95% σηµαντικοί, 

46,05% λιγότερο σηµαντικοί). 

Στην επόµενη ενότητα ερωτήσεων ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην 

έρευνα να δώσουν την εκτίµησή τους για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

των πελατών τους, ανά κατηγορία. Τους αντίστοιχους πίνακες συµπλήρωσαν 
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όλοι οι ερωτηθέντες µε εξαίρεση τρεις, οι οποίοι έδωσαν πολύ υψηλό ποσοστό 

στην πρώτη κατηγορία (σηµαντικοί πελάτες) και στη συνέχεια συµπλήρωσαν 

τα δηµογραφικά στοιχεία µόνο για την κατηγορία αυτή και απέφυγαν να 

συµπληρώσουν στοιχεία για τη δεύτερη. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται 

στους Πίνακες 3.4 και 3.5 που ακολουθούν : 

Πίνακας 3.4 ∆ηµογραφικά στοιχεία (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) 

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι   Π Ε Λ Α Τ Ε Σ   

Φύλο   ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ     

  ποσοστό 57,5 42,5     

Ηλικία    18-30 31-45 45-65 65 + 

  ποσοστό 8,9 35,3 46,4 9,4 

Εισόδηµα    <12.000 
Ευρώ 

12.000-
25.000 

25.000 -
50.000 

50.000 
+ Ευρώ 

  ποσοστό 7,1 31,8 41,8 19,4 

Εκπαίδευση    Γυµνάσιο Λύκειο Τριτοβάθµ   

  ποσοστό 11,2 32,6 56,2   

 

Πίνακας 3.5 ∆ηµογραφικά στοιχεία (Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) 

Λιγότερο Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι   Π  Ε  Λ Α Τ Ε Σ   

Φύλο   ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ     

  ποσοστό 60,71 39,29     

Ηλικία    18-30 31-45 45-65 65 + 

  ποσοστό 21,07 35,00 33,21 10,71 

Εισόδηµα    <12.000 
Ευρώ 

12.000-
25.000 

25.000 -
50.000 

50.000 
+ Ευρώ 

  ποσοστό 16,92 45,77 24,85 12,46 

Εκπαίδευση    Γυµνάσιο Λύκειο Τριτοβάθµ   

  ποσοστό 19,00 42,15 38,85   

 

Από τη σύγκριση των δύο αυτών πινάκων, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 

3.6 προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο κατηγοριών πελατών, 

κυρίως στην κατανοµή τους σε κλάσεις όσον αφορά στην ηλικία, το εισόδηµα 
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και το επίπεδο εκπαίδευσης. Ωστόσο οι διαφορές αυτές δεν είναι δυνατόν να 

αξιολογηθούν στατιστικά, επειδή είναι περιορισµένο το µέγεθος του 

δείγµατος. 

Πίνακας 3.6 ∆ηµογραφικά στοιχεία (Σύγκριση) 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ     

Φύλο ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ     

 Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι 57,5 42,5     

Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 60,71 39,29     

Ηλικία  18-30 31-45 45-65 65 + 

 Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι 8,9 35,3 46,4 9,4 

Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 21,07 35,00 33,21 10,71 

Εισόδηµα  <12.000 Ευρώ 12.000-25.000 25.000 -
50.000 

50.000 
+ Ευρώ 

 Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι 7,1 31,8 41,8 19,4 

Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 16,92 45,77 24,85 12,46 

Εκπαίδευση  Γυµνάσιο Λύκειο Τριτοβάθµ   

 Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι 11,2 32,6 56,2   

Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 19,00 42,15 38,85   

 

Η γραφική απεικόνιση των δεδοµένων κάνει περισσότερο παραστατική τη 

διαφορά αυτή. 

∆ιάγραµµα 3.2 Σύγκριση ηλικίας 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

18-30 31-45 45-65 65 +

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

79 

 

∆ιάγραµµα 3.3 Σύγκριση εισοδήµατος 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ - Εισόδηµα
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∆ιάγραµµα 3.4 Σύγκριση εκπαιδευτικού επιπέδου 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ - Εκπαιδ. επίπεδο
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Επίσης, έγινε διερεύνηση των πηγών και των τρόπων ενηµέρωσης των 

πελατών, ανάλογα µε την κατηγορία τους. Η ερώτηση ήταν :  

Κατά την εκτίµησή σας, οι πελάτες σας ενηµερώνονται  / επιλέγουν 

Προορισµό – Αεροπορική Εταιρία – Κατάλυµα από : Έντυπη ∆ιαφήµιση 

(εφηµερίδες, περιοδικά) – ΙΝΤΕΡΝΕΤ - Φίλους / Συγγενείς - Φυλλάδια 

Τουριστικών Γραφείων - Άλλο µέσο 
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Οι τέσσερις πρώτες επιλογές που προτάθηκαν κάλυψαν σχεδόν απόλυτα τους 

ερωτηθέντες, µε αποτέλεσµα η επιλογή «Άλλο µέσο» να συγκεντρώσει πολύ 

µικρό ποσοστό (µικρότερο από 4,5%). Η κατανοµή (σε ποσοστά) τόσο στα 

µέσα που χρησιµοποιούν για την ενηµέρωσή τους, όσο και µεταξύ των δύο 

κατηγοριών πελατών, όσον αφορά στο ίδιο µέσο, φαίνεται να είναι 

ισορροπηµένη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 3.7. 

Πίνακας 3.7 Πηγές ενηµέρωσης 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

Πελάτες 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 
Πελάτες 

Έντυπη ∆ιαφήµιση (εφηµερίδες, 
περιοδικά) 20,28 24,00 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 29,17 29,33 

Φίλους / Συγγενείς 23,61 23,67 

Φυλλάδια Τουριστικών Γραφείων  23,33 18,67 

Άλλο µέσο  3,61 4,33 

 

3.2.4 Κριτήρια ικανοποίησης πελατών  

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε στον προσδιορισµό από πλευράς των 

ιδιοκτητών / διευθυντών τουριστικών γραφείων των κριτηρίων, µε βάση τα 

οποία οι πελάτες τους επιλέγουν το τουριστικό γραφείο από το οποίο 

εξυπηρετούνται. Η επιλογή να ερωτηθούν οι προµηθευτές των υπηρεσιών για 

τα κριτήρια επιλογής των πελατών τους, αντί των ιδίων των πελατών, ήταν 

αναγκαστική και παρουσιάζει µια σχετική πρωτοτυπία και ιδιαιτερότητα. 

Μεθοδολογικά δεν απορρίπτεται και µάλιστα υπάρχει µια τουλάχιστον σχετική 

υποστηρικτική αναφορά στην εργασία «Cognitive consistency and the 

perceptions of others’ opinions» (Smith, 1973), ενώ είναι προφανές ότι ο 

προµηθευτής υπηρεσιών είναι και ο εγγύτερος στον πελάτη, ώστε να µπορεί 

να γνωρίζει τη γνώµη του, αλλά και άµεσα ενδιαφερόµενος για τη γνώµη 

αυτή, ώστε να ενηµερώνεται για κάθε ενδεχόµενη τροποποίησή της.  Ωστόσο, 

δεν έχει βρεθεί σχετική βιβλιογραφία από την οποία να προκύπτει ότι µια 
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τέτοια προσέγγιση είναι και αποτελεσµατική, δηλαδή δεν έχει βρεθεί έρευνα 

που να επιβεβαιώνει ότι η εκτίµηση των προµηθευτών σχετικά µε τη γνώµη 

των πελατών συµπίπτει ή προσεγγίζει ικανοποιητικά τη γνώµη των πελατών ή 

κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συµβεί αυτό. 

Η ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής : 

Αν ρωτούσαµε τους πελάτες σας, και των δύο κατηγοριών (Σηµαντικοί – 

Λιγότερο Σηµαντικοί), πώς, κατά τη γνώµη σας, ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΕΚΕΙΝΟΙ τα 

παρακάτω κριτήρια για την επιλογή Τουριστικού Γραφείου, ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν ; 

    Βαθµολογείστε από :    έως:  
Πάρα πολύ σηµαντικό 7 6 5 4 3 2 1 Καθόλου σηµαντικό   

 
Τα κριτήρια (χωρίς αξιολόγηση και µε αλφαβητική σειρά) ήταν τα ακόλουθα : 
 

– ∆ηµόσια εικόνα της επιχείρησης 

– Εικόνα του επαγγελµατικού χώρου 

– Εµπειρία στο αντικείµενο  

– Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση 

– Εξειδίκευση σε σχέση µε προορισµό/ούς 

– Εξοπλισµός γραφείου και ενηµερωτικά έντυπα 

– Ικανότητα για εξασφάλιση χαµηλών τιµών 

– Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και λειτουργική 

– Κόστος υπηρεσιών (Χρεώσεις) 

– Μέγεθος επιχείρησης 

– Προηγούµενη θετική εµπειρία του πελάτη 

– Συνέπεια και αξιοπιστία 

– Συστάσεις από συγγενείς και φίλους 

– Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση 

– Άλλο : (Συµπληρώστε) 

Τα κριτήρια επιλέχθηκαν µε βάση τη βιβλιογραφική έρευνα και 

επιβεβαιώθηκαν ως σηµαντικά µετά από συνεντεύξεις µε εµπειρογνώµονες 

του κλάδου.  

Τα αποτελέσµατα (µέσοι όροι των αντίστοιχων απαντήσεων στα 

ερωτηµατολόγια για τις δύο κατηγορίες) καταγράφονται κατά σειρά 
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σηµαντικότητας κριτηρίου στους Πίνακες 3.8 και 3.9 και παρουσιάζονται στα 

γραφήµατα που ακολουθούν (∆ιαγράµµατα 3.5 και 3.6). 

Πίνακας 3.8 Κριτήρια ικανοποίησης (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Πελάτες) 

 Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Πελάτες 

1 Συνέπεια και αξιοπιστία 6,89 

2 Εµπειρία στο αντικείµενο  6,68 

3 
Προηγούµενη θετική εµπειρία του 
πελάτη 

6,68 

4 Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση 6,21 

5 Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση 6,11 

6 Εξειδίκευση σε σχέση µε προορισµό/ούς 5,84 

7 
Ικανότητα για εξασφάλιση χαµηλών 
τιµών 

5,84 

8 ∆ηµόσια εικόνα της επιχείρησης 5,58 

9 Συστάσεις από συγγενείς και φίλους 5,37 

10 Κόστος υπηρεσιών (Χρεώσεις) 5,21 

11 Εικόνα του επαγγελµατικού χώρου 4,68 

12 
Εξοπλισµός γραφείου και ενηµερ. 
έντυπα 

4,58 

13 Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και λειτουργική 4,33 

14 Μέγεθος επιχείρησης 4,11 
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∆ιάγραµµα 3.5 Κριτήρια ικανοποίησης (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Πελάτες) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
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Πίνακας 3.9 Κριτήρια ικανοποίησης (Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Πελάτες) 

  

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Λιγότερο 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

Πελάτες 

1 Ικανότητα για εξασφάλιση χαµηλών τιµών 6,75 

2 Προηγούµενη θετική εµπειρία του πελάτη 6,19 

3 Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση 6,19 

4 Συνέπεια και αξιοπιστία 6,13 

5 Κόστος υπηρεσιών (Χρεώσεις) 6,00 

6 Συστάσεις από συγγενείς και φίλους 5,88 

7 Εµπειρία στο αντικείµενο  5,44 

8 Εξοπλισµός γραφείου και ενηµερ. έντυπα 5,31 

9 Εξειδίκευση σε σχέση µε προορισµό/ούς 5,25 

10 Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση 5,13 

11 ∆ηµόσια εικόνα της επιχείρησης 5,13 

12 Εικόνα του επαγγελµατικού χώρου 4,88 

13 Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και λειτουργική 4,67 

14 Μέγεθος επιχείρησης 4,38 
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∆ιάγραµµα 3.6 Κριτήρια ικανοποίησης (Λιγότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Πελάτες) 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
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Όλα τα κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες πελατών αξιολογούνται µε τιµή 

µεγαλύτερη της µέσης τιµής της κλίµακας αξιολόγησης (3,5). Ωστόσο, τα 

κριτήρια που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας προσεγγίζουν το απόλυτα 

θετικό (6,89 και 6,75 αντίστοιχα στους δύο πίνακες). Επίσης, και στις δύο 

κατηγορίες υπάρχουν 5 κριτήρια (όχι τα ίδια) µε βαθµολογία από 6 και πάνω. 

Ωστόσο, το πρώτο κριτήριο της κατηγορίας των σηµαντικών πελατών 

(«Συνέπεια και αξιοπιστία») είναι τέταρτο στη δεύτερη κατηγορία, ενώ 

αντίστοιχα το πρώτο κριτήριο της δεύτερης κατηγορίας («Ικανότητα για 

εξασφάλιση χαµηλών τιµών») είναι έβδοµο στην πρώτη. 

Η διαφοροποίηση στην ιεράρχηση των κριτηρίων, ανάλογα µε την 

κατηγορία των πελατών, αποτελεί θεµελιακό εύρηµα της έρευνας και 

αντανακλά τη διαφοροποίηση είτε των αναγκών των πελατών των δύο 

κατηγοριών, είτε των κοινωνικο – οικονοµικών παραµέτρων των επιλογών 

τους, που πιθανόν να εδράζονται στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των δύο 

κατηγοριών. 
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3.3. Εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD 
 

3.3.1 Το πρώτο σπίτι ποιότητας   

Η συνέχιση της µελέτης και η εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD απαιτεί τη 

στάθµιση και την οµαδοποίηση των κριτηρίων. Όσον αφορά στη 

στάθµιση, χρησιµοποιώντας ως «σταθµά» τη συµµετοχή στον κύκλο 

εργασιών (Πίνακας 3.3), η κατανοµή του οποίου στις δύο κατηγορίες πελατών 

συµπίπτει σχεδόν και µε τον αριθµό συναλλαγών, παίρνουµε την ακόλουθη 

διάταξη των κριτηρίων :  

  Πίνακας 3.10 Σταθµισµένος πίνακας κριτηρίων 

    68,95 31,05 

  

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 
Πελάτες 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

1 Συνέπεια και αξιοπιστία 6,66 6,89 6,13 

2 Προηγούµενη θετική εµπειρία 
του πελάτη 

6,53 6,68 6,19 

3 Εµπειρία στο αντικείµενο  6,30 6,68 5,44 

4 Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση 6,13 6,11 6,19 

5 Ικανότητα για εξασφάλιση 
χαµηλών τιµών 

6,12 5,84 6,75 

6 Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση 5,87 6,21 5,13 

7 Εξειδίκευση σε σχέση µε 
προορισµό/ούς 

5,66 5,84 5,25 

8 Συστάσεις από συγγενείς και 
φίλους 

5,53 5,37 5,88 

9 Κόστος υπηρεσιών (Χρεώσεις) 5,46 5,21 6,00 

10 ∆ηµόσια εικόνα της 
επιχείρησης 

5,44 5,58 5,13 

11 Εξοπλισµός γραφείου και 
ενηµερωτικά έντυπα 

4,81 4,58 5,31 

12 Εικόνα του επαγγελµατικού 
χώρου 

4,74 4,68 4,88 

13 Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και 
λειτουργική 

4,44 4,33 4,67 

14 Μέγεθος επιχείρησης 4,19 4,11 4,38 
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Στον Πίνακα 3.10 παρατηρούµε ότι γίνεται εξισορρόπηση της ιεράρχησης των 

κριτηρίων των  δύο προηγουµένων πινάκων, που οδηγεί σε δέκα κριτήρια µε 

αξιολόγηση σηµαντικότητας πάνω από 5 και σε πέντε κριτήρια µε αξιολόγηση 

πάνω από 6. 

Μια παραστατική αποτύπωση της διαφοροποίησης µεταξύ σηµαντικών, 

λιγότερο σηµαντικών πελατών και σταθµισµένου αποτελέσµατος για καθένα 

από τα κριτήρια ακολουθεί στο ∆ιάγραµµα 3.7. 
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∆ιάγραµµα 3.7 Στάθµιση κριτηρίων 
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Η οµαδοποίηση των κριτηρίων αποτελεί ενδιάµεσο βήµα για την εφαρµογή 

του επόµενου σταδίου της µεθοδολογίας (2ο σπίτι ποιότητας). Η διαδικασία 

αυτή πραγµατοποιείται µε χρήση µεθόδων στατιστικής ανάλυσης (Cluster 

analysis, AHP), αλλά στην περίπτωσή µας ακολουθήσαµε µια απλή λογική 

διαδικασία, µε την οποία τα 14 κριτήρια οµαδοποιήθηκαν µε βάση το 

σηµασιολογικό τους περιεχόµενο σε ένα µικρότερο αριθµό κριτηρίων 

(παραγόντων) µε ευρύτερη σηµασία. 

Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ο ακόλουθος πίνακας :  

  Πίνακας 3.11 Παράγοντες ικανοποίησης πελατών 

Παράγοντες  

Αξιοπιστία – Ποιότητα Υπηρεσιών  

- Εξειδίκευση σε σχέση µε προορισµό/ούς  

- Προηγούµενη θετική εµπειρία του πελάτη  

- Συνέπεια και αξιοπιστία 

Γνώσεις και συµπεριφορά προσωπικού 

- Εµπειρία στο αντικείµενο  

- Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση  

- Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση 

Οικονοµικά κριτήρια  

- Ικανότητα για εξασφάλιση χαµηλών τιµών  

- Κόστος υπηρεσιών (Χρεώσεις) 

Υποδοµές της επιχείρησης  

- Εικόνα του επαγγελµατικού χώρου  

- Εξοπλισµός γραφείου και ενηµερωτικά 
έντυπα 

- Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και λειτουργική  

- Μέγεθος επιχείρησης 

Φήµη  

- ∆ηµόσια εικόνα της επιχείρησης  

- Συστάσεις από συγγενείς και φίλους 
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Ο συνδυασµός οµαδοποίησης κριτηρίων (Πίνακας 3.11) και στάθµισης 

(Πίνακας 3.10) οδηγεί στον συµπτηγµένο πίνακα παραγόντων (Πίνακας 

3.12), στον οποίο οι τιµές των παραγόντων είναι οι µέσες τιµές (average) των 

τιµών των κριτηρίων που αποτελούν την αντίστοιχη οµάδα. 

  Πίνακας 3.12 Βαθµολογία παραγόντων ικανοποίησης πελατών 

Αξιοπιστία – Ποιότητα Υπηρεσιών  6,24 

Γνώσεις και συµπεριφορά προσωπικού 6,03 

Οικονοµικά κριτήρια  5,79 

Φήµη  5,66 

Υποδοµές της επιχείρησης  4,54 

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για το 

σύνολο των πελατών των ερωτηθέντων, και µάλιστα σταθµισµένο µε βάση τη 

συνεισφορά τους στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, ο παράγοντας : 

«Αξιοπιστία – Ποιότητα Υπηρεσιών» διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ 

ακολουθούν οι παράγοντες : 

 Γνώσεις και συµπεριφορά προσωπικού, Οικονοµικά κριτήρια, Φήµη 

σε ίσες περίπου «αποστάσεις» µεταξύ τους. 

Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες έχουν προέλθει από τη σύνθεση των κριτηρίων 

ικανοποίησης των πελατών (βλ. Πίνακα 3.11), καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

απαιτήσεων των πελατών και η ιεράρχηση τους, που προκύπτει από τη 

«βαθµολογία» τους αναδεικνύει την ποιότητα, µε την ευρύτερη έννοια, 

(Κριτήρια 1 και 2) ως σηµαντικότερο παράγοντα για τον πελάτη από τη φήµη 

της επιχείρησης και τα οικονοµικά κριτήρια.   

Τέλος, ο παράγοντας : «Υποδοµές της επιχείρησης» υπολείπεται σηµαντικά 

από τα προηγούµενα, αλλά, µε βάση τη βαθµολογία του, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί αµελητέος. 
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Η κατασκευή του πρώτου σπιτιού ποιότητας οδηγεί σ’ ένα πίνακα, όπως αυτός 

στην Εικόνα 3.2. 

Εικόνα 3.2 Το πρώτο σπίτι ποιότητας (Πίνακας) 

 

Πηγή : Georgiou et al (2008) 

Ο αντίστοιχος πίνακας για την παρούσα µελέτη διαµορφώνεται ως εξής : 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 
Πελάτες 

68,95 6,32 6,12 5,66 5,89 4,43 

      

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 
Πελάτες 31,05 6,06 5,81 6,09 5,13 4,81 

      

Σηµαντικότητα 

100,00 6,24 6,03 5,79 5,66 4,54 

      

  

Οι στήλες δεξιά δεν είναι δυνατόν να συµπληρωθούν, επειδή δεν εφαρµόζουµε ανταγωνιστική αξιολόγηση, όπως ήδη αναφέρθηκε 

στην αρχή του κεφαλαίου (Στόχος και όρια της έρευνας). 
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3.3.2 Το δεύτερο σπίτι ποιότητας 

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλάµβανε ένα σύντοµο εισαγωγικό 

σηµείωµα αναφορικά µε τις πολιτικές βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της 

επιχείρησης κι ένα πίνακα διπλής εισόδου (Γραµµές : Οµαδοποιηµένα Κριτήρια 

Πελατών - Παράγοντες, Στήλες : Πολιτικές Βελτίωσης). Η επιλογή των 

πολιτικών αυτών βασίστηκε, όπως αναφέρθηκε ήδη και στην Ενότητα 3.1, στις 

ερευνητικές εργασίες για την ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα 

(Andronikidis et al, 2008 και Georgiou et al, 2009), σε συνδυασµό µε τη γνώµη 

έµπειρων στελεχών του κλάδου των τουριστικών γραφείων. 

Και οι 19 ερωτηθέντες συµπλήρωσαν τον πίνακα µε επιµέλεια και µετά από 

συζήτηση µε το συντονιστή της έρευνας. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων 

(µέσες τιµές των 19 απαντήσεων) συνοψίζονται στον Πίνακα 3.14. 

Πίνακας 3.14 Το δεύτερο σπίτι ποιότητας 

  Αξιοποίηση 
Πληροφοριακών 

Συστηµάτων και 
εφαρµογών 

Αξιοποίηση  
κινήτρων των 

προµηθευτών 

Βελτίωση 
µεθόδων 

εξυπηρέτησης 

Εκπαίδευση 
και ανάπτυξη 

ανθρώπινου 
δυναµικού 

Τιµολογιακή 
πολιτική 

Αξιοπιστία – Ποιότητα 
Υπηρεσιών  

6,32 5,00 5,84 6,11 5,21 

- Εξειδίκευση σε σχέση µε 
προορισµό/ούς //- Προηγούµενη θετική 
εµπειρία του πελάτη //- Συνέπεια και 
αξιοπιστία 

 

     

Γνώσεις και συµπεριφορά 
προσωπικού 

6,26 3,84 5,84 6,42 3,58 

- Εµπειρία στο αντικείµενο //- 
Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση // 
Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση       

Οικονοµικά κριτήρια  6,32 5,68 4,47 5,11 6,37 
- Ικανότητα για εξασφάλιση χαµηλών 
τιµών //- Κόστος υπηρεσιών (Χρεώσεις)       

Φήµη  5,05 4,11 5,74 5,89 5,21 
- ∆ηµόσια εικόνα της επιχείρησης //- 
Συστάσεις από συγγενείς και φίλους       

Υποδοµές της επιχείρησης  6,32 4,21 5,32 5,26 3,89 

- Εικόνα του επαγγελµατικού χώρου //- 
Εξοπλισµός γραφείου και ενηµερ. 
Έντυπα //- Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και 
λειτουργική //- Μέγεθος επιχείρησης 

      

  
6,05 4,57 5,44 5,76 4,85 

  

Η πρώτη εικόνα των αποτελεσµάτων είναι ότι οι επιχειρήσεις αξιολογούν 

συνολικά ως σηµαντικότερη πολιτική για την αντιµετώπιση των απαιτήσεων των 

πελατών τους την «Αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και 

Εφαρµογών» και ως λιγότερο σηµαντική την «Αξιοποίηση κινήτρων των 

προµηθευτών», µε δεύτερη λιγότερο σηµαντική την «Τιµολογιακή πολιτική». Οι 

δύο άλλες πολιτικές «Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού» και «Βελτίωση 

µεθόδων εξυπηρέτησης» είναι αρκετά σηµαντικές επίσης και συνθέτουν ένα 
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συνολικό πλαίσιο ποιότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων τουριστικών 

γραφείων. 

Στο ∆ιάγραµµα 3.8 παρουσιάζεται γραφικά η ταξινόµηση των πολιτικών µε βάση 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

∆ιάγραµµα 3.8 Βαθµολογία πολιτικών βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Η διαδικασία παραγωγής του δεύτερου σπιτιού ποιότητας περιγράφεται στην 

Εικόνα 3.3. 
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Εικόνα 3.3 Το µοντέλο QFD 

 

Πηγή : Georgiou et al (2008) 

  

Η κατασκευή του δεύτερου σπιτιού ποιότητας προκύπτει από τη συσχέτιση  των 

απαιτήσεων (κριτηρίων ικανοποίησης) των πελατών (WΗΑΤs) µε τα εργαλεία – 

πολιτικές (HOWs) της επιχείρησης ή σωστότερα, στην περίπτωσή µας, του 

κλάδου των τουριστικών γραφείων.  

Η στάθµιση λοιπόν των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.14 

(Πολιτικές βελτίωσης) µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 3.12 (Παράγοντες 

ικανοποίησης) δίνει τον Πίνακα 3.15, στον οποίο παρατηρούµε ότι διατηρείται η 

σειρά κατάταξης των πολιτικών µε µικρές διαφοροποιήσεις στη βαθµολογία 

τους, λόγω της στάθµισης.  
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  Πίνακας 3.15 Το δεύτερο σπίτι ποιότητας (σταθµισµένες τιµές) 

 

Ο Πίνακας 3.15 περιλαµβάνει τις µεταβλητές εισόδου (που είναι τα 

αποτελέσµατα του Πίνακα 3.12 (πρώτο σπίτι), τα αποτελέσµατα (τελευταία 

γραµµή) και τον πίνακα σχέσεων (Relationship Matrix) µεταξύ απαιτήσεων των 

πελατών και πολιτικών βελτίωσης ανταγωνιστικότητας (5Χ5).  

Το δεύτερο σπίτι ολοκληρώνεται µε την οροφή (Βλ. Κεφ. 2.1.3), που 

σχηµατίζεται µε τον υπολογισµό του συντελεστή συσχέτισης (correlation 

coefficient) για κάθε ζεύγος διανυσµάτων (τιµών των στηλών) των πολιτικών 

βελτίωσης ανταγωνιστικότητας (Design Requirements – DRs). Οι συντελεστές 

αυτοί έχουν υπολογιστεί και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.16α, ενώ στον 

Πίνακα 3.16β απεικονίζονται τα αποτελέσµατα ταξινοµηµένα σε φθίνουσα 

διάταξη. 

 

Πίνακας 3.16α  Ο Πίνακας τεχνικής συσχέτισης (τριγωνικός) 
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Πίνακας 3.16β Ο Πίνακας τεχνικής συσχέτισης (γραµµή)  

 

Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον και σχολιάζονται 

αναλυτικά στην Ενότητα 3.3.3.  

Η ολοκληρωµένη εικόνα του δεύτερου σπιτιού ποιότητας παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3.17. 

Πίνακας 3.17 Το δεύτερο σπίτι ποιότητας (πλήρης έκδοση) 
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3.3.3 Σχολιασµός των πινάκων του δεύτερου σπιτιού ποιότητας  

 
Ο Πίνακας Συσχετίσεων (Relationship Matrix) 

Η τελευταία γραµµή του Πίνακα 3.17 (Πίνακας Συσχετίσεων) προσδιορίζει τη 

«βαθµολογία» που παίρνουν οι πέντε πολιτικές βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων (τουριστικών γραφείων) όταν αυτές 

σταθµιστούν µε τα κριτήρια επιλογής – ικανοποίησης των πελατών. Η 

βαθµολογία κατατάσσει πρώτη την «Αξιοποίηση Πληροφοριακών 

Συστηµάτων και Εφαρµογών» (6,04). Το γεγονός αυτό ήταν αναµενόµενο, 

επειδή οι επιχειρηµατίες του κλάδου αναγνωρίζουν τον παράγοντα αυτό ως 

ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µέχρι τώρα ανάπτυξή του, την ταχύτητα 

εξυπηρέτησης των πελατών και γενικότερα, την ποιότητα των προσφεροµένων 

υπηρεσιών. Παράλληλα όµως διαβλέπουν σηµαντικούς κινδύνους µείωσης του 

κύκλου εργασιών και, µεσοπρόθεσµα, υποκατάστασης ενός µεγάλου τµήµατος 

των δραστηριοτήτων του κλάδου από διαδικτυακές εφαρµογές πληροφόρησης 

και πώλησης υπηρεσιών, που µέχρι σήµερα προσφέρονται από τα τουριστικά 

γραφεία (βλέπε και Ενότητα 1.3.4). 

Ακολουθούν οι πολιτικές «Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναµικού» (5,75) και «Βελτίωση µεθόδων εξυπηρέτησης» (5,35), οι 

οποίες συνδέονται στενά µεταξύ τους, υποστηρίζονται από την  «Αξιοποίηση 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών» και συνθέτουν ένα συνολικό 

πλαίσιο ποιότητας, αποτελούν δηλαδή παράγοντες βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης, οι οποίοι απαιτούν επεµβάσεις 

περισσότερο σε άυλες και λιγότερο σε υλικές πλευρές και λειτουργίες της. 

Η «Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» αποτελεί ουσιαστικά την 

επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για το 

µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων οι εργαζόµενοι είναι ένας ή δύο και τα 

πρόσωπα αυτά αποτελούν ένα ουσιαστικό τµήµα της συνολικής οντότητας της 

επιχείρησης, ιδίως αν εργάζονται σ΄αυτήν πολλά χρόνια.  

Η «Βελτίωση µεθόδων εξυπηρέτησης» είναι ένας παράγοντας ορισµένος µε 

λιγότερη σαφήνεια από τους δύο προηγούµενους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 
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ερωτηθέντων δεν δυσκολεύτηκε να τον επιλέξει και να τον αξιολογήσει τρίτο 

από τους πέντε συνολικά. Προϋποθέτει την αποτελεσµατική εφαρµογή των δύο 

προηγουµένων παραγόντων, αλλά τους χρησιµοποιεί συνθετικά και κατά κάποιο 

τρόπο τους υπερβαίνει. Είναι δυνατόν να περιλαµβάνει νέες µορφές οργάνωσης 

της καθηµερινής λειτουργίας του γραφείου, που υπερβαίνουν τις λειτουργίες και 

τις δυνατότητες των εφαρµογών πληροφορικής, πρωτότυπο πλαίσιο και 

µεθόδους επικοινωνίας µε τον πελάτη, καθώς επίσης και τη συνολική διαχείριση 

απρόβλεπτων και δυσάρεστων καταστάσεων για τον πελάτη.  

Ακολουθεί ο παράγοντας «Τιµολογιακή πολιτική», ο οποίος αξιολογείται µεν, 

αλλά όχι ως ιδιαίτερης σηµασίας. Μια πιθανή ερµηνεία είναι το γεγονός ότι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων είναι µεταπωλητές προϊόντων 

και υπηρεσιών άλλων (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, tour operators) και οι 

δυνατότητες παρέµβασής τους στη διαµόρφωση της τελικής τιµής (ή η άσκηση 

τιµολογιακής πολιτικής γενικότερα) είναι πολύ περιορισµένες. 

Τελευταίος στην κατάταξη έρχεται ο παράγοντας «Αξιοποίηση κινήτρων των 

προµηθευτών». Από τις άτυπες συνεντεύξεις που πλαισίωναν τη συµπλήρωση 

του ερωτηµατολογίου προκύπτει ότι τα κίνητρα αυτά είναι σήµερα πολύ 

περιορισµένα και η αξιοποίησή τους δεν συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη 

των εργασιών και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. 

 

Ο Πίνακας Τεχνικής Συσχέτισης (Technical Correlations Matrix) 

Ο Πίνακας 3.16β περιλαµβάνει τους συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των 

διανυσµάτων στηλών των 5 πολιτικών ανά 2 (βλ. Πίνακα 3.17), οι οποίοι 

διαµορφώνουν την «οροφή» του δεύτερου σπιτιού (Technical Correlation 

Matrix). Οι πέντε πολιτικές συµβολίζονται µε Α, Β, Γ, ∆, Ε (βλ. Πίνακα 3.16α). 

Όπως επισηµαίνει ο Cohen (1995), o Πίνακας αυτός είναι πιθανώς το πιο 

αναξιοποίητο τµήµα της µεθοδολογίας QFD, ωστόσο, τα πιθανά οφέλη από την 

ανάπτυξη και αξιολόγησή του είναι σηµαντικά.   
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Πίνακας 3.16α  

 

και η εικόνα που δίνει ο Πίνακας 3.16β (ο οποίος επαναλαµβάνεται εδώ για 

καλύτερη εποπτεία του σχολιασµού που θα ακολουθήσει) είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα. 

Πίνακας 3.16β 

 

Η θετική συσχέτιση δύο παραγόντων (πολιτικών) ερµηνεύεται ως συνέργια (ή 

δυνατότητα για συνέργια) των δύο αυτών παραγόντων, σε σχέση µε τον 

επιδιωκόµενο κεντρικό στόχο, που είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

της επιχείρησης, στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των πελατών της. 

Η αρνητική συσχέτιση δύο πολιτικών ερµηνεύεται γενικά ως ανταγωνισµός 

των πολιτικών αυτών, είτε σε σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους, είτε σε σχέση 

µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής της επιχείρησης. 

Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουµε (ASI, 1994; Cohen, 1995; Hauser and 

Clausing, 1998) ότι καταγράφονται 5 τύποι (ή επίπεδα) τεχνικών συσχετίσεων: 

Ισχυρή θετική συσχέτιση, Μέτρια θετική συσχέτιση, Μηδενική συσχέτιση, 

Μέτρια αρνητική συσχέτιση και Ισχυρή αρνητική συσχέτιση. 

∆ιαπιστώνουµε ότι τα ζεύγη πολιτικών «Αξιοποίηση κινήτρων των 

προµηθευτών» & «Τιµολογιακή πολιτική» (σ.σ. 0,91) και «Βελτίωση µεθόδων 

εξυπηρέτησης» & «Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» (σ.σ. 

0,90) παρουσιάζουν ισχυρότατη θετική συσχέτιση (συνέργια). Το αποτέλεσµα 

αυτό είναι εύλογο για καθένα από τα δύο αυτά ζεύγη πολιτικών, ωστόσο είναι 

εντυπωσιακή η ισχύς του.  
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Μέτρια συσχέτιση (0,35) εµφανίζει ο πρώτος µε το δεύτερο παράγοντα 

(«Αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών» & «Αξιοποίηση 

κινήτρων των προµηθευτών»), ενώ πρακτικά ασυσχέτιστοι (σ.σ. 0,04) είναι ο 

πρώτος µε τον πέµπτο παράγοντα («Αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 

και Εφαρµογών» & «Τιµολογιακή πολιτική»).  

Στην συνέχεια του πίνακα καταγράφονται αρνητικές συσχετίσεις µε συνολικά 6 

τιµές που καλύπτουν και τους πέντε παράγοντες. Θα επιχειρήσουµε µια ερµηνεία 

των αρνητικών αυτών συσχετίσεων, ορίζοντας, µε βάση τα αποτελέσµατα του 

πίνακα που σχολιάσαµε µέχρι τώρα (θετικές συσχετίσεις), τρεις συστάδες 

(clusters) παραγόντων : Γ&∆, Β&Ε και Α,.  

Ας ονοµάσουµε τη συστάδα Γ&∆ «ποιοτικούς παράγοντες» και τη συστάδα Β&Ε 

«οικονοµικούς παράγοντες». Με την παραδοχή αυτή, παρατηρούµε ισχυρή 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ του «οικονοµικού» παράγοντα Β («Αξιοποίηση 

κινήτρων των προµηθευτών») µε καθένα από τους δύο «ποιοτικούς» 

παράγοντες Γ&∆ : σ.σ. (Β Χ Γ)= -0,80  και  σ.σ. (Β Χ ∆)= -0,67. 

Επίσης, παρατηρούµε µέτρια αρνητική συσχέτιση µεταξύ του δεύτερου 

«οικονοµικού» παράγοντα Ε («Τιµολογιακή πολιτική») µε καθένα από τους δύο 

«ποιοτικούς» παράγοντες Γ&∆: σ.σ.(Ε Χ Γ)= -0,62 ,   σ.σ.(Ε Χ ∆)= -0,44. 

Τέλος, παρατηρούµε λιγότερο σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ του 

παράγοντα Α µε καθένα από τους δύο «ποιοτικούς» παράγοντες :  σ.σ. (Α Χ Γ) 

= -0,39  και  σ.σ. (Α Χ ∆) = -0,20. 

Όπως προαναφέραµε, η αρνητική συσχέτιση δύο πολιτικών ερµηνεύεται γενικά 

ως ανταγωνισµός των πολιτικών αυτών, είτε σε σχέση µε τους διαθέσιµους 

πόρους, είτε σε σχέση µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής της επιχείρησης. 

Υπό το φως αυτής της προσέγγισης, είναι επαρκώς κατανοητές οι παραπάνω 

αρνητικές συσχετίσεις, ωστόσο καταγράφονται ως ερευνητικό εύρηµα, το οποίο 

χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και επιβεβαίωσης. 
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3.4 Συµπεράσµατα. Ζητήµατα για περαιτέρω διερεύνηση  

 

3.4.1 Αξιολόγηση - Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να δοκιµάσει την εφαρµογή της µεθοδολογίας 

QFD, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί για τον τοµέα των υπηρεσιών, στον κλάδο 

των επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων. Η εφαρµογή βασίστηκε σε έρευνα 

µικρής κλίµακας που πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγιο στις αντίστοιχες 

επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας. 

Το εγχείρηµα παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον και πρωτοτυπία, επειδή, από 

την εκτεταµένη έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία που προηγήθηκε, δεν βρέθηκε 

ανάλογη εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD για τον κλάδο αυτό. Το πλαίσιο 

προσδιορισµού των κριτηρίων ικανοποίησης των πελατών διαµορφώθηκε από τις 

άλλες εφαρµογές µεθοδολογιών ποιότητας στον κλάδο που εντοπίστηκαν από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ το µοντέλο QFD που χρησιµοποιήθηκε 

βασίστηκε στη θεµελιακή εφαρµογή του Partovi (2002) και σε αντίστοιχη 

εφαρµογή για τον ελληνικό τραπεζικό τοµέα (Andronikidis et al, 2008; Georgiou 

et al, 2008). 

Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε σηµαντικούς περιορισµούς χρόνου και ανθρώπινων 

πόρων, µε συνέπεια τα ευρήµατα και γενικότερα τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν να είναι ενδεικτικά και όχι αντιπροσωπευτικά. Επίσης, το µικρό 

µέγεθος του δείγµατος καθιστούσε πρακτικά µη εφαρµόσιµες διάφορες τεχνικές 

(κυρίως του ελληνικού µοντέλου αναφοράς), όπως Cluster analysis, ANP, AHP, 

οι οποίες εφαρµόζονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του µοντέλου και θα 

µπορούσαν να προσδώσουν µεγαλύτερη αξιοπιστία και ερευνητική αξία στο 

αποτέλεσµα.   

Το µοντέλο που αναπτύχθηκε βασίζεται στην τµηµατοποίηση των πελατών των 

τουριστικών γρσφείων σε σηµαντικούς και λιγότερο σηµαντικούς. µε κριτήρια τη 

συνεισφορά τους στα ετήσια έσοδα της επιχείρησης, τον αριθµό συναλλαγών 

και τον αριθµό πτήσεων / µετακινήσεων / διανυκτερεύσεων που 

πραγµατοποίησαν µέσω του συγκεκριµένου γραφείου το τελευταίο 12µηνο.  
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Με βάση αυτή την τµηµατοποίηση των πελατών και τα ευρήµατα από την 

επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε τις απαιτήσεις (WANTs) των 

πελατών κατασκευάστηκε ο πρώτος πίνακας. Στη συνέχεια, οι απαιτήσεις των 

πελατών οµαδοποιήθηκαν, σταθµίστηκαν µε βάση την τµηµατοποίηση των 

πελατών σε σηµαντικούς και λιγότερο σηµαντικούς και κατασκευάστηκε το 

πρώτο σπίτι ποιότητας.  

Ακολούθως, συνδυάστηκαν οι οµαδοποιηµένες κατηγορίες κριτηρίων 

(παράγοντες) του πρώτου σπιτιού µε πέντε πολιτικές βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων (τουριστικών γραφείων), οι οποίες 

προέκυψαν από τη σύνθεση των πορισµάτων της βιβλιογραφικής έρευνας και 

των απόψεων εξειδικευµένων στελεχών του κλάδου και κατασκευάστηκε το 

δεύτερο σπίτι. Αυτό περιλαµβάνει τον πίνακα σχέσεων (Interrelationship matrix - 

Room) µεταξύ των απαιτήσεων – κριτηρίων ικανοποίησης των πελατών και των 

πολιτικών βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης και τον πίνακα 

τεχνικής συσχέτισης των πολιτικών βελτίωσης (Technical correlation matrix – 

Roof). Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση και σχολιασµός των αποτελεσµάτων, 

µε προσπάθεια κριτικής προσέγγισης και αξιολόγησης των ευρηµάτων. 

 

Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας είναι τα ακόλουθα : 

� Ο κλάδος των επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων στη Β. Ελλάδα 

βρίσκεται σε φάση ωρίµανσης και αποτελείται από πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, που βασίζονται στο ανθρώπινο δυναµικό τους, επενδύουν σε 

παράγοντες ποιότητας και διαβλέπουν κινδύνους, για τον κύκλο εργασιών 

και µεσοπρόθεσµα για τη διάρθρωση του κλάδου, από την εξάπλωση των 

εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

� Οι παράγοντες ικανοποίησης των πελατών (σύµφωνα µε τη γνώµη των 

ιδιοκτητών – διευθυντών των τουριστικών γραφείων) είναι, κατά σειρά 

σηµαντικότητας, οι ακόλουθοι : 

1.  Αξιοπιστία – Ποιότητα Υπηρεσιών  

2. Γνώσεις και συµπεριφορά προσωπικού 
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3. Οικονοµικά κριτήρια  

4. Φήµη  

5. Υποδοµές της επιχείρησης 

Από αυτούς, οι δύο πρώτοι αναδεικνύουν την ποιότητα, µε την ευρύτερη 

έννοια, ως σηµαντικότερο παράγοντα ικανοποίησης για τον πελάτη από 

τα οικονοµικά κριτήρια και τη φήµη της επιχείρησης, που ακολουθούν, 

ενώ ο παράγοντας : «Υποδοµές της επιχείρησης» υπολείπεται σηµαντικά 

από όλους τους προηγούµενους.  

� Οι πολιτικές βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των τουριστικών 

γραφείων, όπως αξιολογήθηκαν από τους ερωτηθέντες, είναι κατά σειρά 

σηµαντικότητας, οι ακόλουθες :   

1. Αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών 

2. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 

3. Βελτίωση µεθόδων εξυπηρέτησης 

4. Τιµολογιακή πολιτική 

5. Αξιοποίηση κινήτρων των προµηθευτών 

� Ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πολιτικών 

βελτίωσης, όπως προκύπτουν από τον πίνακα τεχνικής συσχέτισης 

(technical correlation matrix) του δεύτερου σπιτιού ποιότητας. 

� Οι επιχειρηµατίες του κλάδου υποδέχτηκαν θετικά την έρευνα και θα 

καλωσόριζαν την περαιτέρω συνεισφορά της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη 

βελτίωση των παραγόντων λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεών 

τους. 

 

3.4.2 Ζητήµατα για διερεύνηση και πιθανές εφαρµογές 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, επιβεβαίωσε τη δυνατότητα εφαρµογής ενός 

τροποποιηµένου µοντέλου της µεθοδολογίας QFD στον κλάδο των τουριστικών 

γραφείων και εντόπισε τους βασικούς παράγοντες που συνθέτουν τις απαιτήσεις 
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(παράγοντες ικανοποίησης) των πελατών και τις βασικές πολιτικές βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων. 

Ζητήµατα που θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο αναλυτικότερης 

προσέγγισης, περαιτέρω διερεύνησης και εφαρµογής είναι τα ακόλουθα : 

� Η τµηµατοποίηση της αγοράς (και όχι των πελατών) µε βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας των επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων 

(παραγωγοί <> διανοµείς, πελάτης φυσικό πρόσωπο <> πελάτης εταιρία, 

επαγγελµατικό ταξίδι <> ταξίδι αναψυχής, κατοχή ή όχι µεταφορικών 

µέσων). 

� Η καταγραφή των απαιτήσεων (παραγόντων ικανοποίησης) των πελατών 

µε πρωτογενή έρευνα στους ίδιους τους πελάτες, και µάλιστα µετά από 

τµηµατοποίηση της αγοράς µε βάση κάποια από τα κριτήρια που 

προαναφέρθηκαν, καθώς και η σύγκρισή τους µε την (a priori) εκτίµηση 

των επιχειρήσεων του κλάδου για τους παράγοντες αυτούς, µε σκοπό τον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι η γνώµη των επιχειρήσεων αποτελεί καλό 

εκτιµητή των πραγµατικών αναγκών των πελατών. 

� Η εφαρµογή ποσοτικών µεθόδων (AHP, ANP κ.α) στη διαµόρφωση των 

πινάκων των σπιτιών ποιότητας. 

� Η εφαρµογή της µεθοδολογίας QFD, κατά προτίµηση µετά την 

ολοκλήρωση των προηγουµένων ερευνητικών προσεγγίσεων, σε 

ανταγωνιστική σύγκριση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων µε 

ταυτόσηµη δραστηριότητα.  
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Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διευθυντές τουριστικών 

γραφείων και έχει ως στόχο να καταγράψει τους παράγοντες ικανοποίησης των 

πελατών τους και τα µέσα βελτίωσης των προσφεροµένων υπηρεσιών. 

Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική, µικρής κλίµακας και διενεργείται από το 

Εργαστήριο Επιχειρηµατικής Αριστείας του Τµήµατος Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε σκοπό τη 

συλλογή πρωτογενών δεδοµένων για την αξιολόγηση της σκοπιµότητας 

σχεδιασµού και υλοποίησης αντίστοιχης έρευνας ευρείας κλίµακας.  

 

 

Α1. Τµηµατοποίηση αγοράς / πελατών  

 

Οι πελάτες σας µπορούν να χωριστούν σε ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ (Heavy Users) και 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ (Light Users), µε βάση τα παρακάτω κριτήρια : 

- Συνεισφορά στα ετήσια έσοδα της επιχείρησης 

- Αριθµός συναλλαγών το τελευταίο 12µηνο 

- Αριθµός πτήσεων / µετακινήσεων / διανυκτερεύσεων (το τελευταίο 12µηνο) 

 

Με βάση τα κριτήρια αυτά, παρακαλούµε χωρίστε τα φυσικά πρόσωπα µε τα οποία 

συναλλάσσεστε (το πελατολόγιό σας) στις δύο κατηγορίες (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ – 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ Πελάτες) και δώστε την εκτίµησή σας σε ποσοστά για 

τους παρακάτω δείκτες :  

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

(%) 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθµός πελατών (φυσικών προσώπων)   100 

Αριθµός συναλλαγών (το προηγ. έτος)   100 

Συµµετοχή στον κύκλο εργασιών    100 
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Β1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά Πελατών 

Παρακαλούµε, καταγράψτε πως κατανέµονται οι πελάτες σας των δύο κατηγοριών 

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ – ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ) σε κλάσεις (ποσοστά), σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα δηµογραφικά χαρακτηριστικά.  

Σηµείωση : Για όλα τα στοιχεία του πίνακα ζητάµε την εκτίµησή σας και όχι δεδοµένα.  

Β1.1. Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι   Π  Ε  Λ Α Τ Ε Σ 

Φύλο  ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ   

 ποσοστό     

Ηλικία   18-30 31-45 45-65 65 + 

 ποσοστό     

Εισόδηµα 
(ετήσιο) 

 <12.000 
Ευρώ 

12.000-
25.000 

25.000 -
50.000 

50.000 + 
Ευρώ 

 ποσοστό     

Εκπαίδευση   Γυµνάσιο Λύκειο Τριτοβάθµ  

 ποσοστό     
 

Β1.2. Λ ι γ ό τ ε ρ ο   Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι   Π  Ε  Λ Α Τ Ε Σ 

Φύλο  ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ   

 ποσοστό     

Ηλικία   18-30 31-45 45-65 65 + 

 ποσοστό     

Εισόδηµα 
(ετήσιο) 

 <12.000 
Ευρώ 

12.000-
25.000 

25.000 -
50.000 

50.000 + 
Ευρώ 

 ποσοστό     

Εκπαίδευση   Γυµνάσιο Λύκειο Τριτοβάθµ  

 ποσοστό     
 

Β1.3. Κατά την εκτίµησή σας, οι πελάτες σας ενηµερώνονται  / επιλέγουν  

Προορισµό – Αεροπορική Εταιρία – Κατάλυµα : 

Από ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

Πελάτες 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

Έντυπη ∆ιαφήµιση (εφηµερίδες, περιοδικά) % % 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ % % 

Φίλους / Συγγενείς % % 

Φυλλάδια Τουριστικών Γραφείων  % % 

Άλλο µέσο  % % 

        100 %  100 % 
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Β2. Κριτήρια ικανοποίησης και επιλογής εκ µέρους των πελατών σας 
 

Αν ρωτούσαµε τους πελάτες σας, και των δύο κατηγοριών (Σηµαντικοί – Λιγότερο 

Σηµαντικοί), πώς, κατά τη γνώµη σας, ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΕΚΕΙΝΟΙ τα 

παρακάτω κριτήρια για την επιλογή Τουριστικού Γραφείου, ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν ; 

 

    Βαθµολογείστε από :    έως:  
Πάρα πολύ σηµαντικό 7 6 5 4 3 2 1 Καθόλου σηµαντικό   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α 

(µε Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Η  σειρά) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 
Πελάτες 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 

∆ηµόσια εικόνα της επιχείρησης   

Εικόνα του επαγγελµατικού χώρου   

Εµπειρία στο αντικείµενο    

Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση   

Εξειδίκευση σε σχέση µε προορισµό/ούς   

Εξοπλισµός γραφείου και ενηµερ. έντυπα   

Ικανότητα για εξασφάλιση χαµηλών τιµών   

Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και λειτουργική   

Κόστος υπηρεσιών (Χρεώσεις)   

Μέγεθος επιχείρησης   

Προηγούµενη θετική εµπειρία του πελάτη   

Συνέπεια και αξιοπιστία   

Συστάσεις από συγγενείς και φίλους   

Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση   

Άλλο : (Συµπληρώστε)   

............................................................ 
  

............................................................ 
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Β3. Επιχειρησιακή Στρατηγική – Πολιτικές βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας 

 

 
Τα κριτήρια επιλογής τουριστικών γραφείων από πλευράς των πελατών σας,  
που αξιολογήθηκαν στην προηγούµενη σελίδα, οµαδοποιούνται σε 5 ενότητες : 
 

� Αξιοπιστία – Ποιότητα Υπηρεσιών 

� Γνώσεις και συµπεριφορά προσωπικού 

� Οικονοµικά κριτήρια 

� Υποδοµές της επιχείρησης 

� Φήµη 

 
 
Από τη βιβλιογραφική και εµπειρική έρευνα εξάλλου, προκύπτει ότι τα 
σηµαντικότερα «εργαλεία» - πολιτικές  βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας  
της επιχείρησής σας και αντιµετώπισης των απαιτήσεων (κριτηρίων επιλογής) 
των πελατών είναι τα ακόλουθα : 
   

� Αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών 

� Αξιοποίηση  κινήτρων των προµηθευτών 

� Βελτίωση µεθόδων εξυπηρέτησης 

� Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 

� Τιµολογιακή πολιτική 
 

 

Αξιολογήστε, στον πίνακα που θα βρείτε στην επόµενη σελίδα, πώς και πόσο 

µπορεί να συµβάλει το κάθε «εργαλείο» στην αντίστοιχη οµάδα απαιτήσεων 

– αναγκών των πελατών σας. ∆ηλαδή, απαντήστε στην ερώτηση :  
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Ποια από αυτά τα «εργαλεία» πιστεύετε ότι µπορούν να συνεισφέρουν και πόσο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων / αναγκών  

για κάθε διαφορετική οµάδα κριτηρίων επιλογής των πελατών σας ;   

 

Βαθµολογείστε :   

 

Οι οµάδες κριτηρίων (γραµµές) και τα µέσα (στήλες) έχουν παρατεθεί µε απόλυτη ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ σειρά 
 

 Αξιοποίηση 
Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και 
εφαρµογών 

Αξιοποίηση  
κινήτρων των 
προµηθευτών 

Βελτίωση 
µεθόδων 
εξυπηρέτησης 

Εκπαίδευση 
και ανάπτυξη 
ανθρώπινου 
δυναµικού 

Τιµολογιακή 
πολιτική 

Αξιοπιστία – Ποιότητα Υπηρεσιών  
Περιλαµβάνει τα κριτήρια : 
- Εξειδίκευση σε σχέση µε προορισµό/ούς //- Προηγούµενη θετική 
εµπειρία του πελάτη //- Συνέπεια και αξιοπιστία 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Γνώσεις και συµπεριφορά προσωπικού 
Περιλαµβάνει τα κριτήρια : 
- Εµπειρία στο αντικείµενο //- Εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση // 
Φιλικότητα στην εξυπηρέτηση 

     

Οικονοµικά κριτήρια     Περιλαµβάνει τα κριτήρια : 
- Ικανότητα για εξασφάλιση χαµηλών τιµών //- Κόστος υπηρεσιών 
(Χρεώσεις) 

     

Υποδοµές της επιχείρησης   Περιλαµβάνει τα κριτήρια : 
- Εικόνα του επαγγελµατικού χώρου //- Εξοπλισµός γραφείου και 
ενηµερ. Έντυπα //- Ιστοσελίδα ενηµερωµένη και λειτουργική //- 
Μέγεθος επιχείρησης 

     

Φήµη          Περιλαµβάνει τα κριτήρια :  
- ∆ηµόσια εικόνα της επιχείρησης //- Συστάσεις από συγγενείς και 
φίλους 

     

Πάρα πολύ σηµαντικό 7 6 5 4 3 2 1 Καθόλου σηµαντικό   
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : 
 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

(ανεξάρτητα νοµικής µορφής) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΙΑΤΑ           non-IATA  Γενικού Τουρισµού           Εσωτερικού 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία  
και το χρόνο σας 

 

  

 

    


