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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα τομέα με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας. Στις 

νέες συνθήκες, όμως, με την αλλαγή των απαιτήσεων από πλευράς καταναλωτών, με 

την ανάδυση νέων περιοχών στο τουριστικό προσκήνιο, την ένταξη των νέων δέκα 

χωρών στην Ε.Ε., η Ελλάδα δε μένει αμέτοχη. Αλλαγές παρουσιάζονται και στον 

ελλαδικό χώρο και νέοι τουριστικοί προορισμοί κάνουν την εμφάνισή τους, 

προσφέροντας ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν. Η Θράκη, μια περιοχή με 

ιδιαίτερη γεωγραφική σημασία, αποτελεί ένα από τους προορισμούς αυτούς.  

Η παρούσα μελέτη έχει σαν σκοπό να ερευνήσει τις δυνατότητες της 

ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή και να εξετάσει τις κατευθύνσεις στις οποίες 

ενδείκνυται να κινηθεί η ανάπτυξη αυτή. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη: το 

πρώτο (θεωρητικό μέρος) που περιλαμβάνει την εξέταση της παρούσας κατάστασης 

και τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού  στη Θράκη και το δεύτερο (πρακτικό 

μέρος) που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων 

πολυτελείας και πρώτης κατηγορίας που βρίσκονται στη Θράκη και έχουν δική τους 

σελίδα στο διαδίκτυο.  

Έτσι στο πρώτο μέρος ξεκινώντας έγινε η διατύπωση κάποιων βασικών 

εννοιών σχετικά με την τουριστική βιομηχανία και ιδιαίτερα με το τι περιλαμβάνει η 

έννοια του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με τη σύντομη περιγραφή των πιο 

σημαντικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Παράλληλα, έγινε η προσπάθεια να 

συσχετιστεί η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου με την ανάπτυξη του τουρισμού, 

ενώ ακολούθησε μια περιγραφή της κατάστασης τόσο της διεθνής τουριστικής 

κίνησης όσο και της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα. 

Συνεχίζοντας, δόθηκαν κάποια βασικά μεγέθη που αφορούν τη Θράκη, 

συνοδευόμενα από την περιγραφή της περιοχής και του κάθε νομού ξεχωριστά. 

Προχωρήσαμε στην ανάλυση SWOT της περιοχής, αναφέροντας τις εσωτερικές 

δυνάμεις και αδυναμίες, αλλά και τις εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές για να 

ακολουθήσει μια αναλυτική καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν 

το τουριστικό προϊόν της Θράκης, αλλά και μια διερεύνηση της τουριστικής αγοράς 

στην οποία απευθύνεται αυτό.  

Τα προηγούμενα βήματα διεκπεραιώθηκαν με σκοπό να καταλήξουν στη 

διατύπωση των στόχων για την περιοχή όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και την 
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ανάπτυξη ενός σχεδίου, αναφέροντας τα σημαντικότερα στοιχεία στα οποία πρέπει να 

δοθεί έμφαση, αλλά και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό που προκύπτει 

στο σημείο αυτό είναι η ανάγκη του σωστού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης 

της περιοχής, καθώς θα διαφοροποιείται από τον τρόπο ανάπτυξης άλλων 

παραδοσιακών τουριστικών προορισμών, προσφέροντας κατά κύριο λόγο την 

ποικιλία.  

Στο δεύτερο μέρος έγινε η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων 

τεσσάρων (πρώτης κατηγορίας) και πέντε αστέρων (πολυτελείας), αφού 

προηγουμένως εξετάσθηκαν κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις για το πώς πρέπει να 

αξιολογείται μια ιστοσελίδα. Ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η 

διατύπωση των συμπερασμάτων. Οι ιστοσελίδες των ξενοδοχείων που ανήκουν στις 

προαναφερόμενες κατηγορίες αξιολογήθηκαν με τη συμπλήρωση του πίνακα 

αξιολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει κριτήρια που έχουν διατυπωθεί σε 

προηγούμενες έρευνες. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα αυτή είναι ότι οι 

ιστοσελίδες είναι πολύ ελκυστικές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ευκολία 

πλοήγησης βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, όμως το περιεχόμενό τους υστερεί 

αρκετά σε σχέση με τις προσδοκίες που δημιουργούν αρχικά. Γενικά φαίνεται ότι το 

διαδίκτυο δεν αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα ξενοδοχεία της 

Θράκης, τα οποία το βλέπουν μάλλον περισσότερο ως ένα μέσο πληροφόρησης, 

χωρίς να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρει στις πωλήσεις με το 

σύστημα των on-line κρατήσεων. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο έγινε η περιγραφή της σημασίας του διαδικτύου και 

των τρόπων καταχώρησης μιας ιστοσελίδας και αναπτύχθηκε το τί πρέπει να 

περιλαμβάνει η ιδανική ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου.  

Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν με την ολοκλήρωση 

της μελέτης, κάποιες υποδείξεις για παραπέρα έρευνες, η σύνοψη της εργασίας και το 

παράρτημα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η Θράκη αποτελεί μια απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας, στην οποία, 

όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά έργα με αποτέλεσμα την ανάπτυξή 

της. Σε αντίθεση με κάποιες παλιές αντιλήψεις ότι η Ελλάδα τελειώνει στη Θράκη, οι 

διοικητικοί φορείς της περιοχής, υποστηρίζουν ότι «η Ελλάδα αρχίζει από τη 

Θράκη». Η παρούσα εργασία διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη διοίκηση επιχειρήσεων και έχει 

ως αντικείμενο τη διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης του τουρισμού στη Θράκη 

και συγκεκριμένα την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να προσανατολιστεί το 

σχέδιο της ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει 

να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή.  

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε αυτό το θέμα προς διερεύνηση είναι το 

γεγονός ότι η Θράκη, αν και βρισκόταν για αρκετά χρόνια στην αφάνεια, κατάφερε 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει προφίλ και να παρουσιάζει 

σημαντικές προοπτικές εξέλιξης στον τομέα του τουρισμού. Με τη σκέψη ότι για να 

γίνουν αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση που θα αποτελέσουν βιώσιμες λύσεις και 

θα καθιερώσουν τη Θράκη ως τουριστικό προορισμό, χρειάζεται η κατάρτιση 

μελετών που σχετίζονται με διάφορα θέματα του τουρισμού, έγινε η προσπάθεια της 

αναλυτικής καταγραφής του τουριστικού προϊόντος της Θράκης, η δημιουργία ενός 

πλάνου δράσης και η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων της περιοχής, 

ώστε η εργασία αυτή να συμβάλλει στην κινητοποίηση των φορέων και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για κατάρτιση των απαραιτήτων μελετών. 

Η σημασία της συγκεκριμένης μελέτης έγκειται στην ανάλυση περιβάλλοντος 

της περιοχής της Θράκης σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα στις 

δυνάμεις και αδυναμίες που διαθέτει, αλλά και στις ευκαιρίες και απειλές που 

παρουσιάζονται, στην καταγραφή όλων των πλευρών που περιλαμβάνει το 

τουριστικό προϊόν της περιοχής, στη διατύπωση συγκεκριμένων στόχων που 

συνεπάγονται και το προτεινόμενο πλάνο δράσης προκειμένου αυτοί να υλοποιηθούν. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς των 

επιχειρηματιών και συγκεκριμένα των ξενοδοχείων απέναντι στο διαδίκτυο μέσα από 

την εξέταση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων τους, δεδομένου της 
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αλληλεπίδρασης της συμβατικής και ηλεκτρονικής αγοράς, όπως αυτή διατυπώνεται 

στα συμπεράσματα. 

Η εργασία απευθύνεται στους τοπικούς διοικητικούς φορείς και συγκεκριμένα 

στις Νομαρχίες και Δημαρχίες των νομών, αλλά και στους ευρύτερους φορείς, όπως η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο ΕΟΤ. Επιπρόσθετα, 

απευθύνεται σε όλους τους ιδιωτικούς φορείς που εργάζονται για την ανάπτυξη της 

περιοχής και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα 

και πρωτίστως στα ξενοδοχεία. Τέλος, η εργασία απαντά σε όλους τους φοιτητές που 

επιθυμούν την παραπέρα έρευνα του αντικειμένου ή απλά τη γνωριμία με την περιοχή 

της Θράκης.  

Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη: το πρώτο μέρος που είναι θεωρητικό και 

το δεύτερο μέρος που είναι πρακτικό. Η συγγραφή του πρώτου μέρους έχει βασιστεί 

σε βιβλιογραφική έρευνα και συγκεκριμένα σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί για την 

περιοχή, σε βιβλία, σε προηγούμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον ΕΟΤ και σε εκδόσεις της 

Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο 

δεύτερο μέρος ήταν κατ’αρχήν η κατάρτιση ενός πίνακα αξιολόγησης ιστοσελίδων, 

που περιλαμβάνει μια πληθώρα κριτηρίων που κρίθηκαν κατάλληλα να 

χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη έρευνα και τα οποία επιλέχθηκαν από 

προηγούμενες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση 

των ιστοσελίδων που παρουσιάζονται. Το δείγμα είναι όλος ο πληθυσμός, δηλαδή 

όλα τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων που βρίσκονται στην περιοχή της 

Θράκης και τα οποία είναι οκτώ. Ο λόγος που τελικά η αξιολόγηση περιορίστηκε σε 

έξι από τα οκτώ ξενοδοχεία είναι ότι τα άλλα δυο αν και ήταν καταχωρημένα σε 

διάφορους καταλόγους στο διαδίκτυο, δε διέθεταν τη δική τους ιστοσελίδα. Η 

διαδικασία της αξιολόγησης διήρκησε δυο συνεχόμενες μέρες, καθώς κρίθηκε 

απαραίτητο οι αξιολογήσεις να διεξαχθούν την ίδια χρονική περίοδο. Τα 

αποτελέσματα αναπόφευκτα έχουν το υποκειμενικό στοιχείο, αν και έγινε η 

προσπάθεια κατάρτισης του πίνακα αξιολόγησης με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να 

ελαχιστοποιείται.  

Δεν μπορώ να παραλείψω τις ευχαριστίες μου στον καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Βασιλειάδη Χρήστο ο οποίος ήταν και ο καθοδηγητής 

μου σε αυτή την προσπάθεια και με βοήθησε ιδιαίτερα στην προσέγγιση του θέματος. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζομένους της Περιφέρειας 
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Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης που έθεσαν στη διάθεσή μου ό,τι θεώρησαν απαραίτητο  

για την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης και ιδιαίτερα τον κ. Πανδρευμένο Αθανάσιο 

και Βασιλειάδη Σεραφείμ.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για το αμέριστο ενδιαφέρον 

που δείχνουν για τους προβληματισμούς μου και βρίσκονται πάντα κοντά μου, καθώς 

και τα αδέρφια μου  και τη γιαγιά μου για όλες τις ξένοιαστες στιγμές που μου 

προσέφεραν και αποτέλεσαν ανάπαυλα στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών. 
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Κεφάλαιο 1: Βασικές έννοιες και εξέλιξη του τουρισμού 

 

 

1.1. Βασικές έννοιες 
 

Πολλοί θεωρητικοί πιστεύουν ότι ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία 

υπηρεσιών η οποία φροντίζει τους επισκέπτες, όταν αυτοί βρίσκονται μακριά από τον 

τόπο κατοικίας τους. Μερικοί από αυτούς περιορίζουν την έννοια του τουρισμού 

ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τη μόνιμη κατοικία, με το αν πρόκειται 

για διανυκτερεύσεις επί πληρωμή ή αν πρόκειται για ταξίδια με σκοπό την αναψυχή. 

Άλλοι θεωρούν ότι ο τουρισμός δεν πρέπει να αναφέρεται καν ως βιομηχανία.  

Οι Hunt και Layne (1991) αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν 

σχετικά με την έννοια του τουρισμού. Υποστηρίζουν ότι ως το 1987 ο όρος ταξίδι 

ήταν ο πιο αποδεκτός και από τότε ο τουρισμός είναι ο κοινά αποδεκτός όρος για να 

περιγράψει τη δραστηριότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν και τη βιομηχανία που 

αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας.  

Οι McIntosh και Goeldner (1986) υποστηρίζουν ότι ο τουρισμός μπορεί να 

οριστεί ως η επιστήμη, η τέχνη, η επιχείρηση της προσέλκυσης και μεταφοράς 

επισκεπτών, της εξασφάλισης της διαμονής τους και η ικανοποίηση των αναγκών 

τους. Επιπλέον εισάγουν την ιδέα ότι ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που 

εμπεριέχει την αλληλεπίδραση, καθώς πιστεύουν ότι μπορεί να οριστεί ως το 

άθροισμα των φαινομένων και των σχέσεων που αναδύονται από την αλληλεπίδραση 

των τουριστών, των επιχειρηματιών, των κυβερνήσεων (οικοδεσπότης) και των 

κοινοτήτων κατά τη διαδικασία της προσέλκυσης και της φιλοξενίας των τουριστών 

και άλλων επισκεπτών. (Lowry 1994) 

Κατά τη Σχολή της Βέρνης ο τουρισμός είναι το σύνολο των σχέσεων και 

των φαινομένων που προκύπτουν μέσω του ταξιδιού (σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο) 

και της παραμονής των ατόμων σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο παραμονής. Ο τόπος 

παραμονής για τα άτομα αυτά δεν είναι ούτε ο κύριος ούτε ο μόνιμος τόπος κατοικίας 

ούτε και ο τόπος εργασίας τους (Βασιλειάδης, 2003).  

Συνεπώς, τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία που συνθέτουν τον τουρισμό είναι: 

• Δύο διαφορετικοί γεωγραφικοί τόποι 
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• Το άτομο ή η ομάδα ατόμων  

• Η πρόσκαιρη παραμονή  

• Η μη άσκηση επαγγέλματος 

• Ο τουριστικός σκοπός και 

• Η δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε. (Κοινωνία των Εθνών, 22-1-1937) τουρίστες 

χαρακτηρίζονται: (Κολτσιδόπουλος, 2000) 

• Τα άτομα που ταξιδεύουν για ψυχαγωγία, για οικογενειακούς λόγους, για 

λόγους υγείας κ.λ.π. 

• Τα άτομα που ταξιδεύουν για συμμετοχή σε συνέδρια ή για συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιστημονική, διπλωματική, θρησκευτική, αθλητική, 

καλλιτεχνική ή άλλη αντιπροσωπεία.  

• Τα άτομα που ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς σκοπούς.  

• Τα άτομα που καταφθάνουν με θαλάσσιες περιηγήσεις και αποβιβάζονται 

στη στεριά.  

Ως τουριστικοί προορισμοί νοούνται χώρες, περιοχές, πόλεις ή άλλα 

γεωγραφικά σημεία που επισκέπτονται οι τουρίστες (Βασιλειάδης, 2003). Κάποιοι 

από τους παράγοντες που μπορούν να καταστήσουν ένα τουριστικό προορισμό πιο 

ελκυστικό είναι η γεωγραφική εγγύτητα των αγορών, η ευκολία προσέγγισής τους, η 

ύπαρξη θέλγητρων, οι πολιτισμικοί δεσμοί, η διαθεσιμότητα προσφερόμενων 

υπηρεσιών, η πολιτική σταθερότητα της χώρας, η θετική εικόνα της περιοχής, οι 

τουριστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί και το να είναι οικονομικά προσιτός ο 

προορισμός. (Weaver, Lawton 2002) 

Σύμφωνα με τον Holloway (1989) ο κλάδος του τουρισμού περιλαμβάνει 

κάθε οργανισμό που προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες στους τουρίστες, ως μέρος των 

τουριστικών αναγκών τους. Μια προσπάθεια ταξινόμησης όλου του φάσματος των 

οργανισμών αυτών μπορεί να έχει την εξής μορφή (Bull, 2002): 

• Μεταφορικά μέσα, σε οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς για τουριστικά 

ταξίδια 

• Χώροι διαμονής  

• Τεχνητοί πόλοι έλξης, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τις ελεγχόμενες 

περιοχές φυσικής ομορφιάς 

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα 
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• Υποστηρικτικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

• Μεσάζοντες, όπως τουριστικές επιχειρήσεις και ταξιδιωτικοί πράκτορες 

Η τουριστική βιομηχανία μπορεί να οριστεί ως το άθροισμα των 

βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες 

εξ ολοκλήρου ή κυρίως για τουριστική κατανάλωση. (Weaver, Lawton 2002) 

Για κάθε τουριστικό παραγωγό, τουριστικό προϊόν είναι το κύριο ή βασικό 

προϊόν (core product) που προσφέρει η επιχείρησή του για κατανάλωση στον 

τουρίστα. Για την αεροπορική εταιρία είναι η μεταφορά, για τον ταξιδιωτικό 

πράκτορα το εισιτήριο, για τον ξενοδόχο το κατάλυμα, για τον εστιάτορα το φαγητό.  

Για τον καταναλωτή-τουρίστα, το τουριστικό προϊόν δεν αποτελείται από 

αυτά τα παραπάνω μεμονωμένα στοιχεία (μεταφορά, κατάλυμα, εισιτήριο, φαγητό, 

προϊόντα ανεξάρτητα μεταξύ τους και προσφερόμενα από διαφορετικούς 

παραγωγούς), αλλά αυτό που ο τουρίστας αντιλαμβάνεται σαν τουριστικό προϊόν 

είναι το σύνολο του τουριστικού ταξιδιού που περιέχει τα προαναφερόμενα και άλλα 

στοιχεία, όπως τον ήλιο, τη θάλασσα, τις εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο, τους 

δρόμους κ.λ.π. (total tourism product). Με άλλα λόγια, ο τουρίστας παίρνει την 

απόφαση του τουριστικού ταξιδιού, βασισμένος στο σύνολο της προσφοράς των 

προϊόντων αυτών, στον τρόπο που είναι συνδυασμένα μεταξύ τους φυσικά και 

τεχνητά. Μιλώντας, λοιπόν, για το προσφερόμενο στην αγορά τουριστικό προϊόν, 

εννοούμε το σύνθετο προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά μεταξύ των 

οποίων είναι συγκεκριμένα προϊόντα που τα παράγουν μεμονωμένες τουριστικές 

επιχειρήσεις.  

Η ανάλυση των συστατικών του Συνολικού Τουριστικού Προϊόντος, θα 

εξεταστεί από τη σκοπιά του καταναλωτή, του παραγωγού και των αρμόδιων 

διοικητικών φορέων. (Πετρέας, Παπαδόπουλος, Αυλωνίτης, 1989) 

i. Το τουριστικό προϊόν από τη σκοπιά του τουρίστα-καταναλωτή 

περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: 

 Θέλγητρα (τοπίο, παραδοσιακές δραστηριότητες, κλιματολογικές 

συνθήκες, πολιτιστικά στοιχεία) 

 Τουριστικές εγκαταστάσεις 

 Πρόσβαση  

 Ψυχαγωγία (θεάματα, βραδινή ζωή, περίπατοι, ξεκούραση) 
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ii. Από τη σκοπιά του τουριστικού παραγωγού το τουριστικό προϊόν 

συνθέτουν: 

 Φυσικοί παράγοντες (γεωγραφική θέση, τοπογραφία, κλίμα, τοπίο) 

 Γενικοί παράγοντες ανθρώπινων δραστηριοτήτων (γλώσσα, ιστορία, 

έθιμα, αθλητισμός, οικονομία, πολιτική, πολιτισμός, λαογραφία) 

 Γενική υποδομή (μέσα και τρόποι συγκοινωνίας και επικοινωνίας, 

εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτρισμού, φωτισμού) 

 Τουριστική υποδομή (μέσα υποδοχής, εγκαταστάσεις διαμονής, 

υπηρεσίες φιλοξενίας) 

 Στοιχεία φιλοξενίας και περιποίησης (νοοτροπία αντιμετώπισης 

επισκεπτών-τουριστών, βαθμός εξυπηρέτησης, αίσθημα φιλοξενίας 

των κατοίκων) 

iii. Για τους διοικητικούς φορείς το τουριστικό προϊόν αναλύεται με 

διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουν να επιδράσουν 

στην ανάπτυξη, τη βελτίωση των συστατικών για την ικανοποίηση των 

επιμέρους στόχων τους. Έτσι, το τουριστικό προϊόν αναλύεται σε: 

 Φυσικά, γεωγραφικά, πολιτιστικά συστατικά που διατίθενται ή 

υπάρχουν σε κάποια περιοχή για χρήση των επισκεπτών.  

 Έργα υποδομής, έργα μη αμέσως παραγωγικά.  

 Μέσα μεταφοράς και διακίνησης.  

 Έργα επιδομής, οικοδομήματα κοινής ωφέλειας και χρήσης.  

 

 

1.2. Μορφές τουρισμού 

 

Μπορούν να γίνουν πολλές διακρίσεις του τουριστικού φαινομένου, οι οποίες 

εξαρτώνται από τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η κάθε διάκριση. Στον 

παρακάτω πίνακα γίνεται η συνοπτική παρουσίαση μερικών βασικών διακρίσεων του 

τουρισμού.  
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Πίνακας 1.1: Διακρίσεις μορφών τουρισμού 

 
Εσωτερικός τουρισμός Από γεωγραφική και διοικητική άποψη 
Εξωτερικός τουρισμός 
Μεμονωμένος ή ατομικός τουρισμός Από άποψη τουριστικού πλήθους 
Μαζικός ή ομαδικός τουρισμός 
Συνεχής ή ετήσιος τουρισμός Από άποψη εποχής 
Εποχιακός τουρισμός 
Νεκρή περίοδος ή χαμηλή 
Μέση περίοδος 

Από άποψη του μεγέθους του  
τουριστικού πλήθους 

Υψηλή περίοδος ή περίοδος αιχμής 
Τουρισμός με αυτοκίνητο ή οδικός 
Τουρισμός με σιδηρόδρομο 
Τουρισμός με πλωτά μέσα 
Αεροπορικός τουρισμός 
Ποδηλατικός τουρισμός 

Από άποψη χρήσης μεταφορικού μέσου 

Πεζοπορικός τουρισμός 
Κλασική μορφή τουρισμού Από άποψη μορφής (σκοπού ή λόγου) 
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Πηγή: Κολτσιδόπουλος 2000 

 

 

1.2.1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

 

Η κλασική μορφή τουρισμού αναφέρεται στον τουρισμό για διακοπές, 

αναψυχή, επισκέψεις σε τουριστικά αξιοθέατα, ενώ οι εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού αναφέρονται στον τουρισμό που γίνεται για άλλους λόγους 

(Κολτσιδόπουλος 2000) και ειδικότερα για τα νέα ρεύματα. τουρισμού, όπως ο 

αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ο θρησκευτικός και συνεδριακός τουρισμός κ.ά. που 

αναλύονται παρακάτω.  

Ο όρος του εναλλακτικού τουρισμού έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 και χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικά φυλλάδια ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, σε εκδόσεις βιβλίων, σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, προβάλλοντας 

ένα νέο προϊόν και μια νέα μορφή τουριστικών διακοπών. Ο όρος αυτός έχει 

επικρατήσει μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό χρησιμοποιείται 

περισσότερο ο όρος «ήπιος τουρισμός» (Βελισσαρίου, 2000). Η ανάπτυξη αυτής της 

μορφής τουρισμού είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορεί να προτείνει μία λύση στο 

πρόβλημα της εποχικότητας του τουρισμού που παρατηρείται.  
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Η Ελλάδα ως προορισμός εναλλακτικού τουρισμού προσφέρει αμέτρητες 

επιλογές, καθώς και την ευκαιρία στους επισκέπτες να αξιοποιήσουν την ποικιλία που 

πηγάζει από τη γεωγραφική της θέση και τις καιρικές συνθήκες.  

Οι κύριοι στόχοι του εναλλακτικού τουρισμού είναι η διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων και η ανάπτυξη 

των τοπικών και κυρίως αγροτικών κοινωνιών. (Σταθόπουλος, 2004) 

Ανάμεσα στις κύριες μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι οι παρακάτω:  

 

i. Ο Αγροτουρισμός 

 

Ο Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 

στον αγροτικό χώρο, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλλει ώστε ο επισκέπτης να 

γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την 

παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, να φέρει τον επισκέπτη 

σε επαφή με τη φύση και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, να κινητοποιήσει τις 

παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι 

στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού 

χώρου. (Αγροτουριστική Α.Ε.) 

 

ii. Ο Οικοτουρισμός 

 

Ο Οικοτουρισμός είναι ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’90 

και εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, αλλά και της φύσης του δεν έχει διαμορφωθεί 

ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Η σημασία του οικοτουρισμού περιλαμβάνει τα εξής 

τρία στοιχεία: 

- συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος 

- περιλαμβάνει ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινότητας 

- είναι κερδοφόρος και μπορεί να συντηρηθεί μόνος του (Ανθουλιάς, 2004) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το κατάλληλο μοντέλο οι πλέον ευνοούμενες 

περιοχές μπορεί να είναι οι πιο απομακρυσμένες και προβληματικές, κάτι που σήμερα 

εφαρμόζεται εν μέρει και με επιδοτήσεις από το πρόγραμμα Leader +. (Σταθόπουλος, 

2004) 
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iii. Ο Συνεδριακός τουρισμός 

 

Ο Συνεδριακός τουρισμός, η πλέον δυναμική εναλλακτική μορφή τουρισμού, 

είναι η συμμετοχή διαφόρων ατόμων σε κάθε είδους συνέδριο, σεμινάριο, σύσκεψη 

με επιστημονικό ή άλλο ενδιαφέρον με σκοπό την επικοινωνία, την ανταλλαγή 

απόψεων και την ενημέρωση. Αυτή η μορφή τουρισμού έχει δυο στόχους: να 

προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων για λίγες μέρες σε ένα συγκεκριμένο τόπο 

(και μάλιστα αν είναι δυνατό σε μια περίοδο που δεν θεωρείται «τουριστική» για τον 

τόπο αυτό) και να προβάλει τον τόπο στους συμμετέχοντες για τη δημιουργία 

τουριστικού ρεύματος στην περιοχή (Ανθουλιάς, 2004). Ο συνεδριακός τουρισμός 

είναι η μορφή του τουρισμού που απαιτεί ειδική υποδομή εξοπλισμού. Επιπλέον τους 

συνεδριακούς τουρίστες συνοδεύουν πολλές φορές και άτομα του οικογενειακού ή 

εργασιακού τους περιβάλλοντος, οπότε δημιουργείται μια άλλη ομάδα τουριστών, οι 

συνοδοί, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και υπολογίσιμη τόσο από τους οργανωτές 

συνεδρίων όσο και από τις τουριστικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τα συνέδρια. 

(Κολτσιδόπουλος, 2000) 

Η ελληνική αγορά συνεδριακού τουρισμού άρχισε να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη τα τελευταία χρόνια, ενώ η αναμφισβήτητη αύξησή της είναι κυρίως 

αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος ξένων οργανισμών, οι οποίοι επιλέγουν την Ελλάδα 

ως τόπο διεξαγωγής των συνεδρίων τους. (Σταθόπουλος, 2004) 

Οι ομάδες των συνεδριακών τουριστών, εκτός του ότι προσφέρουν σημαντικά 

οικονομικά οφέλη, παράλληλα προβάλλουν και τον τόπο διεξαγωγής των συνεδρίων 

πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πεδίο: 

μεταξύ κρατών, που μέσω των αρμόδιων φορέων τους προσπαθούν να πάρουν το 

δυνατό μεγαλύτερο κομμάτι από την ολοένα και αυξανόμενη συνεδριακή «πίτα», 

μεταξύ των πόλεων που προσπαθούν να καθιερωθούν σαν πόλεις συνεδρίων, μεταξύ 

των ξενοδοχειακών μονάδων, που στοχεύουν όχι μόνο στην υψηλή εισοδηματική 

στάθμη των τουριστών αυτής της μορφής, αλλά και στην τόνωση της πληρότητάς 

τους κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου, και τέλος μεταξύ των αεροπορικών 

εταιριών που συνειδητοποίησαν την απόλυτη ταύτιση, μιας κενής ξενοδοχειακής 

κλίνης και μιας κενής θέσης στο αεροσκάφος. (Κραβαρίτης, 1992) 
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iv. Ο Πολιτιστικός τουρισμός 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Επιτροπή Καναδικού Τουρισμού (CTC), 

ένα είδος τουρισμού μπορεί να χαρακτηριστεί πολιτιστικό όταν η συμμετοχή σε 

πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες ή εμπειρίες που αναφέρονται στην 

πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα του ταξιδιού.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) θεωρεί πως πολιτιστικός 

τουρισμός είναι το ταξίδι που γίνεται με κίνητρο βασικά πολιτιστικό, 

περιλαμβάνοντας εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, 

προσκυνήματα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, καθώς 

και τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, του λαϊκού πολιτισμού και της τέχνης.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολιτιστικό τουρισμό υπάρχει όταν ο 

επισκέπτης θέλει να κατανοήσει και να εκτιμήσει το βασικό χαρακτήρα ενός τόπου 

και τον πολιτισμό του ως σύνολο, περιλαμβάνοντας: 

- την ιστορία και την αρχαιολογία 

- το λαό και τον τρόπο ζωής του 

- την πολιτιστική εξέλίξη 

- τις τέχνες και την αρχιτεκτονική 

- το φαγητό, το κρασί και την τοπική παραγωγή 

- την κοινωνική, οικονομική και πολιτική δομή 

- τη μορφολογία της περιοχής 

- τα διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις (Ανθουλιάς Πολιτιστικός Τουρισμός: μια 

σημαντική εναλλακτική λύση,  http://www.radioalfa.gr/turism/1001.php, 5/4/2005) 

 

v. Ο Ιαματικός τουρισμός 

 

Η σύνδεση του τουρισμού με την υγεία δημιούργησε μια νέα μορφή 

τουρισμού, τον ιαματικό τουρισμό. Αυτός απευθύνεται σε άτομα κυρίως της τρίτης 

ηλικίας και έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών τους. Στον 

ελλαδικό χώρο η ύπαρξη πολλών ιαματικών πηγών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 

ανάπτυξη της μορφής αυτής από τη στιγμή που η υποδομή θα μπορεί να εξασφαλίσει 

την ικανοποίηση και άλλων αναγκών, τόσο των ίδιων ασθενών όσο και των συνοδών 

τους. (Κολτσιδόπουλος, 2000) 
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vi. Ο Θρησκευτικός τουρισμός 

 

Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι γνωστός από πολύ παλιά με μετακινήσεις 

που γίνονταν για επίσκεψη σε ιερούς χώρους ή για συμμετοχή σε διάφορες 

θρησκευτικές εκδηλώσεις. Στη σημερινή εποχή υπάρχει μεγάλη ζήτηση της μορφής 

αυτής από τη στιγμή που σε κάθε θρησκεία υπάρχουν ιεροί χώροι και γίνονται 

ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις. (Κολτσιδόπουλος, 2000) 

 

vii. Ο Αθλητικός τουρισμός 

 

Ο Αθλητικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που έχει σκοπό την 

παρακολούθηση αθλητικών αγώνων ή τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. 

Αποτελεί μια ειδική μορφή ποιοτικού τουρισμού, η οποία δίνει τη δυνατότητα 

επενδύσεων σε μια δυναμική αγορά και παράλληλα αύξησης της προστιθέμενης αξίας 

του τουριστικού προϊόντος μέσω της ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και της 

αναβάθμισής του.  

Η έννοια του αθλητικού τουρισμού ορίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τουρισμού, ως «όλες οι μορφές ενεργητικής και παθητικής ανάμειξης σε 

αθλητικές δραστηριότητες, όπου η συμμετοχή είναι τυχαία ή οργανωμένη και γίνεται 

για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους, με προϋπόθεση τη μετακίνηση μακριά 

από τον τόπο διαμονής και εργασίας». Μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια υποτυπώδης 

σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και του τουρισμού, πλέον όμως οι σχέσεις τους 

γίνονται πιο στενές, γεγονός που ξεκίνησε από τη συμφωνία μεταξύ της Ολυμπιακής 

Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το 1999, με στόχο τη 

δυναμική συνεισφορά των δυο αυτών δραστηριοτήτων στην αειφόρο ανάπτυξη και 

την αλληλοκατανόηση των ανθρώπων. (Σταθόπουλος, 2004) 

 

 

1.3. Τουρισμός, διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

Η τουριστική βιομηχανία επεκτείνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Η Forrester 

Research Inc., μια ανεξάρτητη και ηγετική εταιρία έρευνας αγοράς και τεχνολογίας, η 

οποία παρέχει πληροφορίες και μακροπρόθεσμες συμβουλές για την επίδραση της 
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τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, προέβλεπε ότι μέχρι το 2000, 

κοντά στο 25% όλου του εμπορίου που έχει να κάνει με ενδοεπιχειρησιακής μορφής 

συναλλαγές (Business to Business Market ή B2B) στο Internet θα σχετιζόταν με τον 

τουρισμό. Το Internet είναι ο ιδανικός χώρος για να προγραμματίσει κανείς, να 

ερευνήσει και να διευθετήσει σχεδόν κάθε ταξίδι. Πιθανές εξοικονομήσεις είναι 

διαθέσιμες μέσω ειδικών προσφορών και μέσω εξάλειψης των ταξιδιωτικών 

πρακτόρων και αγοράς κατευθείαν από τους παροχείς.  

Υπηρεσίες παρέχονται επίσης online από όλες τις γνωστές εταιρίες διακοπών, 

από μεγάλους παραδοσιακούς πράκτορες ταξιδιών, από εταιρίες ενοικίασης 

αυτοκινήτων και από εταιρίες περιηγήσεων. (Turban, Lee, King, Chung, 2000) 

Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια αναδυόμενη αρχή που περιγράφει τη 

διαδικασία αγορών και πωλήσεων ή ανταλλαγών προϊόντων, υπηρεσιών και 

πληροφοριών μέσω δικτύων υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του Internet. Οι 

Kalakota και Whinston (1997) ορίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο από τις παρακάτω 

σκοπιές: 

• Από μια σκοπιά επικοινωνιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η διανομή 

πληροφοριών, προϊόντων/υπηρεσιών ή πληρωμών μέσω τηλεφωνικών 

γραμμών, δικτύων υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.  

• Από μια σκοπιά επιχειρηματικών διαδικασιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι 

η εφαρμογή της τεχνολογίας στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών 

συναλλαγών και ροής εργασίας.  

• Από μια σκοπιά υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα εργαλείο που 

απευθύνεται στην επιθυμία εταιριών, καταναλωτών και της διοίκησης να 

μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα 

των αγαθών και αυξάνοντας την ταχύτητα διανομής των υπηρεσιών. 

• Από μια on line σκοπιά, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει τη δυνατότητα 

αγορών και πωλήσεων προϊόντων και πληροφοριών στο Internet και σε άλλες 

on line υπηρεσίες.  

Σύμφωνα με την ECA (Electronic Commerce Association) το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ορίζεται ως εξής (ECA 2001): «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει 

οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής 

πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». (Σιώμκος, 2004) 
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Ο όρος εμπόριο θεωρείται από ορισμένους σαν συναλλαγές που γίνονται 

ανάμεσα σε επιχειρηματικούς εταίρους. Έτσι ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο φαίνεται 

να είναι πολύ στενός για ορισμένους ανθρώπους. Γι’αυτό αρκετοί χρησιμοποιούν τον 

όρο e-business. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ένα ευρύτερο ορισμό του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, όχι μόνο στις αγορές και στις πωλήσεις, αλλά επίσης στην εξυπηρέτηση 

πελατών και στη συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, και στη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε ένα οργανισμό. (Turban, Lee, King, Chung, 

2000) 

Οι Bloch και Segev (1997) ανέλυσαν την επίδραση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στον κλάδο των ταξιδιών χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος του Porter (1980). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο υπάρχουν πέντε 

δυνάμεις που επιδρούν στον ανταγωνισμό σε κάθε κλάδο: νέοι εισερχόμενοι, 

υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες, διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και η άμιλλα των ανταγωνιστικών 

εταιριών μέσα στον κλάδο. Οι Bloch και Segev (1997) εστίασαν πρώτα στο 

περιβάλλον, κατόπιν στις ανταγωνιστικές αποκρίσεις και τέλος στη στρατηγική της 

εταιρίας. Η ανάλυσή τους εξετάζει τη βιομηχανία ταξιδιών από τη σκοπιά της 

αλυσίδας προμήθειας. Εντόπισαν κάποιες επιδράσεις, όπως η προσφορά ταξιδιών 

χαμηλού κόστους, η παροχή μιας πιο προσωποποιημένης υπηρεσίας, η επιβοήθεια 

των πελατών να κατανοήσουν τα προϊόντα με χρήση πολυμέσων, η εξοικονόμηση 

χρημάτων σε ένα περιβάλλον χωρίς τη χρήση έντυπων υλικών στοιχείων, η αύξηση 

της ευκολίας λήψης πληροφοριών από το σπίτι και η υποστήριξη μιας στρατηγικής 

που εστιάζεται στους πελάτες. Τέλος, κατατάσσουν τις επιδράσεις του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην κάθε εταιρία στον κλάδο ταξιδιών σε δέκα κατηγορίες που ποικίλλουν 

από προώθηση προϊόντος μέχρι μοντέλα νέων προϊόντων και νέων επιχειρήσεων. 

Προβλέπουν ότι τα γραφεία ταξιδιών, όπως τα ξέρουμε σήμερα, θα εξαφανιστούν. 

Μόνο δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας δεν θα αυτοματοποιηθούν και αυτές οι 

δραστηριότητες θα εκτελούνται από μια νέα γενιά οργανισμών. (Turban, Lee, King, 

Chung, 2000) 

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι σημειώνεται μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις 

ταξιδιών και τουριστικών πακέτων μέσω διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο. Στην 

ευρωπαϊκή αγορά η ανάπτυξη είναι σημαντική τόσο σε ποσοστά όσο και σε 

απόλυτους αριθμούς, ενώ η είσοδος των νέων κρατών-μελών της Ε.Ε. επιφυλάσσει 

ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Στην αμερικανική αγορά το διαδίκτυο ως μέσο 
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πώλησης ταξιδιών και τουρισμού έχει καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση του μέσου 

Αμερικανού, ο οποίος σήμερα δηλώνει ότι θεωρεί το διαδίκτυο πολύ ευκολότερο 

μέσο στην αναζήτηση ταξιδιωτικών πληροφοριών από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.  

Κατά τουλάχιστον 34% αυξήθηκαν από το 2003 έως και το 2004 οι on line 

πωλήσεις ταξιδιών, φθάνοντας τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά 

(μερίδιο 7,1% της αγοράς). Το 2003 η αξία των πωλήσεων μέσω διαδικτύου ανήλθε 

σε 12,7% ευρώ, ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 5,4%. Η αυξητική τάση 

αναμένεται να συνεχιστεί και το 2005 με εντονότερους ρυθμούς, όπως τουλάχιστον 

προβλέπουν οι Ευρωπαίοι αναλυτές. Η αύξηση θα φτάσει σε ποσοστό 18% κατά τη 

διάρκεια του 2005, ενώ σε αριθμούς θα ανέλθει σε περίπου 20,1 δισεκατομμύρια 

ευρώ (μερίδιο 8,2% της αγοράς). Η ευρωπαϊκή on line αγορά ταξιδιών θα φθάσει 

κατά πάσα πιθανότητα τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ (μερίδιο 9,2% της αγοράς) μέχρι 

το 2006.  

Η Βρετανία κατείχε ποσοστό 36% της ευρωπαϊκής on line αγοράς ταξιδιών το 

2004, με τη Γερμανία στη δεύτερη θέση με ποσοστό 22%. Και οι δυο αγορές 

παρουσίασαν μικρή πτώση σε σχέση με το 2003. Οι δέκα νέες χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

έχουν περιληφθεί στη στατιστική αποτύπωση της ευρωπαϊκής on line αγοράς 

ταξιδιών και έχουν μερίδιο που κυμαίνεται γύρω στο 2% στο σύνολο του 2004, ενώ η 

τάση είναι ραγδαία αυξητική.  

Οι άμεσοι πωλητές αποτέλεσαν ποσοστό 64% των on line πωλήσεων στην 

ευρωπαϊκή αγορά το 2004, χάνοντας μία ποσοστιαία μονάδα από το 2003. Το 2004 η 

ανάλυση της αγοράς με βάση τις διαφορετικές υπηρεσίες ήταν η ακόλουθη (με τα 

ποσοστά του 2003 εν παρενθέσεως): (Τουρισμός και Οικονομία, 2005) 

 

Αεροπορικά ταξίδια:            57,4%  (56,6%) 

Ξενοδοχεία:                         15,7%   (14,9%) 

Οργανωμένες περιηγήσεις: 14,1%    (15,5%) 

Σιδηρόδρομος:                      9,0%      (9,2%) 

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων:     1,9%     (1,8%) 

Άλλες υπηρεσίες:                   1,9%     (2,1%) 
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Σχήμα 1.1: Ποσοστιαίες εκτιμήσεις για τη διείσδυση του διαδικτύου 
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Πηγή: Προσαρμογή από Nielsen NetRatings (2003), Forrester Research (2002) και E-Marketer (2003) 
(Σιώμκος, 2004) 

 

 

1.4. Οι Έλληνες καταναλωτές 

 

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρίας Κάπα Research σχετικά με την 

τουριστική συμπεριφορά των Ελλήνων, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 

έκθεσης «Τουριστικό Πανόραμα 2005», προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής 

στοιχεία: (Τουρισμός και Οικονομία, 2005) 

• Η σταθερή αύξηση από χρόνο σε χρόνο των ταξιδιών των Ελλήνων στο 

εξωτερικό, ενώ, παράλληλα, καταγράφεται τάση μείωσης των ταξιδιών 

αναψυχής με διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα.  

• Ο μέσος όρος διάρκειας καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων είναι 2 

εβδομάδες, με ποσοστό όμως που υποχωρεί τα τελευταία χρόνια.  

• Μέσος όρος εξόδων στις διακοπές είναι το ποσό των 1300 ευρώ με την 

αναλογία των 105 ευρώ ανά ημέρα. Όπως προκύπτει, όμως, οι διακοπές 

κοστίζουν κάθε χρόνο και ακριβότερα.  

• Επιβεβαίωση της τάσης διαμονής κυρίως σε ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες. Τα 

ξενοδοχεία υποχωρούν ελαφρώς, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δείχνουν μια 
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τάση αύξησης την τελευταία διετία, ενώ ανακάμπτουν οι ενοικιαζόμενες 

οικίες.  

• Σταθερά, μήνας διακοπών για τους Έλληνες είναι ο Αύγουστος, ενώ δεύτερος 

σε προτιμήσεις μήνας είναι ο Ιούλιος, με ελαφρά ανοδική τάση από πέρσι και 

τρίτος ο Σεπτέμβριος, με σταθερό ποσοστό σε όλες τις έρευνες.  

• Η καθαριότητα, η τοποθεσία και η τιμή αποτελούν τα βασικότερα κριτήρια 

επιλογής καταλύματος, με αυτή τη σειρά προτίμησης.  

• Σημαντικό είναι το ποσοστό (44%) όσων θεωρούν πως στην Ελλάδα 

προσέχουν περισσότερο τους ξένους τουρίστες σε σχέση με τους Έλληνες.  

• Ραγδαία ανερχόμενη πηγή ενημέρωσης αναδεικνύεται το internet. Αποτελεί 

πλέον τη δεύτερη πηγή ενημέρωσης για την επιλογή καταλύματος (με 

ποσοστό 25,6%) μετά τις συστάσεις συγγενών και φίλων.  

Όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση που προκύπτει από την έρευνα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι στις ίδιες έρευνες που είχαν γίνει και αφορούσαν τα έτη 2004, 

2003 και 2002 τα αντίστοιχα ποσοστά των ερωτηθέντων που χρησιμοποιούσαν το 

internet για την επιλογή ξενοδοχείου ήταν 18,1%, 11% και 12,5%. Επιπλέον, από το 

σύνολο των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επιλογή του 

ξενοδοχείου που θα διαμένουν, το 35,9% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών.  

Σε ό,τι αφορά το προφίλ του Έλληνα χρήστη του διαδικτύου, σημαντικά 

στοιχεία αντλούνται από το πρόγραμμα ACTIVE (Advertising and Commerce 

Through Internet in the context of the Visual Enterprise), το οποίο συντόνισε η 

ερευνητική ομάδα HELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2001. 

Στην Ελλάδα η χρήση του διαδικτύου γίνεται και από τα δυο φύλα, ο μέσος χρήστης 

κυμαίνεται ηλικιακά από 18-44 ετών, έχει εισόδημα πάνω από 1000 ευρώ μηνιαίως, 

είναι αρκετά μορφωμένος και απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, 

επιστήμονας, δημόσιος λειτουργός ή ιδιωτικός υπάλληλος. Οι λόγοι που ωθούν το 

μέσο χρήστη του internet να καταστεί ηλεκτρονικός καταναλωτής είναι η 

εξοικονόμηση χρόνου, η δυνατότητα αγορών όλο το εικοσιτετράωρο, η μεγάλη 

ποικιλία, η γρήγορη παράδοση και οι καλύτερες προϋποθέσεις αναζήτησης του 

καταλληλότερου προϊόντος. Ο ηλεκτρονικός καταναλωτής προτιμά να πληρώνει 

μέσω της πιστωτικής κάρτας του ή με την παραλαβή του προϊόντος. Στις 

ηλεκτρονικές αγορές αναμένει χαμηλότερες τιμές, εκπτώσεις και οικονομικά κίνητρα 

σε σχέση με τις φυσικές αγορές. (Σιώμκος, 2004) 
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1.5. Η διεθνής τουριστική κίνηση το 2003-2004 και οι διεθνείς τάσεις στον 

τουρισμό 

 

Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ τουριστικών προορισμών, η εξάπλωση 

και ο πολλαπλασιασμός των αερογραμμών χαμηλού κόστους, η αναζήτηση 

προσφορών και κρατήσεων τελευταίας στιγμής, η διευρυνόμενη χρήση του 

διαδικτύου, η ανάκαμψη του επιχειρηματικού τουρισμού, το ισχυρό ευρώ αποτελούν 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά που καθόρισαν τις τάσεις στο διεθνή τουρισμό για το 

2004.  

Σύμφωνα με την έρευνα European Travel Monitor 2003, η οποία διεξάγεται 

για λογαριασμό 20 ευρωπαϊκών εθνικών οργανισμών τουρισμού μελών της European 

Travel Commission (μεταξύ των οποίων και ο ΕΟΤ) και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 

του 2004, τα δύο τρίτα του συνόλου των ταξιδιών των ευρωπαίων το 2003 ήταν 

ταξίδια διακοπών και μάλιστα το 88% των εξερχόμενων ταξιδιών διακοπών 

προέρχονται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης (στην κορυφή βρίσκεται η Γερμανία με 

το 22% της αγοράς και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο με 15%, η Ολλανδία, η Γαλλία 

και η Ιταλία με 7%, το Βέλγιο με 5% και η Ελβετία με 4%). Αναφορικά με το σκοπό 

του ταξιδιού, το 68% του συνόλου των ταξιδιών είχαν σκοπό τις διακοπές, το 14% 

είχαν επαγγελματικό χαρακτήρα, ενώ το υπόλοιπο 18% των ταξιδιών είχαν άλλους 

σκοπούς αναψυχής (επίσκεψη σε φίλους, εκπαιδευτικοί και θρησκευτικοί λόγοι 

κ.λ.π.). Επιπλέον το κυριότερο μέσο μεταφοράς είναι το αεροπλάνο, το οποίο 

παρουσίασε για πρώτη φορά ανάκαμψη μετά το 2001, καθώς το 45% του συνόλου 

των ταξιδιών χρησιμοποίησαν αυτό ως μέσο μεταφοράς. (ΕΟΤ-Δ/νση Μελετών και 

Επενδύσεων, 2004) 

Σε μια προσπάθεια η ΠΟΕΤ να διερευνήσει τις διεθνείς τάσεις του τουρισμού 

περιέγραψε κάποια χαρακτηριστικά του τουρίστα. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι 

υπάρχει συνεχής αύξηση των απαιτήσεων, εξ αιτίας της πείρας που έχει αποκτήσει ο 

τουρίστας από πολλά ταξίδια. Οι απαιτήσεις αφορούν τη λογική σχέση τιμής-

υπηρεσίας, αλλά και τη γενικότερη εξυπηρέτηση, όπως πτήσεις στην ώρα τους, 

έλεγχο ποιότητας και ελάχιστα στάνταρτ. Σημειώνει ότι αρχίζουν να παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον ακόμη και οι καταναλωτές με μικρότερα εισοδήματα. Επιπρόσθετα η 

ΠΟΕΤ τονίζει ότι το βασικό σημείο είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη και ότι 

μελλοντικά θα είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας πελατοκεντρικής πολιτικής. 

(www.poet.gr, 6/4/2005) 
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Με το ξεκίνημα του 21ου αιώνα διαπιστώθηκε η εμφάνιση ορισμένων νέων 

βασικών τάσεων στον τουρισμό όπως το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ασφάλεια, η 

μεταστροφή από τα μακρινά και υπερπόντια ταξίδια προς τα εσωτερικά και 

ενδοπεριφερειακά ταξίδια, η συνεχιζόμενη τάση προς όψιμες κρατήσεις και 

αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου για αγορές ταξιδιών και το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για διακοπές που προσφέρουν εμπειρίες που περιλαμβάνουν τοπικό 

πολιτισμό και επαφή με τη φύση. Αναδύονται νέες μορφές αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου, με διαρκή ανανέωση και διαφοροποίηση: ταξίδια για απόκτηση 

εμπειριών στις διακοπές, δραστηριότητες υπαίθρου, πολιτιστική ενημέρωση, 

επιμόρφωση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, εθελοντισμός κ.λ.π. Ο τουρισμός θα 

είναι ασφαλώς ο μεγάλος ωφελημένος από την τάση αυτή. Χρειάζεται, όμως, 

αντίστοιχα και η ανάδειξη νέων μορφών τουριστικών προϊόντων που θα είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στις καινούριες απαιτήσεις της ζήτησης, δίνοντας έμφαση στην 

εξατομίκευση και την εξειδίκευση, αντί στη μαζική προσφορά και την τυποποίηση. 

(ΕΟΤ-Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων, 2003) 

 

 

1.6. Οι προοπτικές της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα  

 

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ψηλά στις προτιμήσεις των δυνητικών τουριστών, 

καθώς αποτελεί ένα καθιερωμένο, επιθυμητό και ασφαλή ευρωπαϊκό προορισμό. 

Εκείνο που αναμενόταν να αποτελέσει την πραγματική προστιθέμενη αξία των Ο.Α. 

στον τουρισμό είναι η διαφοροποίηση και η αναβάθμιση της εικόνας της χώρας και 

του τουριστικού προϊόντος της πρωτεύουσας. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό βελτιώνοντας, 

εμπλουτίζοντας και εξειδικεύοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, με 

παράλληλη διεύρυνση των αγορών και των τμημάτων αγορών στα οποία μπορεί η 

χώρα να απευθυνθεί. Στόχος δεν μπορεί να είναι απλώς η αύξηση του συνολικού 

αριθμού των εισερχόμενων τουριστών, αλλά η ποιοτική αναβάθμιση και η σχετικά 

ισόρροπη κατανομή τους σε όλες της περιοχές της χώρας, η βελτίωση της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και η συνακόλουθη αύξηση της απόδοσης και της 

εισφοράς του τουρισμού στην οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την 

κοινωνική εξέλιξη. (ΕΟΤ-Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων, 2003) 

Η ένταξη των δέκα χωρών στην Ε.Ε. εμπλουτίζει το συνολικό ευρωπαϊκό 

τουριστικό προϊόν και παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης προώθησης της 

 26



Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού, ιδιαίτερα στις υπερπόντιες χώρες. Ταυτόχρονα 

όμως η Ελλάδα αποκτά νέους ανταγωνιστές, που εμφανίζονται στην αγορά με ισχυρά 

εφόδια, σε ότι αφορά τόσο τα παραδοσιακά προϊόντα διακοπών (ήλιος-θάλασσα για 

τη Μάλτα, την Κύπρο, τη Σλοβενία), όσο και για τον πολιτιστικό τουρισμό (Πράγα, 

Βουδαπέστη, Κρακοβία) ή τον τουρισμό υγείας (Τσεχία, Σλοβενία). Το γεγονός αυτό 

θα πρέπει να αναπροσανατολίσει εν μέρει τους τρόπους προώθησης των ελληνικών 

προορισμών με την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ως προς τις 

χώρες αυτές, και κατά περίπτωση, με την εξεύρεση πεδίων για νέες συνεργασίες και 

συνέργιες, εκεί όπου αυτό επιτρέπουν ή επιβάλλουν οι συγκεκριμένες συνθήκες.  

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι παρουσιάζεται ένα νέο τοπίο ευκαιριών και 

προκλήσεων για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς 

αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται το ρεύμα τουριστών από όλες τις χώρες της 

διεύρυνσης προς τους προορισμούς της Δυτικής και της Νότιας Ευρώπης. Με την 

αναμενόμενη άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των χωρών αυτών, την 

αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ως επακόλουθο των πολιτικών σύγκλισης που 

θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά, τόσο 

μακροπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, ο όγκος των εξερχόμενων τουριστών. Οι 

νέες αυτές ομάδες τουριστών θα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τους 

παραδοσιακούς πελάτες των παραδοσιακών ευρωπαϊκών προορισμών. Διαφορετικές 

γλώσσες, συνήθειες και προτιμήσεις θα διαμορφώσουν νέο πλέγμα απαιτήσεων της 

ζήτησης και το γεγονός αυτό υποχρεώνει να προσαρμοστούν ανάλογα και οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες στους τουριστικούς προορισμούς.  

Οι χώρες της Βαλτικής δεν θα διαδραματίσουν ανταγωνιστικό ρόλο προς την 

Ελλάδα, αλλά  μάλλον θα αποτελέσουν αξιόλογη πηγή πρόσθετου τουριστικού 

ρεύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναζητηθούν οι κατάλληλοι τρόποι προώθησης 

και προβολής της Ελλάδας για την προσέλκυση της ζήτησης σε αυτές τις νέες αγορές. 

(ΕΟΤ-Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων, 2004) 
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1.7. Ανακεφαλαίωση  

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η επεξήγηση κάποιων βασικών εννοιών που 

σχετίζονται με τον τουρισμό. Έτσι, το σύνολο των σχέσεων και των φαινομένων που 

προκύπτουν όταν τα άτομα ταξιδεύουν, συνθέτουν την έννοια του τουρισμού, 

οποιαδήποτε περιοχή που επισκέπτονται οι τουρίστες θεωρείται τουριστικός 

προορισμός, ενώ η τουριστική βιομηχανία αποτελεί όλες τις δραστηριότητες από τις 

οποίες παράγονται προϊόντα ή υπηρεσίες προοριζόμενα για τουριστική κατανάλωση. 

Η έννοια του τουριστικού προϊόντος είναι πιο σύνθετη, καθώς αναλύεται στο τί 

σημαίνει τουριστικό προϊόν για τον καταναλωτή, για τον παραγωγό και για τους 

διοικητικούς φορείς. Στη συνέχεια, διασαφηνίστηκε η έννοια του εναλλακτικού 

τουρισμού και έγινε μια σύντομη περιγραφή μερικών από τις εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού και συγκεκριμένα του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού, του 

συνεδριακού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού, του 

θρησκευτικού και του αθλητικού τουρισμού. Ακολούθησε η συσχέτιση της 

τουριστικής βιομηχανίας με την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να 

διαφανεί ο ρόλος του διαδικτύου. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με μια σύντομη 

περιγραφή κάποιων βασικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των Ελλήνων 

τουριστών και τη διατύπωση των τάσεων και των προοπτικών του τουρισμού τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
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Κεφάλαιο 2: Υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή της Θράκης 

 

 

2.1. Στοιχεία για την περιοχή της Θράκης 

 

Το διαμέρισμα της Θράκης βρίσκεται στη βορειανατολική Ελλάδα, συνορεύει 

ανατολικά με την Τουρκία και βόρεια με τη Βουλγαρία και αποτελείται από τρεις 

νομούς, το νομό Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Η γεωγραφική έκταση της Θράκης 

είναι 8.578 τ.χλμ. εκ των οποίων τα 8.476 τ.χλμ. είναι η χερσαία έκταση, ενώ τα 

υπόλοιπα 102 τ.χλμ. καλύπτονται από τα εσωτερικά ύδατα.  

Ο χώρος της ελληνικής Θράκης χωρίζεται σε τρεις ενότητες: την ορεινή και 

ημιορεινή περιοχή με έκταση 2.445 τ.χλμ. και 2.174 τ.χλμ. αντίστοιχα, που 

περιλαμβάνει την οροσειρά της Ροδόπης και τις απολήξεις της (Αχλαδόβουνο στην 

Ξάνθη, Ίσμαρο στην Κομοτηνή, βουνά του Άβαντα και δασικό σύστημα Δαδιάς-

Λευκίμμης στον Έβρο). Την πεδινή περιοχή με 3.959 τ.χλμ. έκταση, που 

περιλαμβάνει τις πεδιάδες από το Νέστο έως τις Σάπες και το βουνό Ίσμαρος, καθώς 

και την εκτεταμένη πεδιάδα του ποταμού Έβρου. Τέλος, τις παραθαλάσσιες εκτάσεις 

όπου βρίσκονται και οι πλέον σημαντικοί υδροβιότοποι. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί 

το νησί της Σαμοθράκης. Η στενή σύνδεση και αλληλεπίδραση των περιοχών των 

τριών ενοτήτων της Θράκης ενισχύεται από το γεγονός ότι η μεταξύ τους απόσταση 

είναι πολύ μικρή. (www.thesaurus.gr, 30/3/2005)  

Η απογραφή του 1991 έδειξε ότι στην περιοχή κατοικούν 338.005 άνθρωποι, 

αριθμός μικρότερος από την απογραφή του 1981 (345.220 κάτοικοι). Από αυτούς, οι 

130.393 αποτελούν τον αστικό πληθυσμό, οι 43.281 τον ημιαστικό πληθυσμό και οι 

164.301 τον αγροτικό πληθυσμό. (www.thesaurus.gr, 30/3/2005)  

 

Πίνακας 2.1: Δημογραφικά στοιχεία του 1993 

 

Γεννήσεις 3449 
Γάμοι 2165 
Θάνατοι 3388 
Μέσο ποσοστό ανδρών 0,504 
Μέσο ποσοστό γυναικών 0,496 
Πηγή: www.thesaurus.gr, 30/3/2005 
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Σχήμα 2.1: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού 

 

 

329582

338005

345220

356917 356555

336954 

315000 
320000 
325000 
330000 
335000 
340000 
345000 
350000 
355000 
360000 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 
 

Πηγή: www.thesaurus.gr, 30/3/2005 
 

 

Σχήμα 2.2: Κατανομή πληθυσμού 

 

Κατανομή πληθυσμού

334881

3124 0

130393

43281

164301 161786
176219

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Πληθυσμός σε
υψόμετρο 0-

400 μ.:

Πληθυσμός σε
υψόμετρο

401-800 μ.:

Πληθυσμός σε
υψόμετρο άνω
των 800 μ.:

Αστικός
πληθυσμός:
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πληθυσμός:

Αγροτικός
πληθυσμός:

Πληθυσμός
Δήμων:

Πληθυσμός
Κοινοτήτων:

 
Πηγή: www.thesaurus.gr, 30/3/2005 
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Πίνακας 2.2: Εξέλιξη μεγεθών ανά νομό 
 

Νομοί Κατά κεφαλή 
Α.Ε.Π. 

(Χώρα=100) 

% Κατανομή 
Περιφερειακού 

Α.Ε.Π. 

% 
Κατανομής 
Πληθυσμού 

% 
Κατανομής 
Αστικού 

Πληθυσμού 

% Κατανομής 
Απασχόλησης 

του Δευτερογενή 
τομέα 

% Κατανομής 
Πληθυσμού 
του Τριτογενή 

τομέα 
 1989 1994 1989 1994 1991 1996 1981 1991 1981 1991 1981 1991 
Έβρου 87,98 93,17 24,68 24,93 25,20 23,28 22,97 23,35 19,82 16,91 26,12 26,64 
Ξάνθης 76,83 78,34 14,04 14,35 15,96 16,19 15,80 16,51 11,87 10,68 15,68 14,51 
Ροδόπης 68,85 63,03 14,29 13,05 18,09 18,11 17,73 17,59 17,12 17,20 12,95 13,85 

Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2001 

 
 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι ο νομός Έβρου σημειώνει τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη, χωρίς μεγάλες όμως διαφορές από το νομό Ροδόπης και 

Ξάνθης. Παρ’όλα αυτά, παρακάτω φαίνονται κάποιες επιπρόσθετες ανισότητες στους 

τρεις νομούς.  

 

Πίνακας 2.3: Μέγεθος Οικογένειας και Δηλωθέντα  

           Οικογενειακά Εισοδήματα 1998 

 

Περιοχή Άτομα ανά 
οικογένεια 

Δηλωθέν 
οικογενειακό 
εισόδημα 

(ευρώ) 

Μέσο 
οικογενειακό 
εισόδημα 

(ευρώ) 

Σχετική 
βαρύτητα % 
(Χώρα=100) 

Ν. Έβρου 2,48 422.971.650 8039,45 83,91 
Ν. Ξάνθης 2,58 279.171.950 7919,99 82,67 
Ν. Ροδόπης 2,73 256.969.890 6909,46 72,12 
Αν.Μακεδονία-
Θράκη 

2,52 1.774.740.800 7986,23 83,35 

Σύνολο χώρας 2,36 42.494.445.699 9580,82 100 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2001 

 

 

Νομός  Έβρου 

Ο νομός Έβρου αποτελείται από 13 δήμους (βλέπε παράρτημα), έχει έκταση 

4.239 τετρ.χιλ. και 144.023 κατοίκους (απογραφή 2001)(Καρακούσης 2001). Η 

Αλεξανδρούπολη, πρωτεύουσα του νομού με πληθυσμό 51.876 (απογραφή 2001), 
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κατέχει ηγεμονική θέση στο γεωγραφικό χώρο της Θράκης, καθώς αποτελεί τη 

βασική πύλη διασύνδεσης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

χωρών της Μεσογείου, της Ασίας και της Παρευξείνιας ζώνης και έχει αναδειχθεί ως 

μείζων εσωτερικός συνοριακός κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόλη της 

Αλεξανδρούπολης ακολουθεί ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και σε αυτό συντελούν το 

λιμάνι, ο αερολιμένας και ο σιδηροδρομικός σταθμός που αποτελούν σημαντικά 

κέντρα του διαμετακομιστικού εμπορίου. Με την εφαρμογή του σχεδίου 

«Ι.Καποδίστρια» και την ένταξη νέων οικισμών, ο δήμος Αλεξανδρούπολης 

αναδεικνύεται σε σημαντικό τουριστικό κέντρο που προσφέρει τη δυνατότητα 

συνδυασμού του θαλάσσιου τουρισμού, του ιαματικού και του οικοτουρισμού. 

(www.ota.gr, 23/3/2005) 

Βορειότερα του νομού βρίσκεται το Σουφλί, το Διδυμότειχο και την 

Ορεστιάδα. Το Σουφλί αποτελεί μια πόλη με παλιά όμορφα νεοκλασικά, γραφικές 

πλατείες και είναι φημισμένο για τα μεταξωτά όλων των ειδών. Δεκατρία χιλιόμετρα 

από το Σουφλί βρίσκεται ο διεθνώς γνωστός Εθνικός Δρυμός του δάσους της Δαδιάς. 

(www.travel.gr, 2/4/2005) Το Διδυμότειχο, μια πόλη με παλιά κτίσματα και 

βυζαντινές εκκλησίες, διασχίζεται από τον Ερυθροπόταμο, παραπόταμο του Έβρου. 

Μέσα στην περιτειχισμένη περιοχή βρίσκεται η παλιά πόλη. Η Ορεστιάδα είναι η 

βορειότερη και νεότερη πόλη της Ελλάδας, καθώς χτίστηκε το 1922 και αποτελεί το 

διοικητικό και εμπορικό κέντρο του βόρειου Έβρου. Χαρακτηρίζεται από το ωραίο 

σχέδιο πόλης, τα καινούρια κτίρια, το πλήθος των μνημείων, την οικονομική 

ευρωστία και τη διαρκή αύξηση του πληθυσμού. (www.travel.gr, 2/4/2005) 

Μία ξεχωριστή πλευρά που έχει να αναδείξει ο νομός Έβρου είναι το νησί της 

Σαμοθράκης. Η Σαμοθράκη παραμένει ένα παρθένο νησί, με πλούσια φυσική 

ομορφιά, το οποίο γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής προορισμός.  

 

Νομός  Ροδόπης  

Ο νομός Ροδόπης περιλαμβάνει 12 δήμους (βλέπε παράρτημα), έχει έκταση 

2.542,5 τετρ.χιλ. και 111.038 κατοίκους (απογραφή 2001)(Καρακούσης, 2002). Η 

Κομοτηνή, έδρα της περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, με πληθυσμό 

52.546 (απογραφή 2001) είναι η πρωτεύουσα της Θράκης και ενός νομού που 

παρουσιάζει μοναδικές εικόνες, όπως τα εντυπωσιακά τζαμιά και οι μουσουλμανικοί 

μαχαλάδες και οι χριστιανικές εκκλησίες και τα μοναστήρια. (www.travel.gr, 

2/4/2005) 
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Στην παραλιακή ζώνη του νομού βρίσκεται η Μαρώνεια που είναι ένας 

τεράστιος αρχαιολογικός χώρος και το Φανάρι που αποτελεί ένα κοσμοπολίτικο 

παραθεριστικό κέντρο με πλαζ, κάμπινγκ και μπανγκαλόου του ΕΟΤ. Οι Σάπες είναι 

ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος του νομού Ροδόπης και πρόκειται για την πιο 

υποβαθμισμένη περιοχή στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκονται στο 

κέντρο της Θράκης, πάνω στον οδικό άξονα Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. Είναι 

εμπορικό κέντρο της περιοχής με μεγάλη και γραφική αγορά και έντονο το τοπικό 

χρώμα. Ο πληθυσμός αποτελείται από Χριστιανούς (40%), Μουσουλμάνους (35%) 

και Πόντιους πρόσφυγες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (25%). Η 

συμβίωση των τριών πληθυσμιακών ομάδων είναι αρμονική χωρίς να παρατηρούνται 

φαινόμενα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. (www.ota.gr, 23/3/2005)  

 

Νομός  Ξάνθης 

 Η Ξάνθη είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, ο οποίος αποτελείται από 

10 δήμους (βλέπε παράρτημα) κι έχει έκταση 1797 τετρ.χιλ. και 101.856 κατοίκους 

(απογραφή 2001)(περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Η πόλη της 

Ξάνθης με πληθυσμό 51.737 κατοίκους (περιφέρεια) είναι χτισμένη αμφιθεατρικά 

στους πρόποδες των κατάφυτων λόφων της Ροδόπης. Η πόλη και ο νομός ζουν τόσο 

από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, όσο και από την παρουσία βιομηχανικών-

βιοτεχνικών μονάδων κυρίως συνεταιριστικής δομής, ενώ παράλληλα 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ιδιωτικές επιχειρήσεις γνωστές εντός και εκτός 

Ελλάδος. (περιφέρεια  Ν.Ξάνθης) 

Το Πόρτο Λάγος αποτελεί ένα λιμάνι με μοναδική ιδιαιτερότητα αφού είναι 

συγχρόνως παραθαλάσσιο και παραλίμνιο, καθώς βρίσκεται στη στενή λωρίδα γης 

που χωρίζει τη λίμνη Βιστονίδα από το Αιγαίο. Το Πόρτο Λάγος είναι ένας από τους 

σπάνους υδροβιότοπους και φιλοξενεί ερωδιούς, φλαμίνγκο και άλλα είδη. Ο δήμος 

των Αβδήρων εκτείνεται στην νοτιοανατολική άκρη του νομού Ξάνθης 

καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραλιακής ζώνης του νομού. Σε 

απόσταση έξι χιλιομέτρων βρίσκονται τα ερείπια της ομώνυμης αρχαίας πόλης. Η 

πόλη αυτή υπήρξε και γενέτειρα του Δημόκριτου.  

 

Η Θράκη τα τελευταία χρόνια άρχισε να βγαίνει από την αφάνεια και να 

ακολουθεί μια αναπτυξιακή πορεία. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε κατά 

μεγάλο μέρος η υλοποίηση μεγάλων έργων, όπως η Εγνατία Οδός, κάθετοι οδικοί 
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άξονες, λιμάνια, μαρίνες, νοσοκομεία, ενεργειακά και αρδευτικά έργα, έργα 

ανάπλασης και προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω των 

Κ.Π.Σ., Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά 

και με τη συμβολή εθνικών πόρων.  

Όσον αφορά την τουριστική εικόνα της περιοχής, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα τελευταία χρόνια στη Θράκη και κυρίως στους νομούς της 

Ξάνθης και του Έβρου, λειτουργούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που πληρούν 

υψηλά ποιοτικά στάνταρ και προσφέρουν πέρα από υψηλού επιπέδου διαμονή, ένα 

ολοκληρωμένο τουριστικό-ξενοδοχειακό προϊόν. Επιπλέον, στην περιοχή 

λειτουργούν ορισμένα από τα πιο άρτια και αξιόλογα συνεδριακά κέντρα σε όλη τη 

χώρα. ( www.money-tourism.gr, 16/03/2005) 

 

 

2.2. Ανάλυση SWOT 

 

 Δυνατά σημεία (STRENGTHS) 

  

1. Παρθένο φυσικό περιβάλλον και σημαντικοί αρχαιολογικοί και πολιτισμικοί 

πόροι, με έντονη παρουσία και διαφοροποίηση (ΕΟΤ, 2002), καθώς και 

πληθώρα δυνατοτήτων και εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

2. Στρατηγική γεωγραφική θέση της περιοχής ως συγκοινωνιακού και ενεργειακού 

κόμβου μεταξύ Δ.Ευρώπης, Βαλκανίων και Μ.Ανατολής (ΕΟΤ, 2002) (Κάθετος 

άξονας Ελσίνκι-Αλεξανδρούπολης, Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς-

Αλεξανδρούπολης, Αγωγός φυσικού αερίου από Τουρκία (Φαληρέα, 

Καραγιαννίδης, Τουρισμός και οικονομία, 2004)) 

3. Ο τοπικός πληθυσμός διάκειται ευνοϊκά στην ιδέα ανάπτυξης του τουρισμού 

(ΕΟΤ, 2002) 

4. Είναι σημαντικές οι δυνατότητες ανάπτυξης αυτόνομων ή συνδυασμένων 

πακέτων τουριστικών υπηρεσιών, κατά ενότητες ή κατά θέμα. (ΕΟΤ, 2002) 

5. Εύκολη πρόσβαση είτε οδικώς από τη Β.Ελλάδα είτε αεροπορικώς από Αθήνα 

και Ν.Ελλάδα (αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης-Καβάλας) 

6. «Άνοιγμα» στο εξωτερικό με πτήσεις charter από Ολλανδία και Γερμανία και 

προσπάθειες για το «άνοιγμα» προς Μόσχα 

7. Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με το Αιγαίο 
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8. Σοβαρές τουριστικές υποδομές στον Έβρο, κυρίως στο συνεδριακό τουρισμό, ο 

οποίος είναι και φθηνός προορισμός σε σχέση με άλλους 

 

 

 Αδύνατα σημεία (WEAKNESSES) (ΕΟΤ, 2002) 

 

1. Σημαντική υστέρηση σε τουριστικές υποδομές  

2. Ξενοδοχειακή υποδομή με σημαντικές ελλείψεις  

• Ξενοδοχειακό δυναμικό με μέσο όρο ηλικίας 15 έτη 

• Λειτουργία σε συνθήκες έντονης εποχικότητας και κατ’επέκταση πολύ 

χαμηλή πληρότητα σε εποχές εκτός αιχμής 

• Μικρή διάρκεια της εποχής αιχμής, ιδιαίτερα για τη Σαμοθράκη 

• Αδυναμία «ανοίγματος» της τοπικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας στις αγορές 

του εξωτερικού 

3. Περιορισμένη εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ από την τουριστική βιομηχανία 

4. Αδυναμίες σε οργάνωση και διαχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων 

5. Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος και απουσία τουριστικής συνείδησης 

6. Έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

7. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι σχετικά «άγνωστος» 

τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η περιοχή δε 

διαθέτει συγκεκριμένη «εικόνα». Το ή τα τουριστικά προϊόντα χαρακτηρίζονται 

από ποικιλία και πολυδιάσταση 

8. Περιορισμένη προβολή των τουριστικών της πόρων 

9. Έντονος ανταγωνισμός  που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

10. Απόσταση από τα τουριστικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού 

 

 

 Ευκαιρίες (OPPORTUNITIES). Οι διαγραφόμενες ευκαιρίες που θα πρέπει 

να αξιοποιηθούν εντοπίζονται: 

 

1. Στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης (ΕΟΤ, 2002) 

2. Στην ολοκλήρωση σημαντικών θεσμικών ρυθμίσεων (ΕΟΤ, 2002) 
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3. Στη βελτίωση του ευρύτερου πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος (ΕΟΤ, 

2002) 

4. Στη διεθνή τάση για στροφή των τουριστικών προτιμήσεων που υπάρχουν στην 

περιφέρεια σε αφθονία, όπως η ζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ΕΟΤ, 

2002) 

5. Στην ύπαρξη σημαντικών χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση των 

διαφόρων επενδυτικών πρωτοβουλιών του τουριστικού τομέα (ΕΟΤ, 2002) 

6. Στην προσέλκυση εισερχόμενων τουριστών από ανατολικές χώρες (Φιλιππίδης, 

2005) 

7. Στη θέσπιση βιώσιμων μηχανισμών συντονισμού των φορέων που υλοποιούν 

δράσεις τουριστικής προβολής στην περιφέρεια (Φιλιππίδης, 2005) 

 

 

 Απειλές (THREATS). Οι απειλές που μπορεί να εμποδίσουν την 

αναπτυξιακή προσπάθεια του τουριστικού τομέα της περιοχής εντοπίζονται 

κατά κύριο λόγο 

 

1. Στο εξωτερικό περιβάλλον, με την αστάθεια στα κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη 

των γειτονικών περιοχών και στην πιθανή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των ομοειδών προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές (κυρίως της Τουρκίας και 

της Βουλγαρίας) (ΕΟΤ, 2002) 

2. Στο εσωτερικό περιβάλλον, με την υιοθέτηση ευκαιριακών αναπτυξιακών 

πρακτικών «γρήγορου κέρδους» και κατά συνέπεια βλαπτικών προς τη 

συνολική προσπάθεια της ορθολογικής τουριστικής ανάπτυξης. (ΕΟΤ, 2002)  

3. Στη γενική πτωτική τάση του παγκόσμιου τουρισμού. (Φιλιππίδης, 2005) 

 

 

2.3. Τουριστικό προϊόν  

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια περιγραφής του τουριστικού 

προϊόντος της περιοχής της Θράκης, που θα ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο 

αποδίδεται το τουριστικό προϊόν μιας περιοχής στο κεφάλαιο 1. Θα εξεταστεί, 

δηλαδή το τουριστικό προϊόν της περιοχής της Θράκης από το τρίπτυχο του 

καταναλωτή, του παραγωγού και του αρμόδιου διοικητικού φορέα. 
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Το τουριστικό προϊόν από τη σκοπιά του καταναλωτή   

 

i. Θέλγητρα 

Τα θέλγητρα είναι εκείνα τα στοιχεία που έλκουν τον καταναλωτή και 

επιδρούν στην απόφασή του να επισκεφτεί ένα προορισμό. Η περιοχή της Θράκης 

έχει να αναδείξει μια σειρά από θέλγητρα, από τα οποία άλλα αφορούν τοποθεσίες, 

δραστηριότητες, γεγονότα κ.ά.  

Όσον αφορά το τοπίο η περιοχή της Θράκης έχει να προσφέρει: 

 Το νησί της Σαμοθράκης που διατηρεί ακόμη την παρθενική του ομορφιά 

 Τις προστατευόμενες περιοχές του Έβρου και ειδικότερα το Δέλτα του Έβρου 

 Το δάσος της Δαδιάς, που είναι προστατευόμενος εθνικός δρυμός 

 Τους ορεινούς όγκους της Ροδόπης 

 Τον ποταμό Νέστο με την ποικιλία των δραστηριοτήτων που προσφέρει 

 Το Πόρτο Λάγος 

 Τη λίμνη Βιστωνίδα   

 Μέρος από το Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε6 

 Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο νομό Ξάνθης, ύψους 40μ. που είναι και ο 

μεγαλύτερος των Βαλκανίων 

 Παραλίες κατά μήκος της περιοχής 

 Ιαματικές πηγές στο νομό Ξάνθης και το νομό Έβρου 

Όσον αφορά κάποια σημεία ενδιαφέροντος που έχουν να κάνουν με την 

ιστορία και τον πολιτισμό, στη Θράκη βρίσκει κανείς: 

 Διάφορα μοναστήρια και τζαμιά 

 Πολλά εθνολογικά και αρχαιολογικά μουσεία (παράρτημα) 

 Το πολυπολιτισμικό στοιχείο (χριστιανοί, μουσουλμάνοι, ρώμα, πρόσφυγες) 

 Τα Πομακοχώρια 

 Τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής (Άβδηρα, Νυμφαία, Μεσημβρία, 

Διδυμότειχο) (παράρτημα) 

 Την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών (όπως η Παλιά Πόλη 

της Ξάνθης και οι ορεινοί οικισμοί στην περιοχή του Εχίνου στο νομό Ξάνθης 

και του Κέχρου στο νομό Ροδόπης) 

Η Θράκη αριθμεί μια σειρά εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων: 

 Το καρναβάλι στην Ξάνθη, στο Σουφλί και στις Σάπες 
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 Οι θρακικές λαογραφικές γιορτές 

 Τα ελευθέρια στους νομούς Ροδόπης και Έβρου 

 Το παζάρι 

 Το έθιμο του Κλήδωνα, της Γυναικοκρατίας, της Καμήλας ή Τζιαμάλας, η 

γιορτή της μπάμπως ή της μαμής, το έθιμο του μπέη (παράρτημα) 

 Το φεστιβάλ στον ποταμό Άρδα 

 Διάφορες εκδηλώσεις σε δημοτικά ή υπαίθρια θέατρα 

 Παραδοσιακά φαγητά και γλυκά (θρακιώτικος σαρμάς, σαρακατσάνικες πίτες, 

κατσικάκι Σαμοθράκης, σουτζούκ-λουκούμ, μουχαλεμπί) 

Το κλίμα της περιοχής επηρεάζεται από το γεωγραφικό της ανάγλυφο. Έτσι, 

στα κεντρικά, την ημιορεινή και πεδινή ζώνη το κλίμα είναι ηπειρωτικό με μεγάλο 

εύρος θερμοκρασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται χαμηλές θερμοκρασίες και παγετοί 

το χειμώνα και ξηρά  καλοκαίρια, με βροχές το φθινόπωρο, το χειμώνα και την 

άνοιξη Βορειότερα, στην ορεινή περιοχή οι κλιματικές συνθήκες γίνονται δριμύτερες, 

με περισσότερη βροχή και χιονοπτώσεις και λιγότερη θερινή ξηρασία.  

 

ii. Εγκαταστάσεις 

Όταν αναφερόμαστε στις εγκαταστάσεις, εννοούμε πρωταρχικά τα 

καταλύματα που προσφέρονται στους τουρίστες (ξενοδοχεία, ξενώνες, διαμερίσματα, 

κάμπινγκ και οποιοδήποτε χώρο διαμονής των τουριστών) (Πετρέας, Παπαδόπουλος, 

Αυλωνίτης, 1989). Αμέσως μετά έρχονται και οι άλλες εγκαταστάσεις που μπορούμε 

να τις χαρακτηρίσουμε συνοδευτικές ή συμπληρωματικές και είναι απαραίτητες για 

τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που καθιστούν δυνατή τη φιλοξενία ενός 

αριθμού τουριστών (τροφή, μετακίνηση, ενημέρωση). Είναι ακριβώς εκείνες οι 

εγκαταστάσεις που επιτρέπουν στον τουρίστα να έρθει κοντά στα θέλγητρα και που 

προσδίδουν ποιότητα κατά τη διαμονή του στην περιοχή.  

Μια καταγραφή των καταλυμάτων της Θράκης γίνεται παρακάτω (βλέπε 

πίνακα 2.4 και 2.5), η οποία φανερώνει τη δυναμικότητα της περιοχής για φιλοξενία. 

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι ολοένα και περισσότερο στο νομό Ξάνθης 

αρχίζει να αναπτύσσεται ο οικοτουρισμός, με συνέπεια να δημιουργούνται 

προϋποθέσεις διαμονής στην ύπαιθρο.  

Εκτός όμως από τα καταλύματα, στην περιοχή της Θράκης έχουν 

εκσυγχρονιστεί οι αστικές συγκοινωνίες (νέα αστικά λεωφορεία), αν και ακόμη 

βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Η μετακίνηση μέσα στις πόλεις και η πρόσβαση στο 
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κέντρο είναι εύκολη, καθώς οι περισσότερες αποστάσεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση κάποιου μεταφορικού μέσου. Παρ’όλα αυτά 

καθίσταται δυσκολότερη η μετακίνηση από και προς κάποια χωριά.  

 

iii. Πρόσβαση 

Αν και η Θράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό σημείο της Ελλάδας και 

μπορεί με μια πρώτη ματιά να φαίνεται μακρινή, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο 

κοντά από πολλές άλλες πόλεις. Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι το αεροδρόμιο 

της Αλεξανδρούπολης, που «ανοίγει» το δρόμο προς όλη την κεντρική και νότια 

Ελλάδα. Επιπρόσθετα, οδικώς η Θράκη βρίσκεται σε απόσταση μόλις τριών ωρών 

από τη Θεσσαλονίκη, χάρη στην ολοκλήρωση του έργου της Εγνατίας Οδού. Βασικό 

στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η περιοχή της Θράκης είναι προσβάσιμη 

και με τρένο, ενώ εκτελούνται και δρομολόγια πλοίων. 

Τα τελευταία χρόνια έγιναν και κάποια βήματα για το «άνοιγμα» των αγορών 

του εξωτερικού. Η αλήθεια είναι ότι για να αναπτυχθεί αυτή η ιδέα χρειάζεται να 

ολοκληρωθούν και άλλα έργα υποδομής, όμως φαίνεται να υπάρχει η επιθυμία να 

εργαστούν οι φορείς και οι τουριστικοί παραγωγοί προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη 

έχει ανοίξει η αγορά της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Ρωσίας.  

 

iv. Ψυχαγωγία 

Αυτή η πλευρά αναφέρεται περισσότερο στη γνωριμία του τουρίστα με την 

πραγματική ζωή των κατοίκων ενός προορισμού και όλους τους δυνατούς τρόπους 

για να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος, πέρα από τις περιηγήσεις. Η ψυχαγωγία 

καλύπτει πολλές πλευρές, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές για τον κάθε 

τουρίστα ανάλογα με το τί ζητά. Μπορούμε, όμως να πούμε, ότι η ψυχαγωγία 

περιλαμβάνει εστιατόρια, ταβέρνες και την κουζίνα γενικότερα, τη βραδινή ζωή, τους 

περιπάτους και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.  

Η Θράκη είναι σε θέση να παρέχει ψυχαγωγία με τον τρόπο που περιγράφηκε 

παραπάνω και συγκεκριμένα με τα εξής: 

 Περίπατοι στην Ξάνθη, στην πλατεία της Κομοτηνής, στην παραλία της 

Αλεξανδρούπολης 

 Πληθώρα εστιατορίων, ταβερνών δίπλα στη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη 

και ξενοδοχειακές μονάδες με εστιατόρια και πισίνες 

 Νυχτερινά κέντρα, καφετέριες 
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 Καζίνο Ξάνθης 

 

Το τουριστικό προϊόν από τη σκοπιά του  παραγωγού  

 

i. Φυσικοί παράγοντες 

Η περιοχή της Θράκης είναι πραγματικά το «σταυροδρόμι» τριών χωρών και 

η γέφυρα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση ή ο κόμβος, θα μπορούσαμε να πούμε, που 

συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ανατολή. Λόγω αυτής της καίριας θέσης της, 

θα περίμενε κανείς η περιοχή να γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη, γεγονός που δε 

συνέβη. Αντίθετα, η Θράκη έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα στο περιθώριο. Δεν 

είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν τη Θράκη ένα πολύ απομακρυσμένο προορισμό. 

Παρ’όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει έργα που έχουν καταστήσει την 

περιοχή ελκυστική και άρχισε να είναι αντιληπτή από τους περισσοτέρους η σημασία 

της γεωγραφικής της θέσης.  

Πέρα από αυτό όμως, η ποικιλία τοπίων και δραστηριοτήτων της Θράκης 

αποτέλεσε έμπνευση για τους τουριστικούς παραγωγούς να εκμεταλλευτούν την 

περιοχή με διάφορους τρόπους.  

 

ii. Γενικοί παράγοντες ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας 

Η Θράκη έχει να αναδείξει το πολυπολιτισμικό στοιχείο που δεν βρίσκει 

κανείς συχνά σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών 

έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών ατόμων που θέλουν να γνωρίσουν τον τρόπο 

ζωής των κατοίκων, τον τρόπο με τον οποίο χρόνια τώρα καταφέρνουν να 

συνυπάρχουν αρμονικά. Πριν να επισκεφθεί κανείς την περιοχή της Θράκης, 

συνήθως έχει μια άλλη εικόνα η οποία ανατρέπεται, αφήνοντας θετικά σχόλια και 

εντυπώσεις.  

Επιπλέον, υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα όσον αφορά τις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στην περιοχή της Θράκης, καθώς οι κάτοικοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές 

και επιθυμούν τη δημιουργία ακόμη περισσότερων εκδηλώσεων.  

Παρόλα αυτά το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τουριστικό 

τομέα υστερεί σε εκπαίδευση και σωστή κατάρτιση σχετικά με τουριστικά ζητήματα 

και δεν είναι ούτε αρκετό ούτε κατάλληλο για να καλύψει τις ανάγκες που 

δημιουργούνται για απασχόληση σε αυτόν τον τομέα.  
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iii. Γενική υποδομή 

Με τα έργα των τελευταίων χρόνων έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή 

στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρηματίες και να επενδύσουν στη Θράκη. 

Άλλωστε χρόνο με το χρόνο γίνονται ολοένα και περισσότερες επενδύσεις. Το λιμάνι 

της Αλεξανδρούπολης είναι τεχνητό και αναπτύσσεται κατά μήκος του ΝΑ ανοικτού 

θαλάσσιου μετώπου της πόλης σε δύο λειτουργικούς χώρους, το Νέο Εμπορικό-

Επιβατικό Λιμάνι και το υπάρχον λιμάνι. Παράλληλα, εξακολουθούν τα έργα που 

πραγματοποιούνται για τη διαπλάτυνσή του. 

 Το νέο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σχεδιάστηκε και υλοποιείται με την 

προοπτική να έχει σημαντική διαμετακομιστική κίνηση, με απαραίτητη προϋπόθεση 

την εξασφάλιση οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης με το Ορμένιο και 

κατ’επέκταση με το διευρωπαϊκό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κεντρική 

Ευρώπη με την Κωνσταντινούπολη. (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, 2001) 

 Η περιοχή εξυπηρετείται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της 

Αλεξανδρούπολης, το οποίο ήδη δέχεται πτήσεις από τρεις χώρες του εξωτερικού 

(Ολλανδία, Γερμανία, Ρωσία), ενώ υπάρχουν καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα 

καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον, η περιοχή της Ξάνθης εξυπηρετείται και 

από το αεροδρόμιο της Καβάλας. (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

2001) 

Η σιδηροδρομική γραμμή που εξυπηρετεί την περιοχή της Θράκης διασχίζει 

και τους τρεις νομούς και φθάνει μέχρι το μεθοριακό σταθμό Ορμενίου, στα σύνορα 

με τη Βουλγαρία. Η διαδρομή Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται 

πλέον μέσα σε 4,5 ώρες. Επιπλέον, από το καλοκαίρι του 2005 πραγματοποιείται το 

δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, με τους ενδιάμεσους 

σταθμούς.  

Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους 

προορισμούς. Ειδικότερα, τα υπάρχοντα δρομολόγια είναι τα εξής: Αλεξανδρούπολη-

Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη-Λήμνος-Μυτιλήνη, Αλεξανδρούπολη-Μυτιλήνη-Χίος-

Σάμος-Κως-Ρόδος.  

Το θεσμοθετημένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει τις εθνικές οδούς και το πυκνότερο επαρχιακό 

οδικό δίκτυο και έχει συνολικό μήκος 2.847 χλμ. (για το έτος 1996, πλην της 

Εγνατίας Οδού). Από άποψη βατότητας και είδους οδοστρώματος, η κατάσταση του 
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Εθνικού Οδικού Δικτύου είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική. Η Εγνατία Οδός 

εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στο συνολικό της μήκος καλύπτει τον άξονα 

Ηγουμενίτσα-Γέφυρα Κήπων Έβρου, μήκους 680 χλμ., από το οποίο ένα τμήμα 

μήκους 258 χλμ. Διασχίζει την Περιφέρεια. Μέχρι το 2000 προβλεπόταν η 

ολοκλήρωση τμήματος μήκους 100χλμ. περίπου εντός της Περιφέρειας. Η Εγνατία 

Οδός επίσης συνδέεται με 8 κάθετους οδικούς άξονες που αποβλέπουν στη 

διασύνδεση της Ελλάδας με τους κύριους διευρωπαϊκούς οδικούς άξονες, εκ των 

οποίων οι 4 κάθετοι άξονες προς Βουλγαρία βρίσκονται μέσα στα όρια της 

Περιφέρειας, συνολικού μήκους 254 χλμ. περίπου. (Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, 2001) 

Ένα σημείο στο οποίο υστερεί η περιοχή όσον αφορά την υποδομή είναι η 

κατάσταση που επικρατεί στα γύρω χωριά και γενικότερα στις περιοχές περιφερειακά 

των νομών. Αυτές οι περιοχές υστερούν όσον αφορά κυρίως τα οδικά δίκτυα, αλλά 

και γενικότερα στον τομέα των υπηρεσιών που έχουν να προσφέρουν στους 

επισκέπτες.  

 

iv. Τουριστική υποδομή 

Όσον αφορά την τουριστική υποδομή, στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται 

η προσπάθεια να δοθεί μια εικόνα για της δυνατότητες φιλοξενίας των τουριστών 

σχετικά με τα καταλύματα. Παρατηρώντας τους πίνακες (2.4 και 2.5), γίνεται 

αντιληπτό ότι ο νομός Έβρου έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα στην προσπάθεια 

ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή, ενώ οι νομοί Ξάνθης και Ροδόπης υστερούν 

σημαντικά σε αυτό τον τομέα.  

Στη Θράκη λειτουργούν 93 ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

3.001 δωμάτια και 5.739 κλίνες. Η πλειοψηφία των μονάδων βρίσκεται στο νομό 

Έβρου, ο οποίος συγκεντρώνει ποσοστό 63,5% σε μονάδες και ποσοστά 59,9% και 

59,5% σε δωμάτια και κλίνες αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη σημαντική 

ανάπτυξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η τουριστική προσφορά της 

Σαμοθράκης και της Αλεξανδρούπολης-Ν.Χιλής. Ο νομός Ροδόπης φαίνεται ότι έχει 

ποσοστό 21,5% των μονάδων και ποσοστά 22% και 21,7% σε δωμάτια και κλίνες 

αντίστοιχα, ενώ τα μεγέθη αυτά για το νομό Ξάνθης διαμορφώνονται σε 15%, 18,1% 

και 18,8% με την ίδια σειρά.  
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Πίνακας 2.4: Δυναμικότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων και  

     χωρική κατανομή τους ανά νομό (2003) 

 

Νομός Μονάδες % Δωμάτια % Κλίνες % 
Έβρου 59 63,5% 1.797 59,9% 3.412 59,5% 
Ροδόπης 20 21,5% 660 22% 1.245 21,7% 
Ξάνθης 14 15% 544 18,1% 1.082 18,8% 
Σύνολο 93 100% 3.001 100% 5.739 100% 
Πηγή: ΕΣΥΕ (28/06/2005)  
 

 

Πίνακας 2.5: Δυναμικότητα ενοικιαζόμενων δωματίων-διαμερισμάτων και  

χωρική κατανομή τους ανά νομό (2001) 

 
Νομός Μονάδες % Κλίνες % 
Έβρου 119 76,8% 1.957 82,6% 
Ροδόπης 25 16,1% 242 10,2% 
Ξάνθης 11 7,1% 171 7,2% 
Σύνολο 155 100% 2.370 100% 
Πηγή: Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης 

 

 

Όσον αφορά την κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων σε κατηγορίες, 

παρατηρείται ότι τα περισσότερα ανήκουν στην Γ΄ κατηγορία1, ενώ ακολουθεί η Β΄ 

και η Δ΄ κατηγορία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα 

ποσοστά πρέπει να παρατηρήσει κανείς και τα απόλυτα νούμερα, για να αποφύγει τη 

διεξαγωγή λαθεμένων συμπερασμάτων. Για παράδειγμα,  παρατηρώντας μόνο τα 

ποσοστά, θα πίστευε κανείς ότι ο νομός Έβρου υστερεί σε ξενοδοχεία Α΄ και Β΄ 

κατηγορίας σε σχέση με το νομό Ροδόπης. Εξετάζοντας όμως τα απόλυτα μεγέθη, 

είναι φανερό ότι όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά διαθέτει και περισσότερες ξενοδοχειακές 

μονάδες από το νομό Ροδόπης.  

 

 

 
                                                 
1 Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το 2005 ξεκίνησε η διαδικασία μετατροπής του συστήματος διάκρισης 
των καταλυμάτων από κατηγορίες σε αστέρια ώστε να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα. Συνεπώς 
παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες, καθώς κάποια καταλύματα ακολουθούσαν τη μέθοδο των 
κατηγοριών (Α΄, Β΄, Γ΄ κ.λ.π.), ενώ άλλα τη μέθοδο των αστεριών (*****, ****, *** κ.λ.π.) 
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Πίνακας 2.6: Κατανομή ξενοδοχειακών μονάδων σε κατηγορίες 

 

Έβρος Ροδόπη Ξάνθη Θράκη Κατηγορία 
Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Α 4 6,8% 3 15% 1 7,1% 8 8,6% 
Β 9 15,3% 8 40% 4 28.6% 21 22,6% 
Γ 33 55,9% 7 35% 7 50% 47 50,5% 
Δ 10 16,9% - - 2 14,3% 12 12,9% 
Ε 3 5,1% 2 10% - - 5 5,4% 

Σύνολο 59 100% 20 100% 14 100% 93 100% 
Πηγή: ΕΣΥΕ (28/06/2005) 

 

 

 

 

Πίνακας 2.7: Δυναμικό κάμπινγκ κατά κατηγορία (Έτος 2003) 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Α Β Γ Δ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Μονάδες  1 - - 1 2 
Θέσεις 216 - - 105 321 

Έβρος 

Οικίσκοι 0 - - 0 0 
Μονάδες  1 - - - 1 
Θέσεις 180 - - - 180 

Ροδόπη 

Οικίσκοι 0 - - - 0 
Μονάδες  - - - 1 1 
Θέσεις - - - 137 137 

Ξάνθη 

Οικίσκοι - - - 0 0 
Μονάδες 2 - - 2 4 
Θέσεις 396 - - 242 638 
Οικίσκοι 0 - - 0 0 

                     Πηγή: ΕΣΥΕ (28/06/2005) 
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Πίνακας 2.8: Διανυκτερεύσεις στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα  

1999 και 2000 (προσωρινά στοιχεία) 

 

Περίοδος Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 

Ξενοδοχεία         
         
Νομός         
 1999    2000    
 Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Κλίνες Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Κλίνες 
Σύνολο χώρας 816.785 276.236 1.093.021 110.547 817.287 302.991 1.120.278 109.191 
Θράκη 40.457 3.016 43.473 3.916 35.995 2.962 38.957 3.834 
Νομός Έβρου 20.779 988 21.767 1.952 19.679 1.158 20.837 2.060 
Νομός 
Ροδόπης 

11.288 1.428 12.716 956 8.972 1.083 10.055 1.000 

Νομός Ξάνθης 8.390 600 8.990 1.008 7.344 721 8.065 774 
         
Campings         
         
Νομός         
 1999    2000    
 Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο  Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο  
Σύνολο χώρας 127 1.275 1.402  32 803 835  
Θράκη 20 61 81  14 73 87  
Νομός Έβρου 20 61 81  14 73 87  
Νομός 
Ροδόπης 

- - -  - - -  

Νομός Ξάνθης - - -  - - -  
Πηγή: ΕΣΥΕ (28/06/2005) 

 

 

 

Πέρα από την ξενοδοχειακή υποδομή, παρακάτω παρουσιάζονται ανά νομό τα 

πρακτορεία τουρισμού που λειτουργούν και αποτελούν κύριο υποβοηθητικό στοιχείο 

για τις υπηρεσίες φιλοξενίας, καθώς και τα μουσεία.  
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Πίνακας 2.9: Αριθμός γραφείων γενικού τουρισμού και μουσείων ανά νομό 

 
 Γραφεία γενικού 

τουρισμού 
Μουσεία 

Έβρος 17 11 
Ροδόπη 13 5 
Ξάνθη 17 6 
Σύνολο 47 22 

                             Πηγή: www.thesaurus.gr, 30/3/2005 (βλέπε παράρτημα) 

 

Σημείωση: στην απαρίθμηση των γραφείων τουρισμού δεν έχουν συμπεριληφθεί τα 

ΚΤΕΛ 

 

Επιπλέον, σε κάθε πόλη υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως 

γυμναστήρια, γήπεδα, κολυμβητήρια.  

Παρ’όλα αυτά, υπάρχει έλλειψη καλά οργανωμένων γραφείων 

πληροφόρησης, που μπορούν να παράσχουν ενημέρωση, οδηγίες και συμβουλές προς 

τους τουρίστες.  

 

v. Στοιχεία φιλοξενίας και περιποίησης 

Σχετικά με αυτό το τελευταίο συστατικό, είναι δύσκολο να καταγραφούν ή να 

μετρηθούν κάποια στοιχεία, καθώς αυτό αναφέρεται σε ανθρώπινες συμπεριφορές. 

Μπορεί, όμως να υποστηριχθεί ότι οι κάτοικοι διακατέχονται από το πνεύμα της 

φιλοξενίας και είναι θετικοί στην ιδέα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.  

 

Το τουριστικό προϊόν από τη σκοπιά των διοικητικών φορέων  

 

i. Φυσικά, γεωγραφικά, πολιτιστικά συστατικά  

Για αυτά, έχει ήδη γίνει εκτεταμένη αναφορά παραπάνω και έχουν περιγραφεί 

με λεπτομέρεια τα φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

 

ii. Έργα υποδομής 

Στην περιοχή της Θράκης, τα υπάρχοντα έργα, καθώς και αυτά που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων, καθώς, 

όμως η περιοχή σημειώνει μια αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται 
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και τα έργα αυτά να προσανατολισθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση με μακροχρόνιο 

ορίζοντα.  

Οι ανάγκες της Θράκης σε ενέργεια καλύπτονται σήμερα από τους σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ που βρίσκονται εκτός της περιοχής, με 

εξαίρεση το νησί της Σαμοθράκης, που ηλεκτροδοτείται από αυτόνομο σταθμό 

παραγωγής.  

Το φυσικό περιβάλλον της Θράκης προστατεύεται από τη διεθνή συμφωνία 

RAMSAR και τα Κοινοτικά προγράμματα CORINE και ΦΥΣΗ 2000. (Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2001) 

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίαζε ιστορικά από 

τους χαμηλότερους δείκτες στο σύνολο της χώρας όσον αφορά το πλήθος των 

τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών νέας τεχνολογίας, που αποτελεί σοβαρό 

αντικίνητρο για τη διεύρυνση του φάσματος των βιώσιμων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων σε ένα από τα περισσότερο αραιοκατοικημένα τμήματα της 

ελληνικής επικράτειας. Παρότι το επίπεδο της προσφοράς και της ποιότητας 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχει βελτιωθεί λόγω του γενικότερου εκσυγχρονισμού 

του δικτύου (ψηφιοποίηση παροχών κ.λ.π.) εκτιμάται ότι οι περιφερειακές ανάγκες 

για κατασκευή σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδομής θα αυξηθούν δεδομένου της 

ευρύτατης χρήσης των δυνατοτήτων της πληροφορικής και της τηλεματικής στην 

παραγωγική διαδικασία και στο κοινωνικό πεδίο, καθώς επίσης και από την κομβική 

θέση της περιοχής σε σχέση με τα διευρωπαϊκά και διηπειρωτικά δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών. (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2001) 

Όσον αφορά τη βιομηχανική υποδομή της περιοχής της Θράκης, αυτή 

θεωρείται επαρκής, αφού σε αυτήν λειτουργούν τρεις βιομηχανικές περιοχές, μία σε 

κάθε νομό.  

 

iii. Μέσα μεταφοράς και διακίνησης 

Όσον αφορά τις συγκοινωνίες και την τρόπους πρόσβασης έχει γίνει ήδη 

αναφορά παραπάνω. Σε αυτό το σημείο, όμως, πρέπει να γίνει λόγος για τις 

συγκοινωνίες σε τοπικό επίπεδο, καθώς και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

μεταφοράς. Ιδιαίτερα για την αστική συγκοινωνία, οι δήμοι μπορούν να παίξουν ένα 

μεγάλο ρόλο, καθώς το επίπεδο εξυπηρέτησης δεν είναι ακόμη το προσδοκώμενο και 

πολλές φορές οι τουρίστες πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν για τη μεταφορά τους και να 

ενημερωθούν με δική τους πρωτοβουλία για τους τρόπους μετακίνησης. Προς το 
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παρόν οι ανάγκες μεταφορές σε κοντινές αποστάσεις καλύπτονται από τις αστικές 

συγκοινωνίες και τα ΤΑΧΙ.  

 

iv. Έργα επιδομής 

Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να γίνουν αρκετά ακόμη, καθώς δεν 

κρίνονται ικανοποιητικά τα υπάρχοντα έργα. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι καρέκλες 

στα αεροδρόμια και άλλους σταθμούς μεταφοράς και άλλες διευκολύνσεις των 

κατοίκων, αλλά και των τουριστών.  

 

 

2.4. Τουριστική αγορά 

 

Εξετάζοντας τα στοιχεία, η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι ο 

αριθμός των ημεδαπών επισκεπτών είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό των 

αλλοδαπών. Κατά συνέπεια, είναι εμφανές ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 

προσέγγιση ημεδαπών τουριστών. Οι κάτοικοι της χώρας επιθυμούν να γνωρίσουν τις 

διάφορες περιοχές, ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες, ιδιαίτερα τώρα που η 

πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη.  

Από την άλλη μεριά, το «άνοιγμα» στο εξωτερικό είναι πολύ πρόσφατο για τη 

Θράκη και θα πρέπει να συνεχιστεί οργανωμένα και με προσεκτικά βήματα. Η 

σημασία των πτήσεων charter είναι πολύ μεγάλη, όμως δεν θα πρέπει να περιμένει 

κανείς αλματώδεις εξελίξεις, καθώς χρειάζεται περισσότερο χρόνο η καθιέρωση της 

Θράκης ως τουριστικού προορισμού, και μάλιστα διαφορετικού από τους 

καθιερωμένους, στο εξωτερικό εφόσον η προβολή εκεί είναι και πιο δύσκολη και πιο 

δαπανηρή.  

Τα κριτήρια που φαίνεται να απαντούν καλύτερα στην προσπάθεια 

τμηματοποίησης της τουριστικής αγοράς της Θράκης, βάσει των οποίων θα 

διακριθούν τα επιμέρους τμήματα, είναι τα δημογραφικά, τα κοινωνικοοικονομικά, 

τα ψυχογραφικά και τα προϊοντικά, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία του 

προϊόντος και το σκοπό χρήσης του.  

Ύστερα από την ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά με το τουριστικό προϊόν, 

διακρίνονται οι εξής ομάδες τουριστών:  

1) Νέοι ηλικίας 17-30 ετών, που είναι κάτοικοι κυρίως των κοντινών περιοχών, 

αλλά και της λοιπής Ελλάδας. Τα άτομα σε αυτή την κατηγορία συντηρούνται 
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κατά πλειοψηφία από τους γονείς τους (ειδικά της ηλικίας 17-24), γι’αυτό 

μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε οικονομική τάξη, λόγω, όμως, του νεαρού 

της ηλικίας ψάχνουν για οικονομικές λύσεις και προτάσεις. Πρόκειται για 

άτομα που θέλουν να ταξιδέψουν, είναι δραστήρια και αναζητούν τη γνωριμία 

με τον τόπο που επισκέπτονται και την καθημερινότητα των κατοίκων, τη 

δυνατότητα βίωσης της περιπέτειας, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις. Επιπλέον, 

πολλοί μπορεί να είναι αθλητικοί τύποι και να έχουν περιβαλλοντικές 

ανησυχίες.  

2) Οικογένειες με μικρά παιδιά, στις οποίες οι γονείς ανήκουν στην ηλικία των 

30-55 ετών. Στη συγκεκριμένη ομάδα κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια 

περαιτέρω διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που επισκέπτονται την περιοχή για 

επαγγελματικούς λόγους (συνέδρια) και σε εκείνους που έρχονται για λόγους 

αναψυχής.  

(α) Οι οικογένειες που επισκέπτονται την περιοχή για λόγους αναψυχής και 

μπορεί επίσης να είναι κάτοικοι των κοντινών περιοχών, αλλά και της 

υπόλοιπης Ελλάδας, επιθυμούν τη γνωριμία με πιο απομακρυσμένες και 

διαφορετικές περιοχές και θέλουν να ξεφύγουν από άλλους πιο δημοφιλείς 

προορισμούς. Μάλλον ανήκουν περισσότερο στη μεσαία οικονομική τάξη και 

βασική προτεραιότητά τους είναι να περάσουν ποιοτικό χρόνο με την 

οικογένεια και γι’αυτό θέλουν να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

κοντινών εκδρομών. Αναζητούν χαλάρωση, ηρεμία και διασκέδαση σε 

περιηγήσεις, θάλασσα, εστιατόρια, αξιοθέατα κι όλα αυτά σε ένα περιβάλλον 

που εκείνοι το νιώθουν ασφαλές, χωρίς τη μεγάλη επιβάρυνση του 

οικογενειακού προϋπολογισμού. 

(β) Όσον αφορά τις οικογένειες που επισκέπτονται την περιοχή για 

επαγγελματικούς λόγους πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση για την 

επίσκεψη δεν είναι συνειδητή, αλλά εξαρτάται από τον επαγγελματικό λόγο 

του ενός εκ των γονέων. Επιπλέον, σε αυτή την ομάδα μπορεί τα παιδιά ή 

ακόμη και ο/η σύζυγος να μην ακολουθούν, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν 

κάνουμε λόγο για οικογένεια, αλλά για μεμονωμένα άτομα. Στην παρούσα 

μελέτη, όμως, θεωρείται ότι είναι πιο σύνηθες να ακολουθεί και η υπόλοιπη 

οικογένεια, καθώς δίνεται η δυνατότητα για μια σύντομη γνωριμία με μια 

περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος που διαθέτει η οικογένεια να 

περάσει μαζί είναι λιγότερος. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα μέλη της 
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οικογένειας (όταν το ένα θα είναι απασχολημένο) θα περνούν τις ώρες τους 

είτε στο ξενοδοχείο είτε με περιπάτους στην πόλη διαμονής είτε με εκδρομές 

στις κοντινές περιοχές. Τα άτομα αυτά ανήκουν στη μεσαία και ανώτερη 

οικονομική τάξη. Σημειώνεται και πάλι ότι αν τα άτομα που επισκέπτονται 

την περιοχή έρχονται μόνα τους, τότε πλέον αυτά ανήκουν σε άλλη ομάδα 

τουριστών. 

3) Άτομα ηλικίας 55-70 ετών, τα οποία μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε 

οικονομική τάξη, ζουν μόνα τους, καθώς τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι 

και επιθυμούν πρωτίστως τη γνωριμία με τον πολιτισμό και την ιστορία του 

τόπου. Έχουν ενδιαφέρον για τα παραδοσιακά φαγητά, τις ξεναγήσεις σε 

μουσεία και τις επισκέψεις σε χώρους φυσικής ομορφιάς. 

Οι παραπάνω διακρίσεις τουριστών αφορούν τόσο τους ημεδαπούς όσο και 

τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Ιδιαίτερα, όμως για τους αλλοδαπούς τουρίστες 

χρειάζεται να σημειωθούν τα εξής: Πρώτον, σχετικά με την πρώτη ομάδα, δηλαδή 

τους νέους, αυτοί μπορεί να είναι και απλά περαστικοί, καθώς διέρχονται από την 

περιοχή της Θράκης κατευθυνόμενοι προς άλλες χώρες. Δεύτερον, τις οικογένειες 

μπορεί να αποτελούν και Έλληνες μετανάστες οι οποίοι επιθυμούν ένα εναλλακτικό 

προορισμό. Τρίτον, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έρχονται ως ζευγάρια ή μόνα 

τους με γκρουπ αποτελούν δραστήρια άτομα που επιθυμούν παράλληλα με τη 

διασκέδαση και τη βίωση άλλων δραστηριοτήτων.  

 

 

2.5. Ανακεφαλαίωση 

 

Το κεφάλαιο αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με την περιγραφή και την 

παρουσίαση στοιχείων που αφορούν την περιοχή της Θράκης. Αναλυτικότερα, 

παρουσιάζονται κάποια ποσοτικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του πληθυσμού, 

το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. που αντιστοιχεί στην περιοχή και το οικογενειακό εισόδημα 

και στη συνέχεια περιγράφεται ο κάθε νομός και οι πόλεις που περιλαμβάνει 

ξεχωριστά. Σημαντικό στοιχείο του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η ανάλυση 

περιβάλλοντος που γίνεται και αφορά τις δυνάμεις και τις αδυναμίες, αλλά και τις 

ευκαιρίες και απειλές με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η περιοχή της Θράκης στην 

προσπάθεια της τουριστικής της ανάπτυξης. Αναλύεται το τουριστικό προϊόν της 

περιοχής που ακολουθεί το μοτίβο που παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο 
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(περιγραφή του τουριστικού προϊόντος από τη σκοπιά του καταναλωτή, του 

παραγωγού και των διοικητικών φορέων), στην οποία γίνεται διεξοδική καταγραφή 

των σημαντικών στοιχείων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, όπως τα θέλγητρα, 

το κλίμα, η γεωγραφική θέση, η πρόσβαση, η γενική και τουριστική υποδομή και 

συγκεκριμένα η δυναμικότητα των κάθε είδους καταλυμάτων, η διάκρισή τους σε 

κατηγορίες και οι διανυκτερεύσεις σε αυτά, και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή 

έχουν διεκπεραιωθεί. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται η προσπάθεια 

τμηματοποίησης της αγοράς στην οποία απευθύνεται η Θράκη ώστε να είναι διακριτά 

τα επιμέρους τμήματά της.  
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Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη του τουρισμού στη Θράκη 

 

 

3.1. Επιθυμητοί στόχοι για την περιοχή της Θράκης 

 

Ύστερα από την παραπάνω ανάλυση της παρούσας κατάστασης, στην οποία 

έγινε η περιγραφή της περιοχής της Θράκης ως τουριστικός προορισμός, μπορούν να 

διατυπωθούν οι στόχοι για την ανάπτυξη της περιοχής και να δημιουργηθεί ένα πλάνο 

δράσης που θα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

πραγματοποιηθούν οι στόχοι αυτοί.  

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία 

ενός αναπτυξιακού μοντέλου για τη γεωγραφική περιοχή της Θράκης, η εφαρμογή 

του οποίου θα καταστήσει την περιοχή ως ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό, 

αναγνωρίσιμο και ποιοτικό, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την ποικιλία 

δραστηριοτήτων που προσφέρει η περιοχή, διατηρώντας την ισορροπία του 

περιβάλλοντος, χωρίς την επιβάρυνσή του.  

Για την εκπλήρωση του παραπάνω βασικού στόχου ακολουθεί μια σειρά από 

επιμέρους στόχους, πιο συγκεκριμένους, οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι προς το 

βασικό στόχο. Αυτοί είναι οι εξής: 

 Στόχος 1: Για να γίνει ανταγωνιστική ως τουριστικός προορισμός η περιοχή της 

Θράκης χρειάζεται τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος από καθιερωμένα 

πρότυπα (ήλιος-θάλασσα) με την ανάδειξη της ποικιλίας που τη χαρακτηρίζει και την 

ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς η περιοχή καλύπτει όλες σχεδόν τις 

μορφές εναλλακτικού τουρισμού.  

Στόχος 2: Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτός ο στόχος 

αναφέρεται σε κάθε είδους υπηρεσίες που σχετίζονται με την τουριστική 

δραστηριότητα εκτός από τη διαμονή που είναι το κυριότερο, και αφορά υπηρεσίες 

που παρέχουν τα τουριστικά γραφεία, υπηρεσίες μεταφοράς, εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών, ενημέρωση σχετικά με την περιοχή κ.ά. 

Στόχος 3:  Συμπληρωματικά προς τον προηγούμενο στόχο, που αφορά τη βελτίωση 

των υπηρεσιών, είναι και η εκπαίδευση, κατάρτιση και σωστή στελέχωση, αλλά και 

γενικότερη αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον 
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τουριστικό τομέα. Αυτό ισχύει γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πολύ μεγάλο 

ρόλο στην αντίληψη των τουριστών για ποιοτικές υπηρεσίες, καθώς οι εργαζόμενοι 

σε οποιαδήποτε θέση είναι αυτοί που αλληλεπιδρούν με τους πελάτες.  

Στόχος 4: Προβολή της περιοχής της Θράκης ως τουριστικού προορισμού ώστε να 

καταστεί αναγνωρίσιμος.    

Στόχος 5: Αύξηση της τουριστικής ζήτησης και ειδικότερα κατά τις «νεκρές» 

περιόδους ώστε να επιτευχθεί επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

Στόχος 6: Προστασία του περιβάλλοντος με μια ήπιου χαρακτήρα τουριστική 

ανάπτυξη για τη Θράκη, καθώς αυτό είναι όχι μόνο το επιθυμητό, αλλά και το πιο 

κατάλληλο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή.  

 

 

3.2. Πλάνο δράσης 

 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, τα οποία συνθέτουν και τους 

βασικούς άξονες του προτεινόμενου πλάνου δράσης. 

 

Προσανατολισμός κατεύθυνσης ανάπτυξης Θράκης.  

Σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο 

ανάπτυξης που θα ακολουθήσει η περιοχή της Θράκης θα πρέπει να διαφέρει από 

αυτά που ακολούθησαν άλλες περιοχές στην Ελλάδα που χαρακτηρίζουμε 

τουριστικές. Δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί δηλαδή το μοντέλο του μαζικού 

τουρισμού που προσφέρει πρωταρχικά αναψυχή-ήλιο-θάλασσα. Αυτό ισχύει για δυο 

λόγους: πρώτον, επειδή οι ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών (τουριστών) 

έχουν αλλάξει, καθώς οι τελευταίοι δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην 

απόκτηση εμπειριών (βίωμα). Οι εμπειρίες προκύπτουν φυσικά με τη γνωριμία με τον 

τόπο, τις πόλεις, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 

κ.ά. Δεύτερον, επειδή η περιοχή της Θράκης έχει να αναδείξει την ποικιλία. Είναι 

χρησιμότερο για την περιοχή να εκμεταλλευτεί (αναδείξει) ό,τι έχει να προσφέρει και 

να μην αποκλείσει τίποτα. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι το μοντέλο που θα 

αφορούσε περισσότερο την περιοχή είναι αυτό των ειδικών μορφών τουρισμού. 

Βέβαια επειδή ακόμη και μέσα στην περιοχή της Θράκης το στοιχείο της 
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διαφοροποίησης είναι διάχυτο, κάθε νομός μπορεί να προσφέρει αυτό στο οποίο 

υπερέχει και σε συνδυασμό και οι τρεις νομοί να καλύψουν τις περισσότερες από τις 

μορφές του εναλλακτικού τουρισμού.  

 

Ταυτότητα του προϊόντος της Θράκης.  

Με την εκπλήρωση του πρώτου βήματος στο οποίο έχει γίνει σαφής η 

κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι ενέργειες για την ανάπτυξη της Θράκης, το 

επόμενο βήμα είναι να δοθεί μια ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν της Θράκης. Να 

διατυπωθεί δηλαδή ρητά αυτό που η περιοχή προσφέρει. Συμπληρώνοντας τη λογική 

του πρώτου βήματος προτείνεται να δοθεί ταυτότητα πρώτα στο τουριστικό προϊόν 

που ο κάθε νομός ξεχωριστά είναι δυνατό να προσφέρει, ώστε στη συνέχεια να 

συνθέσουν το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής. Στην παρούσα μελέτη 

προτείνονται τα εξής όσον αφορά τον κάθε νομό ξεχωριστά: 

Ν. Έβρου 

Ο νομός Έβρου έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα όσον αφορά το 

συνεδριακό τουρισμό. Στην παρούσα φάση λειτουργούν συνεδριακά κέντρα σε τρία 

ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης, τα οποία είναι άριστα εξοπλισμένα και παράλληλα 

η πόλη αποτελεί φτηνό σχετικά προορισμό σε σχέση με άλλους. Έχουν 

πραγματοποιηθεί πάνω από 200 συνέδρια στα λίγα χρόνια λειτουργίας των 

συνεδριακών κέντρων. 

Εκτός από το συνεδριακό τουρισμό, υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης 

του τουρισμού αναψυχής λόγω του νησιού της Σαμοθράκης, αλλά και της παραλίας 

της Αλεξανδρούπολης κατά μήκος του νομού. Την ανάπτυξη του τουρισμού 

αναψυχής ευνοούν και οι πτήσεις charter που πραγματοποιούνται, καθώς και η 

υπάρχουσα υποδομή των πολυτελών ξενοδοχείων. 

Επιπρόσθετα, ο νομός Έβρου έχει να αναδείξει τη φυσική του ομορφιά, η 

οποία ενισχύεται από το νησί της Σαμοθράκης, και έχει προοπτικές ανάπτυξης όσον 

αφορά τον οικοτουρισμό. Προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχουν γίνει ακόμη πολλές 

κινήσεις και χρειάζεται οπωσδήποτε η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής όσον 

αφορά τη διαμονή και την οργάνωση περιηγήσεων στα μέρη αυτά. Επίσης, με τον 

οικοτουρισμό δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν και άλλες περιοχές βορειότερα 

του νομού.  
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Ν. Ροδόπης 

Ο νομός Ροδόπης αν και έχει να αναδείξει εξαίσιες παραλίες δεν θα πρέπει να 

θέσει αυτό το στόχο ως προτεραιότητα, αλλά να το χρησιμοποιήσει ως συνοδευτικό 

παράγοντα της ανάπτυξης κάποιας άλλης μορφής τουρισμού. Συγκεκριμένα, ο νομός 

πρέπει να δώσει βαρύτητα στον πολιτιστικό τουρισμό, καθώς διαθέτει μια ποικιλία 

εκδηλώσεων, η γνωριμία με τον τρόπο ζωής των κατοίκων που φαντάζει 

διαφορετικός για ανθρώπους από άλλες περιοχές της Ελλάδας λόγω της αρμονικής 

συνύπαρξης της χριστιανικής και της μουσουλμανικής κοινότητας, η παραδοσιακή 

κουζίνα είναι μερικά από τα στοιχεία που δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία 

πρέπει να προσανατολιστεί το σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού στον νομό.  

Σχετικά με τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και ο αγροτουρισμός 

αποτελεί τη μορφή τουρισμού μέσω της οποίας έρχονται σε επαφή οι επισκέπτες με 

την καθημερινότητα των κατοίκων της περιφέρειας του νομού Ροδόπης και ήδη 

άρχισαν να γίνονται κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με τη δημιουργία 

αγροτουριστικών επιχειρήσεων και γυναικείων συνεταιρισμών που παράγουν 

παραδοσιακά προϊόντα.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η πόλη της Κομοτηνής πρόσφατα 

απέκτησε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο, με πολλές παροχές. Από τη μια μεριά, αυτό 

μπορεί να προκαλέσει την πτώση της κίνησης σε κάποια από τα συνεδριακά κέντρα 

της Αλεξανδρούπολης. Από την άλλη μεριά, οι διοικητικοί φορείς είναι υπεύθυνοι να 

εκμεταλλευτούν αυτή την πτυχή με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έχουν στη διάθεσή 

τους ένα ακόμη άριστο συνεδριακό κέντρο, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τη 

ζήτηση για την πραγματοποίηση συνεδρίων και να ενισχύσουν την ανάπτυξη του 

συνεδριακού τουρισμού στη Θράκη ως σύνολο. Παρ’όλα αυτά για να μπει η πόλη της 

Κομοτηνής στο προσκήνιο του συνεδριακού τουρισμού χρειάζονται κάποιες 

επιπρόσθετες παροχές που αφορούν τη διαμονή και άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Ν. Ξάνθης 

Ο νομός Ξάνθης έχει ένα διαφορετικό αέρα και διαβάζοντας άρθρα που 

περιγράφουν την περιοχή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δυο είναι οι σημαντικές πτυχές 

στις οποίες θα βασιστεί η ανάπτυξη του νομού. Η μία αφορά το φυσικό της πλούτο 

και η άλλη τον πολιτιστικό της πλούτο.  
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Σχετικά με την πρώτη είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι οι επενδύσεις 

άρχισαν ήδη να στρέφονται προς την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Υπάρχουν 

κάποιοι παραδοσιακοί ξενώνες που λειτουργούν στην περιφέρεια του νομού, καθώς 

και κάποια γραφεία τουρισμού που διοργανώνουν εκδρομές και «ταξιδιωτικές 

περιπέτειες». Άλλωστε, ο νομός έχει μια πληθώρα φυσικών τοπίων που μπορεί να 

αξιοποιήσει, όπως τον ποταμό Νέστο, τη λίμνη Βιστωνίδα, το Πόρτο Λάγος, τον 

καταρράκτη του Λειβαδίτη με όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να λαμβάνουν 

χώρας εκεί.  

Όσον αφορά τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, χρειάζεται να σημειωθεί 

ότι οι περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις παρατηρούνται στο 

νομό Ξάνθης, σε σχέση με το νομό Ροδόπης και το νομό Έβρου. Επιπλέον, φαίνεται 

ότι οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν και ενισχύουν τις εκδηλώσεις αυτές και 

είναι πολύ «ανοιχτοί»στο να τις διαδώσουν. Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης, το 

καρναβάλι, η περιοχή των Αβδήρων με τον αρχαιολογικό της πλούτο είναι μερικές 

μόνο από τις πτυχές που ενισχύουν την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της 

περιοχής.  

Ένα άλλο στοιχείο που δεν θα πρέπει να μείνει αναξιοποίητο είναι οι 

ιαματικές πηγές των Θερμών, της Ποταμιάς και της Νέας Κεσσάνης που υπάρχουν 

στο νομό.  

 

Παραπάνω, έγινε η προσπάθεια να διατυπωθούν οι κατευθύνσεις προς τις 

οποίες κρίνεται απαραίτητο να κινηθεί πρωταρχικά η ανάπτυξη του τουρισμού σε 

κάθε νομό, έτσι όπως διαπιστώνεται στην παρούσα μελέτη. Αυτό δε σημαίνει ούτε 

ότι δεν θα δοθεί σημασία σε κάποιες άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός 

ή ο σχολικός, ούτε ότι ο κάθε νομός πρέπει να προσανατολίζεται αποκλειστικά και 

μόνο στις μορφές τουρισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω. Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι παραπάνω απλά επιδιώκεται να δοθεί βαρύτητα στα σημεία που φαίνεται 

ότι αποτελούν προτεραιότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού στους τρεις νομούς. 

Παρ’όλα αυτά, είναι γεγονός πως ο κάθε νομός έχει σημειώσει κάποια σημάδια 

ανάπτυξης και άλλων μορφών τουρισμού σε δευτερεύον επίπεδο. Για παράδειγμα, 

προαναφέρθηκε η αναγκαιότητα της ανάπτυξης του αγροτουρισμού στο νομό 

Ροδόπης. Αυτό βεβαιότατα δεν αποκλείει να γίνονται οι ίδιες προσπάθειες και για το 

νομό Ξάνθης, αλλά και για το νομό Έβρου. Άλλωστε διάφοροι γυναικείοι 

συνεταιρισμοί με τέτοια δράση λειτουργούν και στους τρεις νομούς.  
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Το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κατανοήσει κάποιος είναι ότι με την 

καταγραφή των δυνατών σημείων των τριών νομών ξεχωριστά, δίνεται η δυνατότητα 

της ρητής διατύπωσης του τουριστικού προϊόντος της Θράκης, καθώς αυτά 

λειτουργούν και πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με συμπληρωματικό τρόπο. 

 

Ανάπτυξη των υποδομών και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.  

Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει είναι 

απαραίτητες πολλές αλλαγές ακόμη. Χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες με 

εντατικό ρυθμό και συντονισμένα από τους τοπικούς φορείς, ενισχύοντας την 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι γεγονός, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία έπαιξε μεγάλο 

ρόλο τα τελευταία χρόνια ώστε να βγει η περιοχή της Θράκης από την αφάνεια. 

Όμως, απαιτείται τέλεια συνεργασία ανάμεσα στους ιδιώτες και τους διοικητικούς 

φορείς, καθώς οι απώτεροι στόχοι τους είναι κοινοί.  

Συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 

o Εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης (αναβάθμιση σε 

δυναμικότητα, καλύτερη εξυπηρέτηση, πινακίδες, χώρος στάθμευσης 

λεωφορείων) 

o Ενημέρωση των επισκεπτών στους σταθμούς άφιξης για τους τρόπους 

μετακίνησης, τα δρομολόγια των συγκοινωνιών, τα διαθέσιμα καταλύματα, 

τις πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, τα διαθέσιμα 

αξιοθέατα  

o Συντονισμός των δρομολογίων των μέσων συγκοινωνίας, π.χ. των αστικών 

και υπεραστικών λεωφορείων και τρένων με τις αφίξεις ή αναχωρήσεις των 

αεροπλάνων και των FERRY BOAT  

o Γραφεία τουρισμού και υπηρεσιών πληροφόρησης μεγάλου εύρους 

(INFOKIOSKS) ανά νομό ή και δήμο, ιδιαίτερα στα κεντρικά και κομβικά 

σημεία του προορισμού 

o Σηματοδότηση και πινακίδες πληροφόρησης 

o Εκσυγχρονισμός των ΚΤΕΛ (χρήση νέων λεωφορείων και για τους 

κοντινούς προορισμούς, αίθουσα αναμονής με καλύτερη εξυπηρέτηση) 

o Ενίσχυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας για ξενοδοχειακή υποδομή και για 

υποστήριξη επενδύσεων για τη δημιουργία αγροτουριστικών μονάδων 

o Αναβάθμιση και επέκταση της ξενοδοχειακής υποδομής και ειδικότερα: 
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 Στο Ν. Έβρου αναγκαιότητα ξενοδοχείων δύο και τριών αστέρων, ενώ 

στη Σαμοθράκη άμεση αναβάθμιση της ποιότητας και αναγκαιότητα 

σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων 

 Στο Ν. Ροδόπης αναγκαιότητα ξενοδοχείων τριών, τεσσάρων ή και 

πέντε αστέρων στην περιφέρεια του νομού και όχι στην πόλη της 

Κομοτηνής, καθώς και αναβάθμιση των υπαρχόντων   

 Στο Ν. Ξάνθης αναγκαιότητα για αύξηση των καταλυμάτων και 

βελτίωση των υπαρχόντων και επένδυση σε καλής ποιότητας ξενώνες 

και ενοικιαζόμενα δωμάτια 

o Ταξινόμηση με το σύστημα των αστέρων, ώστε να διασφαλίζεται με 

αντικειμενικά κριτήρια η ποιότητα των καταλυμάτων 

o Τηλεοπτικοί δέκτες στα ξενοδοχεία με πληροφορίες για εκδηλώσεις, 

αξιοθέατα, εστιατόρια και δραστηριότητες 

o Εξυπηρέτηση των αναγκών των αλλοδαπών επισκεπτών, όπως γλώσσα, 

κατευθύνσεις και συμβουλές για τις παραδόσεις και συνήθειες των ντόπιων, 

ειδικές ανάγκες των αλλοδαπών 

o Ευκολία στην πρόσβαση στα θέλγητρα και στη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις, με κάποιο λογικό κόστος 

o Εξυπηρέτηση επισκεπτών στην καθημερινότητά τους σχετικά π.χ. με την 

αποδοχή πιστωτικών καρτών, κατάλληλο εμπορικό ωράριο, χώροι 

στάθμευσης 

o Καλύτερη εικόνα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια (να μην εμποδίζεται η 

κίνηση των πεζών από δίκυκλα στα πεζοδρόμια, καθαριότητα σε δρόμους 

και πεζοδρόμια) 

o Μεγαλύτερη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με υποστηρικτικές 

υποδομές, όπως κέντρα θαλασσοθεραπείας, πλωτές μαρίνες, εγκαταστάσεις 

άθλησης  

o Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων προς τη διαμονή και την 

εστίαση των επισκεπτών (ΕΟΤ, 2002) 

o Εκπόνηση μελετών για την έρευνα πραγματοποίησης βιώσιμων επενδύσεων 

o Ρύθμιση για τα θέματα χορήγησης visa με συνοριακά και άλλα κράτη, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την Τουρκία χρειάζεται εξασφάλιση ταχύτερης 

διαδικασίας για την έκδοση visa, διότι υπάρχει μεγάλο οικονομικό 

συμφέρον (Φιλιππίδης, 2005) 
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Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.  

Η έλλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των απασχολούμενων στην 

τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα πρόβλημα ύψιστης σημασίας, καθώς έχει 

σοβαρό αντίκτυπο στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών από 

τους τουρίστες. Πέρα από αυτό υπάρχει έλλειψη ικανών εργαζομένων να 

επανδρώσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις και να καταλάβουν καίριες θέσεις 

προκειμένου να επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρηθεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει δυο ομάδες ατόμων. Η μία θα αποτελείται από όλους τους 

απασχολούμενους στην τουριστική βιομηχανία, οποιαδήποτε θέση και αν 

καταλαμβάνουν και η άλλη από τους επιχειρηματίες που εμπλέκονται στις 

τουριστικές υπηρεσίες, και ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων, εστιατορίων και 

κέντρων διασκέδασης, τουριστικών γραφείων.  Μια τρίτη ομάδα επίσης θα 

μπορούσε να αποτελείται από όλους τους νέους που είτε επιθυμούν να εργαστούν στο 

χώρο της τουριστικής βιομηχανίας είτε επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτόν.  

Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση 

των εμπλεκομένων στην τουριστική βιομηχανία είναι οι εξής: 

o Κατάρτιση των επιχειρηματιών στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών (ΕΟΤ, 

2002) 

o Ενημέρωση επιχειρηματιών σχετική με τα θέματα της τουριστικής ζήτησης, 

της λειτουργίας του Μάρκετινγκ και της αποτελεσματικής διοίκησης 

τουριστικών μονάδων 

o Επένδυση από την πλευρά των επιχειρηματιών στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων τους 

o Επιλογή προσωπικού με αυστηρότερα και αντικειμενικά κριτήρια 

(απαραίτητη η πολύ καλή ομιλία ξένων γλωσσών) 

o Ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού για διαχείριση τουριστικών θεμάτων 

(Φιλιππίδης, 2005) 

o Επιδότηση σεμιναρίων σχετικά με τις τουριστικές υπηρεσίες και διεξαγωγή 

σεμιναρίων σε συνεργασία με τον ΕΟΤ 

o Εκπαίδευση των νέων επιχειρηματιών και των νέων εργαζομένων στα 

τουριστικά επαγγέλματα (ΕΟΤ, 2002) 
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o Στήριξη της λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης (ΕΟΤ, 2002) 

 

Προβολή του τουριστικού προορισμού της Θράκης.  

Οποιοδήποτε σχέδιο και αν οργανωθεί δε θα είναι επιτυχημένο αν δε 

συνοδεύεται από μία αποτελεσματική προωθητική καμπάνια. Η σωστή προβολή της 

Θράκης ως τουριστικός προορισμός είναι ένα σημείο με ιδιαίτερη σημασία στην 

προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού της περιοχής. Η πτυχή αυτή, μάλιστα, αποκτά 

άλλη διάσταση αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν είναι μικρό το ποσοστό του πληθυσμού 

της Ελλάδας που αγνοεί την τουριστική πλευρά της περιοχής και έχει μια πολύ 

διαφορετική εικόνα για αυτή. Αλλά και στο εξωτερικό, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό 

των ανθρώπων που συνδυάζουν τον τουρισμό στην Ελλάδα με κάποιο νησί και το 

μοτίβο ήλιος-θάλασσα και γνωρίζουν πολύ λίγα για τις υπόλοιπες περιοχές και αυτά 

που έχουν να προσφέρουν.  

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι τη διαφορά θα την κάνει η σωστή 

προβολή του τουριστικού προϊόντος της Θράκης. Σε αυτό το σημείο οι ενέργειες που 

είναι αναγκαίο να ακολουθηθούν είναι οι εξής: 

o Διάθεση έντυπου υλικού σε γραφεία ταξιδιών σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας και συνεργασία με αυτά 

o Καταχώριση πληροφοριών σχετικών με την περιοχή της Θράκης στο 

διαδίκτυο (δημιουργία ιστοσελίδων για την περιοχή σε συνεργασία με τις 

νομαρχίες και τους δήμους, καταχώριση καταλυμάτων σε διάφορους 

ηλεκτρονικούς οδηγούς, διαφήμιση περιοχής σε άλλες ιστοσελίδες) 

o Καταχώριση άρθρων σε περιοδικά, ειδικά αφιερώματα για την περιοχή και 

καταχώριση καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων σε έντυπους 

καταλόγους 

o Συνεργασία με τον ΕΟΤ για διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της 

Θράκης (ενδεχόμενη τηλεοπτική διαφήμιση μέσα στα πλαίσια της 

εκστρατείας του ΕΟΤ για προβολή διάφορων προορισμών) 

o Τηλεοπτική παρουσία με ειδικά αφιερώματα και ρεπορτάζ  

o Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού 

o Έκδοση ετήσιου οδηγού τουριστικών υπηρεσιών (ΕΟΤ, 2002) 

o Οργάνωση συντονισμένης διαφημιστικής εκστρατείας με μακροπρόθεσμους 

στόχους. 
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Όσον αφορά τις καταχωρήσεις σε περιοδικά που προαναφέρθηκαν, χρειάζεται 

να σημειωθεί ότι στα περιοδικά συγκαταλέγονται, πέρα από αυτά που κύριο 

αντικείμενό τους είναι ο τουρισμός, και άλλα πιο εξειδικευμένου ενδιαφέροντος. 

Αυτό ισχύει διότι το τουριστικό προϊόν της Θράκης περιλαμβάνει ειδικές μορφές 

τουρισμού και συνεπώς, όσον αφορά το συνεδριακό τουρισμό είναι κατάλληλη η 

καταχώριση σε επαγγελματικά περιοδικά, τον οικοτουρισμό η καταχώριση σε 

περιοδικά σχετικά με το περιβάλλον, τα σπορ, τις δραστηριότητες και με αυτή τη 

λογική σε περιοδικά που έχουν ως αντικείμενο οτιδήποτε έχει να αναδείξει η περιοχή 

της Θράκης. 

 

Επαναπληροφόρηση.  

Με την ολοκλήρωση των βημάτων που αναπτύχθηκαν παραπάνω θα 

σημειωθούν σημαντικές αλλαγές με αποτέλεσμα την μερική, στην αρχή, 

πραγματοποίηση των στόχων για την περιοχή της Θράκης. Παρ’όλα αυτά, χρειάζεται 

μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και για αυτό δεν μπορεί να λείπει το στοιχείο της 

ανατροφοδότησης πληροφοριών προκειμένου να ερευνηθεί κατά πόσο το πλάνο 

δράσης, κατά την υλοποίησή του, συμβαδίζει με τους στόχους, καθώς και για να 

εξακριβωθεί αν οι ενέργειες που εκτελούνται βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. 

Έτσι για να υπάρχει η διαδικασία της επαναπληροφόρησης χρειάζεται η διεξαγωγή 

έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των επισκεπτών, καθώς και η δημιουργία μιας 

βάσης τουριστικών δεδομένων. (ΕΟΤ, 2002) 

 

 

3.3. Υλοποίηση ενεργειών 

 

Προτού να υλοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες, χρειάζεται η δημιουργία ενός 

χρονοδιαγράμματος, ώστε να αξιολογηθούν και να αποφασιστεί ποιες από αυτές είναι 

αναγκαίο να πραγματοποιηθούν άμεσα και ποιες χρειάζονται επιπλέον σχεδιασμό. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ερευνηθούν οι πηγές χρηματοδότησης που θα 

στηρίξουν τις παραπάνω ενέργειες. Αν και αναφέρεται στο τέλος, μπορούμε να πούμε 

ότι αυτή η πτυχή είναι από τις σημαντικότερες, καθώς τίποτε δεν είναι υλοποιήσιμο 

αν λείπουν οι απαιτούμενοι πόροι.  
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και πάλι ότι είναι αναγκαία η 

συνεργασία και ο συντονισμός από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ τους 

(Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

ΟΤΑ, Νομαρχίες), αλλά και με τους ιδιώτες που επιθυμούν να προβούν σε επενδύσεις 

στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, όμως, η συνεργασία όλων των φορέων δεν θα 

πρέπει να δημιουργήσει μια βραδυκίνητη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μια 

γραφειοκρατική δομή, αλλά να συντελέσει στον επιμερισμό του έργου.  

 

 

 

3.4. Ανακεφαλαίωση 

 

Στο κεφάλαιο αυτό προχωρούμε στη διατύπωση στόχων σχετικά με την 

περιοχή της Θράκης. Έτσι, καταλήγουμε στο βασικό στόχο που είναι η δημιουργία 

ενός αναπτυξιακού μοντέλου για τη γεωγραφική περιοχή της Θράκης, η εφαρμογή 

του οποίου θα καταστήσει την περιοχή ως ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό, 

αναγνωρίσιμο και ποιοτικό, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την ποικιλία 

δραστηριοτήτων που προσφέρει η περιοχή, διατηρώντας την ισορροπία του 

περιβάλλοντος, χωρίς την επιβάρυνσή του. Ο στόχος αυτός συνοδεύεται από 

επιμέρους στόχους οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν κομμάτια που συνθέτουν τον 

πρώτο και απλά διατυπώνονται με πιο ρητό τρόπο. Τη διατύπωση στόχων διαδέχεται 

μια σειρά βημάτων που προτείνεται να ακολουθηθούν προκειμένου να εκπληρωθεί ο 

παραπάνω στόχος, αλλά και μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές 

σχετίζονται με θέματα που αφορούν τον προσανατολισμό της κατεύθυνσης 

ανάπτυξης της Θράκης, την ταυτότητα του προϊόντος της Θράκης, αλλά και του κάθε 

νομού ξεχωριστά, την ανάπτυξη των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών, την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, την προβολή 

του τουριστικού προορισμού της Θράκης και την επαναπληροφόρηση σχετικά με τα 

στοιχεία εκείνα που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού 

προϊόντος της Θράκης.  
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Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση ιστοσελίδων 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό έχουν αναδειχθεί ως μια 

ηγετική κατηγορία προϊόντων που προωθείται και διανέμεται μέσω του διαδικτύου 

(Connolly et al., 1998; Sussman and Baker, 1996; Archdale et al., 1992; Millman, 

1998; Underwood, 1996). Η φύση της δραστηριότητας της αναζήτησης στοιχείων, η 

οποία εμπεριέχει τη δυνατότητα επιλογής από διάφορους προμηθευτές και τη 

σύγκριση των εγκαταστάσεων, των τιμών και της διαθεσιμότητας, διευκολύνεται από 

την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ολοένα και περισσότερο, οι πληροφορίες από 

μεσάζοντες μπορούν να δημιουργήσουν το προφίλ των καταναλωτών και να 

παρέχουν επιλογές βασισμένες στις ανάγκες τους.  

Πολλοί οργανισμοί τουριστικών προορισμών έχουν αναπτύξει σελίδες στο 

διαδίκτυο με διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης. Μια αλληλεπιδρούσα ιστοσελίδα 

παρέχει μια καλή ευκαιρία στους πολλαπλούς προμηθευτές τουριστικών προορισμών 

διαμορφώσουν με τρόπο μοναδικό συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία ενός 

προορισμού, τα οποία αναζητούν ξεχωριστά οι επισκέπτες. (Palmer, McCole, 2000) 

 

 

4.2. Αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας-Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Σύφωνα με το Brainik (2001) η ποιότητα των Web sites εξαρτάται από 

παράγοντες τριών κατηγοριών: αποστολή, απόδοση και ανάπτυξη.  

Στους  παράγοντες που σχετίζονται με την αποστολή περιλαμβάνονται η 

ποιότητα παρουσίασης των πληροφοριών, η επάρκεια του περιεχομένου και της 

λειτουργικότητας και η πλοήγηση. Στους παράγοντες που σχετίζονται με την 

απόδοση περιλαμβάνονται ο χρόνος ανταπόκρισης, η παραγωγή συναλλαγών και η 

αξιοπιστία. Στους παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη περιλαμβάνονται η 

κωδική πολυπλοκότητα, η κωδική αναγνωσιμότητα, η κωδική ευελιξία, η 

μεταφερσιμότητα, η σύζευξη σελίδων και η μετατρεψιμότητα.  
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Πολλοί ερευνητές έχουν συζητήσει παρόμοιους παράγοντες που σχετίζονται 

με την απόδοση (Yarden, 1997; Mills and Loosley, 2001; Zhi, 2001), ενώ άλλοι έχουν 

εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε παράγοντες που έχουν σχέση με την αποστολή και οι 

οποίοι επηρεάζουν τους τελικούς χρήστες. Η έρευνα αναφορικά με αυτούς τους 

παράγοντες μπορεί να χωριστεί σε δυο γκρουπ από τα οποία το ένα εστιάζει στο πόσο 

χρησιμοποιήσιμο είναι το site και το άλλο στις κατηγορίες αξιολόγησης.  

Η έρευνα που μελετά το πόσο χρησιμοποιήσιμο είναι ένα site βασίζεται στην 

ιδέα ότι υπάρχει μια εξαρτώμενη σχέση ανάμεσα στην ποιότητα ενός site και στο 

πόσο αυτό χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τον Preece et al. (1994) (quoted in 

Osterbauer et al. (1999)), η χρησιμοποίηση (usability) ορίζεται ως «ένα μέτρο της 

ευκολίας με το οποίο ένα σύστημα μπορεί να αφομοιωθεί ή να χρησιμοποιηθεί, της 

ασφάλειάς του, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του και της 

συμπεριφοράς των χρηστών προς αυτό». Ο έλεγχος της χρησιμοποίησης εξυπηρετεί 

στην ενσωμάτωση του ανθρώπινου παράγοντα, της πλοήγησης, του σχεδιασμού  και 

της διαρρύθμισης της οθόνης, την ορολογία και την συνοχή, στο σχεδιασμό της 

σελίδας και στο συνταίριασμα αυτών των παραγόντων με τα καθήκοντα των χρηστών 

(Osterbauer et al. 1999).  

Ο Ho (1997) αξιολόγησε 1800 εμπορικές ιστοσελίδες σε περισσότερες από 40 

βιομηχανίες χρησιμοποιώντας δυο κατηγορίες, τον επιχειρηματικό σκοπό και τη 

δημιουργία αξίας. Μέτρησε τον επιχειρηματικό σκοπό με την προώθηση, την 

προετοιμασία και τη επεξεργασία (διεκπεραίωση) και τη δημιουργία αξίας με μέτρα 

για την επικαιρότητα, την πελατεία, την τροφοδοσία και την απήχηση.  

Ο Alper (1999) ανέπτυξε ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων 

χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι οι ιστοσελίδες πρέπει να παρέχουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται οι χρήστες. Βρήκε ότι η ικανοποίηση των χρηστών από 

μια ιστοσελίδα είχε άμεσο αντίκτυπο στην επιλογή των ιστοσελίδων και ότι οι 

χρήστες ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιεχόμενο των πληροφοριών και την 

ευκολία της χρήσης.  

Αν και δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ κριτήριο για την αξιολόγηση των 

ιστοσελίδων, το κύριο ρεύμα επιλεγμένων κριτηρίων σχετίζεται με την ικανοποίηση 

των χρηστών. Οι Kim, Shaw, Schneider (2003) επέλεξαν τα παρακάτω έξι κριτήρια 

για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων ενσωματώνοντας κριτήρια που χρησιμοποίησαν 

οι προηγούμενες έρευνες:  

 71



1) Επιχειρηματική λειτουργία: αυτή αναφέρεται στις ερωτήσεις που σχετίζονται 

με τα προϊόντα ή τις πληροφορίες εξυπηρέτησης, παραγγελιών και 

συναλλαγών που πρέπει να περιέχει μια ιστοσελίδα που αποσκοπεί στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο.  

2) Αξιοπιστία της εταιρίας: εκτιμά την ταυτότητα της εταιρίας και το σκοπό της 

δραστηριότητάς της. Οι σαφείς πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρία 

θα αυξήσουν την εκτίμηση των χρηστών για την αξιοπιστία της ηλεκτρονικής 

σελίδας.  

3) Αξιοπιστία περιεχομένου: εκτιμά την αξιοπιστία των πληροφοριών που 

επιδεικνύει μια ιστοσελίδα. Αυτή η αξιοπιστία μπορεί να ενισχυθεί αν η 

ιστοσελίδα έχει σχετικές αναφορές τις οποίες οι πελάτες μπορούν να ελέγξουν 

προς επαλήθευση.  

4) Ελκυστικότητα ιστοσελίδας: αν κάποια ιστοσελίδα περιέχει ενδιαφέροντα 

θέματα, όπως παιχνίδια και events και αν είναι οπτικά καλοσχεδιασμένο, οι 

επισκέπτες μπορεί να αισθάνονται ευχαρίστηση όποτε την επισκέπτονται και 

μπορεί να μη διστάσουν να το επισκεφθούν ξανά. Για αυτό το λόγο, η 

ελκυστικότητα της ιστοσελίδας θεωρείται σημαντικό κριτήριο.  

5) Συστηματική κατασκευή: Η δομή της ιστοσελίδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη 

έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εξακριβώσουν τα συνθετικά της. Επίσης, 

χρειάζεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις απαιτούμενες πληροφορίες να 

είναι εύκολη και γρήγορη. Για να μπορούν να εγγυηθούν αυτά τα 

χαρακτηριστικά, οι ιστοσελίδες χρειάζεται να κατασκευάζονται συστηματικά.  

6) Πλοήγηση: είναι η ουσία της ιστοσελίδας, καθώς η σημασία του διαδικτύου 

έγκειται στη συνεχή μετακίνηση χρησιμοποιώντας links (Nielsen, 1999b). Για 

αυτό το λόγο, η πλοήγηση θα έπρεπε να εγγυάται την ευκολία χρήσης όλου 

του σετ των ιστοσελίδων (McCarthy and Aronson, 2000). Με ανεπαρκή 

πλοήγηση οι χρήστες μπερδεύονται και χάνονται εύκολα και εγκαταλείπουν 

την ιστοσελίδα ακούσια. Αν οι χρήστες εγκαταλείψουν την ιστοσελίδα μπορεί 

να μην επιστρέψουν σε αυτή.  

Οι Merwe και Bekker (2003), στην έρευνά τους σχετικά με τη δημιουργία 

ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των Web sites στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 

προτείνουν ένα πλαίσιο το οποίο αναπτύσσεται σε τρία ξεχωριστά επίπεδα. Το πρώτο 

επίπεδο περιέχει πέντε κατηγορίες κριτηρίων οι οποίες θέτουν τη δομή της 

διαδικασίας αξιολόγησης, καλύπτοντας όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Web 
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sites του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τέσσερα γκρουπ 

κριτηρίων για κάθε κατηγορία του πρώτου επιπέδου, προσδίδοντας περισσότερη 

λεπτομέρεια και σημασία σε αυτές. Στο τρίτο και πιο λεπτομερές επίπεδο, πέντε 

ξεχωριστά κριτήρια αναπτύσσονται σε καθένα από τα γκρουπ και αυτά 

χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν την αξιολόγηση.  

Για την ανάπτυξη αυτού του πλαισίου οι Merwe και Bekker χρησιμοποιούν 

τον αγοραστικό κύκλο πελατών, ο οποίος στη συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει 

τέσσερις φάσεις: 

(1) Αναγνώριση της ανάγκης 

(2) Συλλογή πληροφοριών 

(3) Αξιολόγηση πληροφοριών 

(4) Αγορά 

Στη συνέχεια αναπτύσσουν συνδέσμους ανάμεσα στις τέσσερις παραπάνω 

φάσεις και συγκεκριμένες πλευρές των Web sites που είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε 

κάθε φάση.  

Έτσι κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, οι πιθανοί πελάτες θα επισκεφθούν 

ένα web site που θεωρούν ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Η αλληλεπίδραση 

είναι πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο επειδή προσδιορίζει την πρώτη εντύπωση 

του χρήστη για το site.  

Κατά τη διάρκεια της φάσης συλλογής πληροφοριών, οι επισκέπτες 

εξερευνούν το site και ψάχνουν για τα προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία 

ενδιαφέρονται. Σε αυτή τη φάση η πλοήγηση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.  

Κατά την τρίτη φάση, οι πελάτες κάνουν επιλογές μεταξύ των προϊόντων και,  

συνεπώς, το περιεχόμενο του site είναι πολύ σημαντικό.  

Στην τελική φάση οι πελάτες αγοράζουν τα προϊόντα που έχουν επιλέξει και 

το σημείο ιδιαίτερης σημασίας είναι η αξιοπιστία του site η οποία ορίζεται ως: 

- ο βαθμός στον οποίο ένας πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαδικασία 

παραγγελιών εύκολα και αποτελεσματικά και 

- ο βαθμός στον η εταιρία μπορεί να εκπληρώσει τις υποσχέσεις και τις 

υποχρεώσεις της στους πελάτες, κάθε φορά που λαμβάνει χώρα μια αγορά.  

Επίσης, πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα σε ένα web site για 

την ομαλή λειτουργία του. Αυτά είναι σημαντικά σε όλες τις φάσεις του αγοραστικού 

κύκλου του πελάτη και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του site.  
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Σε δεύτερο επίπεδο, οι Merwe και Bekker άντλησαν από τη βιβλιογραφία 

κάποιες ομάδες κριτηρίων (γκρουπ) και τις ταξινόμησαν στις κατηγορίες (τέσσερα 

γκρουπ σε κάθε κατηγορία). Στη συνέχεια ανέπτυξαν συγκεκριμένα κριτήρια για 

κάθε γκρουπ (πέντε για καθένα από τα τέσσερα γκρουπ κάθε κατηγορίας), 

προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν την υποκειμενικότητα κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  

Αυτή η ανάλυση οδήγησε στη διατύπωση εκατό συγκεκριμένων κριτηρίων για 

την αξιολόγηση ενός web site. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας που περιλαμβάνει 

τις κατηγορίες, τα γκρουπ και τα κριτήρια που αναπτύσσουν. (Merwe, Bekker, 2003)

 

Πίνακας 4.1: Κριτήρια για την αξιολόγηση ενός web site (Merwe και Bekker) 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα 
Αποτελεσματική χρήση του κενού χώρου 
Αποτελεσματική και σύμφωνη χρήση των 
χρωμάτων 
Αποτελεσματική χρήση του φόντου 

1.1.Αρχές σχεδιασμού 
      γραφήματος 

Αποτελεσματικά γραφικά, χαρακτήρες, 
συνδυασμοί χρωμάτων 
Οπτικά ελκυστικό site 
Συνεισφορά των γραφικών και των πολυμέσων 
στην κατανόηση και πλοήγηση στο  site 
Ευκολονόητα εικονίδια 
Όχι υπερβολική χρήση εικονιδίων 

1.2.Γραφικά και 
      πολυμέσα 

Μέγεθος των media: να μην υπάρχει αρνητικός 
αντίκτυπος στο χρόνο φόρτωσης 
Συμφωνία στο στυλ των σελίδων 
Συμφωνία στους χαρακτήρες και ευκολία στην 
ανάγνωση 
Σωστή ορθογραφία και γραμματική 
Σχετικό και περιεκτικό κείμενο 

1.3.Στυλ και κείμενο 

Διασαφήνιση του σκοπού του site στην αρχική 
σελίδα 
Το μέγεθος των σελίδων να ταιριάζει στο 
browser παράθυρο 
Διαθεσιμότητα εκτυπώσιμων εκδόσεων 
ορισμένων σελίδων 
Διαθεσιμότητα εκδόσεων μόνο κειμένου 

1.Αλληλεπίδραση 

1.4.Ευελιξία και 
      συμβατότητα 

Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης γλώσσας 
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Δυνατότητα πλοήγησης από άτομα με ειδικές 
ανάγκες 
Ευνόητο και ευθύ οργανωτικό πλάνο 
Περιεχόμενο λογικά δομημένο σε 
διαφορετικούς τομείς και επίπεδα 
Ευνόητα και απλά μενού 
Διαθεσιμότητα χάρτη/πίνακα περιεχομένων 

2.1.Λογική δομή 

Συνακόλουθη πλοήγηση στο site 
Ευκολία εύρεσης του site 
Ευκολία εξερεύνησης συγκεκριμένης ιδέας ή 
θέματος 
Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα 
Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών 

2.2.Ευκολία χρήσης 

Ευκολία πρόσβασης σε ολόκληρη την ποικιλία 
προϊόντων/υπηρεσιών 
Ευκολία χρήσης μηχανής αναζήτησης 
Ακριβής μηχανή αναζήτηση 
Καλή περιγραφή των αποτελεσμάτων της 
μηχανής αναζήτησης 
Έλλειψη λαθών στη μηχανή αναζήτησης 

2.3.Μηχανή  
      αναζήτησης και 
      βοηθητική 
      λειτουργία 

Ευκολία στη χρήση της βοηθητικής 
λειτουργίας 
Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων 
Αποφυγή σελίδων «υπό κατασκευή» 
Σύνδεσμοι διακριτοί, σωστά χαρακτηριζόμενοι 
και οριζόμενοι 
Ξεκάθαρη περιγραφή της θέσης στο site 

2.Πλοήγηση 

2.4.Αναγκαιότητες  
      πλοήγησης 

Αποτελεσματική χρήση της διαθεσιμότητας 
των δομημένων και μη-δομημένων εκδοχών 
Διαθεσιμότητα εκτεταμένων πληροφοριών για 
τα προϊόντα/υπηρεσίες 
Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές και τα οφέλη κόστους 
Επαρκές εύρος της ποικιλίας των προϊόντων 
Επαρκής διαφήμιση των προϊόντων 

3.1.Περιεχόμενο  
      σχετικό με τα 
      προϊόντα/ 
       υπηρεσίες 

Επαρκής διαφήμιση άλλων εταιριών 
Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
για την εταιρία 
Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 
προϋποθέσεις 
Διαθεσιμότητα των διευθύνσεων των e-mail 
των εργαζομένων 

3.Περιεχόμενο 

3.2.Πληροφορίες για 
      την εταιρία και 
      επικοινωνία 

Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου και 
φαξ 
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Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης 
Περιεχόμενο επίκαιρο και αναβαθμισμένο 
Περιεχόμενο σχετικό με το σκοπό του site 
Περιεχόμενο περιεκτικό, χωρίς επαναλήψεις 
Υψηλή αντιληπτική ποιότητα των 
προϊόντων/υπηρεσιών 

3.3.Ποιότητα  
      πληροφοριών 

Υψηλή ποιότητα διαφήμισης 
Δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου 
ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του χρήστη 
Δυνατότητα της μέγιστης εφικτής 
εξατομίκευσης 
Εύκολη πρόσβαση στην on-line κοινότητα 
Υψηλή αντιληπτική αξία της on-line 
κοινότητας 

3.4.Αλληλεπίδραση 

Υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης στην on-line 
κοινότητα 
Ευκολία εγγραφής στο site 
Αντίληψη απόκτησης μεγάλων ωφελειών από 
την εγγραφή 
Ευκολία σύνδεσης με το site 
Αποθηκευμένο ρυθμιζόμενο πελατειακό 
προφίλ 

4.1.Αποθηκευμένο  
      προφίλ πελατών 

Διαθεσιμότητα καθοδηγούμενης παραγγελίας 
με τη χρήση του πελατειακού προφίλ 
Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία παραγγελίας 
Εύκολη επιλογή της υπηρεσίας γενικής χρήσης 
Διαθεσιμότητα εναλλακτικών τρόπων 
παραγγελίας και πληρωμής 
Επαρκές απόθεμα 

4.2.Διαδικασία  
      παραγγελίας 

Αποστολή στον πελάτη βεβαίωσης της λήψης 
της παραγγελίας 
Διαθεσιμότητα on-line ανίχνευσης 
παραγγελιών 
Αποτελεσματικός διακανονισμός πληρωμής 
Αποστολή στον πελάτη επιβεβαίωσης της 
διεκπεραίωσης της παραγγελίας 
Έγκαιρη παράδοση 

4.3.Απόδειξη μετά την 
      πώληση 

Παράδοση ολόκληρης της παραγγελίας 
Διαθεσιμότητα φορμών επαναπληροφόρησης 
Καλή εξυπηρέτηση μετά την πώληση 
Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω mail 
Αίσθηση περιποίησης των πελατών προς 
όφελος της εταιρίας 

4.Αξιοπιστία 

4.4.Εξυπηρέτηση  
      πελατών 

«Χτίσιμο» καλής σχέσης μετά την πώληση 
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Υψηλή ταχύτητα «φόρτωσης» αρχικής σελίδας 
Υψηλή ταχύτητα «φόρτωσης» υποσελίδων 
Υψηλή αντιληπτική χρήση του περιεχομένου 
Καλή θεώρηση από χρήστες ευρείας ζώνης 

5.1.Ταχύτητα 

Καλή αντιληπτική ταχύτητα της βάσης 
δεδομένων 
Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας 
Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής 
Προστασία της μυστικότητας των χρηστών 
Σωστή διαβίβαση των πρωτοκόλλων 
ασφαλείας 

5.2.Ασφάλεια 

Επαρκή πιστοποιητικά ασφάλειας 
Καλή ικανότητα cross-browser 
Συμβουλές προς τους χρήστες για το ιδανικό 
browser και την ανάλυση 
Λογισμικό της βάσης δεδομένων επαρκές για 
το μέγεθος της βάσης δεδομένων 
Καλή μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στα 
συστήματα 

5.3. Λογισμικό και 
      βάση δεδομένων 

Μη αντιληπτική αναπαραγωγή όμοιων 
δεδομένων 
Ακριβείς μαθηματικές και λογικές πράξεις και 
υπολογισμοί 
Σωστή ανάλυση συμβατότητας 
Καλή ολοκλήρωση με τα συστήματα των 
χρηστών 
Καλή ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων 
στο site 

5.Τεχνικά 
   στοιχεία 

5.4.Σχεδιασμός  
      συστήματος 

Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης στα 
προϊόντα/υπηρεσίες 

Πηγή: Merwe, Bekker, (2003)

 

 

Το SERVQUAL είναι ένα μοντέλο που μετρά τις διαφορές στις αντιλήψεις 

και τις προσδοκίες των πελατών. Οι Iwaarden, Wiele, Ball, Millen (2003) στην 

έρευνα τους έκαναν μια συσχέτιση των διαστάσεων του SERVQUAL με τις εταιρίες 

στο διαδίκτυο.  

Το SERVQUAL έχει τις παρακάτω πέντε βασικές διαστάσεις (Zeithaml et al., 

1990) τις οποίες οι συγγραφείς προσπαθούν να συσχετίσουν με την προσφερόμενη 

ποιότητα στο διαδίκτυο: 

 77

http://docserver.emeraldinsight.com/deliver/cw/mcb/0265671x/v20n8/s3/p919.htm?fmt=html&tt=1079&cl=33&ini=emerald&bini=&wis=emerald&ac=11001950&acs=11001950,44013333&kn=1&expires=1111524038&checksum=24F9E311E4043A6B5219EF87B633D6CE&cookie=864927488#b25
http://docserver.emeraldinsight.com/deliver/cw/mcb/0265671x/v20n8/s3/p919.htm?fmt=html&tt=1079&cl=33&ini=emerald&bini=&wis=emerald&ac=11001950&acs=11001950,44013333&kn=1&expires=1111524038&checksum=24F9E311E4043A6B5219EF87B633D6CE&cookie=864927488#b25


Υλικά στοιχεία (Tangibles). Αναφέρονται στις φυσικές εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμός και παρουσιαστικό του προσωπικού. Τα υλικά στοιχεία στις ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις αφορούν το web site και τα οπτικά χαρακτηριστικά του. Αυτά είναι η 

μόνη οπτική επαφή ανάμεσα στον πελάτη και τον οργανισμό. Για το λόγο αυτό η 

ανάγκη να έχει η εταιρία site που λειτουργεί καλά είναι κυρίαρχη. Υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός πελατών οι οποίοι εγκαταλείπουν το site επειδή αγανακτούν με την 

τεχνολογία, το σχεδιασμό και τη διαρρύθμισή του.  

Αξιοπιστία (Reliability). Είναι η ικανότητα εκπλήρωσης της υποσχόμενης 

υπηρεσίας με ακρίβεια. Πολλοί οργανισμοί πιστεύουν ότι οι πελάτες προτιμούν το 

διαδίκτυο κυρίως γιατί προσφέρει χαμηλότερες τιμές. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι 

ολοκληρωτικά σωστό, καθώς πολλοί πελάτες αγοράζουν μέσω διαδικτύου για να 

εκμεταλλευτούν άλλες διευκολύνσεις που αυτό προσφέρει.  

Ανταποκρισιμότητα (Responsiveness). Προθυμία προσφοράς βοήθειας 

στους πελάτες και παροχής ταχείας εξυπηρέτησης. Για τους χρήστες του διαδικτύου 

ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να 

φορτώσει μια ιστοσελίδα. Συνεπώς, είναι σημαντικό για τις εταιρίες να έχουν ένα 

«γρήγορο» web site, ταυτόχρονα όμως και οπτικά ελκυστικό. Καθώς, όμως, 

αυξάνεται ο αριθμός των εικόνων, των ήχων και των κινουμένων στοιχείων, 

απαιτείται περισσότερος χρόνος για να φορτώσει το site. Υπάρχει, λοιπόν, μια 

αντίστροφη σχέση ανάμεσα στο πώς φαίνεται ένα site και στην ταχύτητά του. Οι 

οργανισμοί πρέπει να βρουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία.  

Ασφάλεια (Assurance). Γνώση των υπαλλήλων και ικανότητα να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη. Οι πελάτες προσδοκούν να βρουν ό,τι χρειάζονται στο site, συνεπώς τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα χρειάζεται να έχουν μεγάλο βάθος αποθέματος και 

διεξοδική πληροφόρηση. Επίσης, σχετικό με την ασφάλεια, είναι το θέμα προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων των πελατών, το οποίο μπορεί να διευθετηθεί με την 

ύπαρξη διάφορων πιστοποιήσεων, με τη γενικότερη φήμη του προμηθευτή, με 

μαρτυρίες άλλων πελατών και με ασφαλή πρόσβαση στο web site.  

Εμβίωση (Empathy). Ενδιαφέρον και εξατομικευμένη προσοχή που η εταιρία 

προσφέρει στους πελάτες της. Εξ αιτίας της έλλειψης της ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης, τα web sites συνήθως δεν προσφέρουν προσωπική φροντίδα. Πολλά 

από αυτά για να αντιμετωπίσουν το παραπάνω φαινόμενο έχουν ένα σχέδιο το οποίο 

μπορεί να εξατομικευτεί από τους χρήστες, ώστε αυτοί να έχουν ο καθένας τη δική 

του έκδοση. Αυτό ισχύει γιατί υπάρχει η θεώρηση ότι όσο περισσότερο ένα site 
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σχεδιάζεται για τις ανάγκες συγκεκριμένων πελατών, τόσο πιθανότερο είναι ο 

πελάτης να επιστρέψει στο συγκεκριμένο site πολλές φορές. (The Economist, 2001) 

Οι ανεπτυγμένες τεχνολογίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός μιας διαπροσωπικής 

αλληλεπίδρασης, με το σχεδιασμό ενός φιλικού προσώπου που υποτίθεται θα 

εμφανίζεται ως προσωπικός βοηθός για να νιώθουν καλύτερα οι πελάτες. Με τη 

χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο βοηθός θα μπορεί ακόμη και να προτείνει προϊόντα ή 

υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον πελάτη, βασιζόμενος σε προηγούμενες 

αγορές. (Millen, Robert, Jos van Iwaarden, Ton van der Wiele, Ball Leslie, 2003) 

Οι Webb και Webb (2001) ανέπτυξαν ένα μοντέλο παραγόντων που 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα web sites. Η βασική πρόταση 

είναι ότι η ποιότητα του site προσδιορίζεται από δυο σημαντικά προϊόντα σκέψης, το 

ένα προσανατολισμένο στις πληροφορίες και το άλλο προσανατολισμένο στις 

διαδικασίες. Είναι αντιληπτό ότι καθένα από αυτά τα δυο προϊόντα  περιλαμβάνει ένα 

αριθμό ποιοτικών διαστάσεων οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήμα 4.1.  

 
 

Σχήμα 4.1: Διαστάσεις ποιότητας κατά Webb και Webb 

 

 

• Αξιοπιστία 

Ποιότητα 
υπηρεσίας 

Ποιότητα 
πληροφοριών 

Ποιότητα 
B2C 
ιστοσελίδας 

• Ανταποκρισιμότητα 

• Ασφάλεια 

• Εμβίωση 

 

 

 

• Ποιότητα προσβασιμότητας 

• Συναφής ποιότητα  

• Αντιπροσωπευτική ποιότητα 

• Ουσιαστική ποιότητα 

 
Πηγή: Webb and Webb (2001) 
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Τέλος, πολύ σημαντική  είναι η συνεισφορά των Morrison, Taylor και 

Douglas (2004), οι οποίοι ανέπτυξαν ένα μοντέλο αξιολόγησης των ιστοσελίδων που 

αφορούν τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Βασιζόμενοι στο εργαλείο διοίκησης 

Balanced Scorecard (BSC), που είχε αναπτυχθεί πριν από μια δεκαετία από τους 

Kaplan και Norton (1992), το διαφοροποίησαν ώστε να το προσαρμόσουν στους 

τομείς που προσανατολίζονταν η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων. 

Έτσι αναγνώρισαν τέσσερις άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν η 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων: την τεχνική πλευρά, την πλευρά του 

πελάτη, την πλευρά του marketing και την εσωτερική πλευρά.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2: Βασικό σχέδιο της προσέγγισης Balanced Score Card 

 
 

                 
                      Πηγή: Morrison, Taylor, Douglas, (2004) 
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Σχήμα 4.3: Η διαφοροποιημένη BSC προσέγγιση 

 
 

                      
                              Πηγή: Morrison, Taylor, Douglas, (2004) 

 

 
 

4.3. Δημιουργία πίνακα αξιολόγησης 

 

Στην παρούσα μελέτη, γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης των ιστοσελίδων 

των ξενοδοχείων της περιοχής Θράκης. Τα ξενοδοχεία που επιλέχθηκαν είναι πρώτης 

κατηγορίας. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο γιατί η αξιολόγηση θα έπρεπε να αφορά 

προσφερόμενες υπηρεσίες ίδιου επιπέδου και συνεπώς δε θα ήταν σωστό να 

αξιολογούνται ιστοσελίδες ξενοδοχείων πρώτης κατηγορίας με ιστοσελίδες 

ξενοδοχείων μικρότερης κατηγορίας. Επιπλέον η σκέψη να γίνει αξιολόγηση όλων 

των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων ταξινομώντας τα στις κατηγορίες που ανήκουν δεν 

ήταν επίσης σωστή, καθώς είναι πολύ λίγα τα ξενοδοχεία κάποιας άλλης κατηγορίας 

που έχουν καταχωρημένη την ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο και το δείγμα θα ήταν 

πολύ μικρό. Επιλέγοντας μερικά από τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί από 

προηγούμενες έρευνες (βλέπε παραπάνω) προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης, η αξιολόγηση θα γίνει βάσει του πίνακα που καταρτίστηκε και ο 

οποίος παρατίθεται στο παράρτημα (παράρτημα, έκθεμα ).  
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4.4. Αξιολόγηση-Αποτελέσματα 

 

 
Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά

Α/Α  Alexander 
Beach 

Thraki 
Palace

Grand 
Hotel 

Egnatia 

Arcadia 
Hotel 

Filia 
Hotel 

Z-
Palace

1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής 
σελίδας και υποσελίδων 

2 3 3 3 2 3 

2 Πιστοποίηση συστημάτων 
ασφαλείας 

0 0 3 0 0 0 

3 Χρήση ασφαλούς συστήματος 
πληρωμής 

0 0 3 0 0 0 

4 Συμβατότητα browser 2 2 3 4 3 4 
5 Συστηματική ενημέρωση 1 1 1 1 1 1 
6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας 

πρόσβασης στα 
προϊόντα/υπηρεσίες 

4 4 4 4 4 4 

7 Έλεγχος HTML 4 3 4 4 4 4 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:      /28 13 13 21 16 14 16 
 

 
Κατηγορία 2: :Πλοήγηση

Α/Α  Alexander 
Beach 

Thraki 
Palace

Grand 
Hotel 

Egnatia 

Arcadia 
Hotel 

Filia 
Hotel 

Z-
Palace

1 Ευνόητα και απλά μενού 4 4 4 3 3 3 
2 Χάρτης πλοήγησης 0 0 0 0 0 0 
3 Έλλειψη «σπασμένων» 

συνδέσμων 
3 3 4 4 3 4 

4 Ευκολία εύρεσης του site 4 4 4 3 3 4 
5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική 

σελίδα 
3 1 3 3 1 4 

6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 
πληροφοριών 

3 3 4 2 2 2 

7 Διαθεσιμότητα μηχανής 
αναζήτησης 

0 0 3 0 0 0 

Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:     /28 17 15 22 15 12 17 
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Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας

Α/Α  Alexander 
Beach 

Thraki 
Palace

Grand 
Hotel 

Egnatia 

Arcadia 
Hotel 

Filia 
Hotel 

Z-
Palace

1 Οπτικά ελκυστικό site με 
αποτελεσματική και σύμφωνη 
χρήση των χρωμάτων, του φόντου 
και του κειμένου 

3 4 4 3 3 2 

2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 
χρησιμοποιούνται υπερβολικά 

2 2 3 4 2 4 

3 Περιεκτική και σαφής αρχική 
σελίδα 

3 4 4 4 3 3 

4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής 
ξένης γλώσσας 

3 3 4 3 3 3 

5 Short scrolling σελίδας 4 4 3 3 2 4 
6 Σωστή ορθογραφία και γραμματική 4 2 4 4 3 4 
7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου 

της ιστοσελίδας 
2 4 3 3 3 2 

Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:       /28 21 23 25 24 19 22 
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Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας

Α/Α  Alexander 
Beach 

Thraki 
Palace

Grand 
Hotel 

Egnatia 

Arcadia 
Hotel 

Filia 
Hotel 

Z-
Palace

 Παρουσίαση υπηρεσίας       
1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα 
προϊόντα/υπηρεσίες 

3 3 4 2 2 2 

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά 
με τις τιμές  

1 1 4 1 1 1 

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική 
περιήγηση (virtual tour) 

4 4 4 1 2 2 

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 
πληρωμής 

0 0 3 0 0 0 

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για την εταιρία 

1 2 4 1 1 1 

6 Πληροφορίες για την περιοχή  3 4 4 1 1 2 
7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης 1 3 1 1 1 1 
8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά 

πακέτα για διάφορες κατηγορίες 
1 2 4 1 1 1 

 Επικοινωνία-φιλικότητα site       
1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής 

διεύθυνσης 
0 4 4 4 0 4 

2 Διαθεσιμότητα του αριθμού 
τηλεφώνου και φαξ 

0 4 4 4 4 4 

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 
κρατήσεων 

1 0 4 0 0 0 

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους 
και τις προϋποθέσεις 

0 0 4 0 0 0 

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω 
mail 

4 4 4 4 4 4 

6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις 
μέσω mail 

4 4 4 4 1 4 

7 FAQ 0 0 3 0 0 0 
8 Guest Book 0 0 0 0 0 0 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:        /64 23 35 55 24 18 26 
       
Συνολική βαθμολογία:         /148 72 86 123 79 63 81 
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Σύμφωνα με την αξιολόγηση καταλήγουμε στον επόμενο πίνακα κατάταξης 

των ιστοσελίδων των έξι ξενοδοχείων.  

 

Πίνακας 4.2: Πίνακας κατάταξης των ξενοδοχείων σύμφωνα με το σκορ 

 
Σειρά 

κατάταξης 
Ξενοδοχείο Ποσοστό ανταπόκρισης στα κριτήρια 

αξιολόγησης των ιστοσελίδων 
1 GRAND HOTEL 

EGNATIA 
83% 

2 THRAKI PALACE 58% 
3 Z-PALACE 55% 
4 ARCADIA 53% 
5 ALEXANDER BEACH 50% 
6 FILIA 43% 

 
 

Η παρατήρηση των αριθμών μόνο, χωρίς περαιτέρω ανάλυση, δεν μπορεί 

μόνη της να βοηθήσει στη διεξαγωγή συμπερασμάτων, χωρίς να ληφθούν υπόψη και 

άλλα πράγματα. Συνεπώς είναι απαραίτητος και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, 

προκειμένου να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.  

 

Κατηγορία 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κατ’αρχήν σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων, 

παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις αναγκαίων στοιχείων στην 

πλειοψηφία των site. Πιο συγκεκριμένα, δεν παρατηρήθηκε η πιστοποίηση 

συστημάτων ασφαλείας ούτε και η χρήση ενός αφαλούς συστήματος πληρωμής (με 

εξαίρεση το Grand Hotel Egnatia). Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός 

(όπως φαίνεται παρακάτω) ότι δεν υπήρχε στα περισσότερα site η δυνατότητα 

κρατήσεων μέσω του διαδικτύου.  

Όσον αφορά το χρόνο «φόρτωσης» της αρχικής σελίδας, τα περισσότερα site 

σημείωσαν υψηλές ταχύτητες, ώστε η αρχική σελίδα εμφανιζόταν σε 15 περίπου 

δευτερόλεπτα. Εξαίρεση σε αυτό το σημείο αποτέλεσαν οι ιστοσελίδες των 

ξενοδοχείων Alexander Beach και Filia, καθώς στο μεν πρώτο οι υποσελίδες 

καθυστερούσαν πολύ, ενώ η αρχική εμφανιζόταν σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα, 

στο δε δεύτερο ο χρόνος παρατεινόταν λόγω «φόρτωσης» κάποιων εικόνων.  

Στα τέσσερα από τα έξι site δεν υπήρχε πρόβλημα browser, καθώς ήταν 

δυνατή η επίσκεψη μέσω Internet Explorer και Netscape Navigator. Στην ιστοσελίδα 
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του Alexander Beach και του Thraki Palace, όμως, δεν ήταν δυνατή η είσοδος μέσω 

του Netscape Navigator.  

Σχετικά με τη συστηματική ενημέρωση των ιστοσελίδων, δεν υπήρχε κάποιο 

στοιχείο σε καμία που να δείχνει την τελευταία ενημέρωση. Στο Thraki Palace 

μπορούσε κανείς να διαπιστώσει την πιο πρόσφατη ενημέρωση από τις προσφορές 

που υπήρχαν στην ιστοσελίδα, ενώ στο Alexander Beach υπήρχε ένα link με την 

ονομασία Summer 2002 που ίσως φανερώνει την τελευταία ενημέρωση, ενώ 

παράλληλα κάποιες υποσελίδες ήταν υπό κατασκευή που σημαίνει ότι θα 

ανανεώνονταν με την ολοκλήρωσή τους.  

 

Κατηγορία 2: Πλοήγηση  

Εδώ αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία βοηθούν το χρήστη να πλοηγείται με 

ευκολία στην ιστοσελίδα. Τα αποτελέσματα σε αυτή την κατηγορία φαίνονται πολύ 

ικανοποιητικά με εξαίρεση το χάρτη πλοήγησης και τη μηχανή αναζήτησης που δεν 

υπήρχαν. Εξαίρεση αποτέλεσε το Grand Hotel Egnatia σχετικά με τη διαθεσιμότητα 

μηχανής αναζήτησης, όμως αυτό οφείλεται στο γεγονός εμφάνισης της ιστοσελίδας 

διαμέσου ενός link από την εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία βρίσκεται η μηχανή 

αναζήτησης.  

Η εύρεση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων ήταν κατά βάση εύκολη, καθώς 

ήταν καταχωρημένα σε διάφορους καταλόγους και τα URL σχετίζονταν με την 

ονομασία τους. Μικρή δυσκολία παρουσιάστηκε στα ξενοδοχεία Arcadia και Filia, 

καθώς υπήρχαν και άλλα ξενοδοχεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με αυτές τις 

ονομασίες.  

Προβλήματα «σπασμένων» συνδέσμων ήταν περιορισμένα και όπου 

συναντήθηκαν αφορούσαν ένα σύνδεσμο. Συγκεκριμένα, στο site του Filia ήταν 

«σπασμένος» ο σύνδεσμος με την αγγλική σελίδα, καθώς δεν εμφανιζόταν, ενώ στο 

Thraki Palace ήταν «σπασμένος» ο σύνδεσμος στην αγγλική σελίδα στις 

«προσφορές». Η ελληνική ιστοσελίδα του Alexander Beach ήταν υπό κατασκευή και 

δεν θεωρείται «σπασμένος» σύνδεσμος, παρ’όλα αυτά βαθμολογήθηκε με τρία για 

αυτό το λόγο. 

Σχετικά με την ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα διαπιστώθηκε ότι 

όλες οι ιστοσελίδες των ξενοδοχείων είχαν τη δυνατότητα αυτή, με εξαίρεση το 

Thraki Palace και το Filia, ενώ ιδιαίτερα στην περίπτωση του Z-Palace υπήρχε σε 
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συγκεκριμένο σημείο η επιλογή “Αρχική σελίδα” σε κάθε υποσελίδα, γι’αυτό και 

σημείωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία.  

Η δομή των μενού ήταν κατάλληλη και εξυπηρετούσε τις ανάγκες της 

ιστοσελίδας του κάθε ξενοδοχείου, όμως στην προσπάθεια εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών ανακάλυπτε κανείς ότι υπήρχε μια δυσκολία η οποία όμως έχει να 

κάνει με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.  

 

Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας 

Στην κατηγορία αυτή το σημαντικότερο είναι η εντύπωση που δίνει το site 

στον επισκέπτη. Τα αποτελέσματα στην πλειοψηφία των ιστοσελίδων των 

ξενοδοχείων είναι πολύ καλά όσον αφορά την αισθητική και την οπτική 

ελκυστικότητα, καθώς και τις αρχικές σελίδες. Τα εικονίδια που περιέχονται 

σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες στα τρία ξενοδοχεία, ενώ στα υπόλοιπα, Alexander 

Beach, Thraki Palace, Filia, βαθμολογήθηκαν με δύο επειδή δε γινόταν μεγάλη χρήση 

τους και θα μπορούσαν να υπάρχουν και επιπρόσθετα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα site διαθέτουν εκτός από την ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα, εκτός από το Grand Hotel Egnatia, του οποίου η σελίδα μπορεί να 

εμφανιστεί σε τέσσερις γλώσσες. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

για να επισκεφθεί κανείς το site του ξενοδοχείου, «μπαίνει» πρώτα στην ιστοσελίδα 

της εταιρίας Grecotel η οποία είναι διαθέσιμη σε τέσσερις γλώσσες. Επιπλέον, πρέπει 

να παρατηρηθεί ότι στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου Alexander Beach η ελληνική 

γλώσσα ήταν υπό κατασκευή, συνεπώς και μη διαθέσιμη, ενώ στην περίπτωση της 

ιστοσελίδας του Filia ο σύνδεσμος για την αγγλική γλώσσα ήταν «σπασμένος».  

Όταν επισκέπτεται κάποιος την ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου πολυτελείας δεν 

περιμένει να βρει ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη ή οτιδήποτε άλλο είδους λάθος 

σχετικό με τη γλώσσα  που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο 

όλα τα site κάλυπταν άριστα τις προσδοκίες με εξαίρεση αυτό του Thraki Palace. 

Έτσι στην περίπτωση του Thraki Palace έλειπαν γράμματα από κάποιες λέξεις στην 

αγγλική γλώσσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο site του Z-Palace ο όρος που 

αντιστοιχεί για τις εκδηλώσεις στην αγγλική σελίδα είναι organization, που δεν είναι 

πολύ εύστοχος, καθώς μπορεί να παραπέμψει σε πληροφορίες για τον οργανισμό 

(εταιρία).  

Επιπρόσθετα, το Alexander Beach και το Z-Palace δεν έκαναν 

αποτελεσματική χρήση του χώρου της ιστοσελίδας τους, καθώς υπήρχε κάποια 
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φωτογραφία, ένα μικρό κείμενο και αρκετός κενός χώρος. Οι υπόλοιπες ιστοσελίδες 

σχετικά με την πτυχή αυτή σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες.  

 

Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ιστοσελίδων όσον αφορά αυτή την 

πλευρά, δηλαδή το περιεχόμενό τους, δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες που έχει 

κανείς όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. 

Παρατηρήθηκαν αρκετές ελλείψεις σε κάποια βασικά σημεία. Πρώτα αναλύονται τα 

κριτήρια εκείνα που έχουν να κάνουν με την παρουσίαση της προσφερόμενης 

υπηρεσίας.  

Πιο αναλυτικά, ήταν απογοητευτικά τα αποτελέσματα σχετικά με την 

κοινοποίηση των τιμών. Με την εξαίρεση του Grand Hotel Egnatia, οι ιστοσελίδες 

των υπόλοιπων ξενοδοχείων δεν ανέφεραν τις τιμές των δωματίων σε κανένα σημείο. 

Μόνο το Thraki Palace κοινοποιούσε μια προσφορά, αλλά αυτή δεν ήταν ενδεικτική. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας λόγος που οι επισκέπτες του site χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο είναι να κερδίσουν χρόνο στην αναζήτηση ξενοδοχείου, καταλαβαίνουμε 

ότι αν δε γίνεται κοινοποίηση των τιμών θα αναγκαστεί ο πελάτης να επικοινωνήσει 

με το ξενοδοχείο, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο.  

Το ίδιο ισχύει γενικότερα με τις κάθε είδους πληροφορίες που χρειάζεται ο 

πελάτης. Αν αυτές δεν αναφέρονται στην ιστοσελίδα, η επικοινωνία με το ξενοδοχείο 

είναι απαραίτητη. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν κάνει καλή εντύπωση, ενώ 

αντίθετα, είναι πολύ χρήσιμο να διοχετεύονται μέσω του διαδικτύου όσο το δυνατό 

περισσότερες πληροφορίες. Η πρόταση αυτή έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της 

πληροφόρησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αν και σε αυτό το σημείο τα 

πράγματα ήταν καλύτερα για κάποια ξενοδοχεία. Συγκεκριμένα, το site του 

Alexander Beach και του Thraki Palace είχαν ικανοποιητικές πληροφορίες για τα 

προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ άριστο ήταν στο σημείο αυτό το site του 

Grand Hotel Egnatia, με διεξοδική πληροφόρηση. Αντίθετα, οι ιστοσελίδες των 

υπόλοιπων ξενοδοχείων (Arcadia, Filia, Z-Palace) έδιναν την εντύπωση ότι περιέχουν 

απλά τα βασικά στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.  

Διαφορά στα αποτελέσματα υπήρχε και σχετικά με το φωτογραφικό υλικό, το 

οποίο και σε αυτή την περίπτωση ήταν άριστο για τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων 

Alexander Beach, Thraki Palace και Grand Hotel Egnatia, καθώς το πρώτο είχε ένα 

video που εμφανιζόταν στην αρχική σελίδα με εικονική περιήγηση στον εξωτερικό 
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χώρο του ξενοδοχείου και σχετικές φωτογραφίες στις υποσελίδες, το δεύτερο διέθετε 

επίσης μια πληθώρα φωτογραφιών και ένα link για το video με παράλληλη αφήγηση 

και το τρίτο είχε ένα link με συλλογή φωτογραφικού υλικού. Τα site των Filia και Z-

Palace είχαν κάποιες φωτογραφίες που εμφανίζονταν σε κάθε υποσελίδα, ενώ αυτό 

του Arcadia δεν είχε επαρκές φωτογραφικό υλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

περίπτωση του τελευταίου, υπήρχε φωτογραφία της σουίτας, αλλά όχι του κανονικού 

δωματίου, γεγονός που αποτελεί σημαντική έλλειψη σε ένα site ενός ξενοδοχείου. 

 Όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με την εταιρία, το site του Grand Hotel 

Egnatia είχε την πρώτη θέση, καθώς υπήρχε link για την εταιρία με εκτεταμένη 

πληροφόρηση. Στην ιστοσελίδα του Thraki Palace επίσης υπήρχε ένα σημείο που 

μπορούσε κανείς να ενημερωθεί για τα τελευταία νέα της εταιρίας, ενώ στις 

υπόλοιπες δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση.  

Στην πλειοψηφία των site των ξενοδοχείων δεν υπάρχει η δυνατότητα 

εξατομίκευσης συγκεκριμένων αναγκών του πελάτη ούτε αναφέρεται η πιθανή 

ύπαρξη κάποιων συγκεκριμένων πακέτων. Το Thraki Palace υπονοεί τη δυνατότητα 

ικανοποίησης κάποιων ιδιαίτερων αναγκών, καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν δωμάτια 

για executives, με κάποιες επιπλέον παροχές, όπως internet, fax, ενώ και το Z-Palace 

αναφέρει ότι υπάρχουν προεδρικές και γαμήλιες σουίτες. Παρ’όλα αυτά, μόνο η 

ιστοσελίδα του Grand Hotel Egnatia διαθέτει ένα αναλυτικό κατάλογο με παροχές 

που μπορεί να επιθυμούν οι πελάτες και μέσω αυτού προσφέρει τη δυνατότητα 

προσαρμογής προς αυτούς.  

Σχετικά με τις πληροφορίες για την περιοχή αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

ιστοσελίδες των Thraki Palace και Grand Hotel Egnatia προσφέρουν άριστη 

ενημέρωση, όχι μόνο για την πόλη της Αλεξανδρούπολης όπου είναι η τοποθεσία 

τους, αλλά και για το νομό Έβρου, καθώς και για κάποιες περιοχές στο νομό Ροδόπης 

και Ξάνθης και για τα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν σε αυτές. Η ιστοσελίδα 

του Alexander Beach, ενώ διαθέτει πολύ καλό φωτογραφικό υλικό για την περιοχή, 

αυτό δε συνοδεύεται από πληροφορίες. Τα site των Arcadia και Filia δεν κάνουν 

κάποια αναφορά, ενώ αυτό του Z-Palace έχει λίγες πληροφορίες στην αρχή.  

Επιπλέον, οδηγίες πρόσβασης και χάρτης της περιοχής υπάρχει μόνο στην 

ιστοσελίδα του Thraki Palace, ενώ τα υπόλοιπα ξενοδοχεία δεν καλύπτουν στο site 

τους αυτή την πλευρά.  

Τέλος, με εξαίρεση την ιστοσελίδα του Grand Hotel Egnatia, δε γινόταν 

αναφορά σχετικά με τους τρόπους πληρωμής.  
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Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των κριτηρίων εκείνων που έχουν να 

κάνουν με την επικοινωνία και τη φιλικότητα της ιστοσελίδας. Τα βασικότερα και 

πολύ απλά κριτήρια ου αφορούν αυτή την πλευρά είναι η ταχυδρομική διεύθυνση, ο 

αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλες οι ιστοσελίδες των ξενοδοχείων διέθεταν 

την επικοινωνία μέσω email και μάλιστα στην περίπτωση του Z-Palace αυτό ήταν 

δυνατό σε οποιοδήποτε σημείο του site κι αν βρισκόταν κανείς, καθώς υπήρχε ένα 

εικονίδιο για e-mail σε κάθε υποσελίδα του. Όσον αφορά όμως τα υπόλοιπα στοιχεία 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ), παρατηρήθηκε ότι δεν 

υπήρχαν στο site όλων των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα του Alexander 

Beach  δε διέθετε την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ, 

ενώ αυτή του Filia δε διέθετε την ταχυδρομική διεύθυνση.  

Σχετικά με την ανταποκρισιμότητα των ξενοδοχείων σε διάφορες ερωτήσεις 

για πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σημειώνεται ότι όλα 

απάντησαν μέσα σε μία μέρα (ένα 24ωρο από τη στιγμή που παρέλαβαν το mail), 

εκτός από το ξενοδοχείο Filia. Ιδιαίτερη σημασία έχει εδώ το γεγονός ότι στην 

απάντησή τους τα ξενοδοχεία έδιναν διεξοδικές πληροφορίες.  

Σημειώνεται επίσης, ότι μόνο το site του Grand Hotel Egnatia και του 

Alexander Beach διέθεταν τη δυνατότητα κράτησης μέσω του internet, στην 

περίπτωση του τελευταίου όμως αυτή η σελίδα ήταν υπό κατασκευή, ενώ σχετικά με 

την πρόσβαση στους όρους και τις προϋποθέσεις, αυτό ήταν δυνατό στην ιστοσελίδα 

του Grand Hotel Egnatia.  

Επιπλέον επισημαίνεται ότι δεν υπήρχε κάποιο σημείο με τη δυνατότητα να 

δει κανείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) στο site κανενός ξενοδοχείου, παρά μόνο στο site 

του Grand Hotel Egnatia έβρισκε κανείς τις FAQ κατά τη διαδικασία της κράτησης.  

Τέλος, κανένα ξενοδοχείο δεν έχει στην ιστοσελίδα του βιβλίο επισκεπτών 

(guest book).  

 

 

4.5. Τελικά σχόλια 

 

Μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων 

πολυτελείας και πρώτης κατηγορίας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα 

μπορούσαμε να διατυπώσουμε τα εξής σχόλια: 
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o Γενικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων ήταν καλά. Σε αυτό το 

σημείο είναι σημαντική η συστηματική ενημέρωση των site και η 

πιστοποίηση ότι ο επισκέπτης βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

o Είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής στην αρχική σελίδα 

εύκολα. Η ιστοσελίδα του Z-Palace παρείχε άμεσα αυτή τη δυνατότητα με την 

επιλογή “αρχική σελίδα”. 

o Εφόσον υπάρχει στην πλειοψηφία των ιστοσελίδων η διαθεσιμότητα της 

ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας να μην είναι «σπασμένος» ο σύνδεσμος 

σε κάποια από αυτές.  

o Να αποφεύγονται οι σελίδες υπό κατασκευή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

όπως συνέβη στην περίπτωση του Alexander Beach, στο οποίο η ελληνική 

σελίδα, η έρευνα ικανοποίησης πελατών, οι καλοκαιρινές προσφορές και οι on 

line κρατήσεις ήταν υπό κατασκευή. Αντίθετα η διαδικασία αυτή να 

προγραμματίζεται σε εκείνη τη χρονική στιγμή που το κόστος για την εταιρία 

είναι το μικρότερο.  

o Να υπάρχει πληροφόρηση για τις τιμές και για τυχόν προσφορές.  

o Για τον επισκέπτη που δε γνωρίζει την περιοχή είναι σημαντικό να δίνονται 

οδηγίες πρόσβασης, έστω και αν δε συνοδεύονται από χάρτη. 

o Εκτός από το mail, η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει και τη διεύθυνση και τον 

αριθμό τηλεφώνου και φαξ. Αν και στην πλειοψηφία των ξενοδοχείων 

υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, είναι μια διαδικασία τόσο απλή να 

συμπεριληφθούν στο site που δε δικαιολογείται να μην υπάρχουν έστω και σε 

ένα από αυτά. 

o Το Thraki Palace είχε πολύ καλή πληροφόρηση για το συνεδριακό κέντρο.  

o Το video του Alexander Beach ήταν πολύ καλό. Η ιστοσελίδα επίσης 

περιλάμβανε και μια έρευνα ικανοποίησης που έκανε πολύ θετική εντύπωση, 

όμως δυστυχώς η σελίδα ήταν υπό κατασκευή. Οι φωτογραφίες που 

παρουσιάζονταν παρουσίασαν κάποια προβλήματα, καθώς μερικές φορές 

έπρεπε να «ανοίξει» κανείς τις σελίδες δυο φορές προκειμένου να εμφανιστεί 

η φωτογραφία.  

o Το Grand Hotel Egnatia κατά τη διαδικασία κράτησης η σελίδα ήταν 

διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.  
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o Το Z-Palace, ενώ στη σελίδα μπορεί να μην ανέφερε κάτι για τις εκδηλώσεις 

και την περιοχή, στην απάντηση στο mail παρείχε πάρα πολλές πληροφορίες 

και προτάσεις.  

o Το video του Thraki Palace δεν άρχισε αυτόματα, αλλά έπρεπε να γίνει 

download και να εγκατασταθεί το κατάλληλο πρόγραμμα για να παίξει. 

 

 

4.6. Ανακεφαλαίωση 

 

Λόγω της σημαντικότητας του διαδικτύου, στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν τους παράγοντες 

εκείνους που προσδίδουν ποιότητα στην ιστοσελίδα και την καθιστούν 

αποτελεσματική. Έτσι, αναπτύσσονται διάφορα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία 

αξιολογείται μια ιστοσελίδα. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες κριτηρίων αφορούν τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, την πλοήγηση, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο του site. 

Αφού έχουν παρουσιαστεί διάφορα κριτήρια από πρότερες έρευνες, γίνεται επιλογή 

μερικών και διακρίνονται σε κατηγορίες ώστε τελικά να σχηματιστεί ο πίνακας 

σύμφωνα με τον οποίο έγινε η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων της 

περιοχής της Θράκης που ανήκουν στην κατηγορία των τεσσάρων και πέντε 

αστέρων. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η 

ευκολία πλοήγησης βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε ικανοποιητικό επίπεδο με τη 

δυνατότητα παραπέρα βελτίωσης. Αναφορικά με την ελκυστικότητα των ιστοσελίδων 

τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που αφορούν το 

περιεχόμενο των ιστοσελίδων, το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένο.  
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Κεφάλαιο 5: Η δημιουργία της ιδανικής ιστοσελίδας 

 

 

5.1. Η σημασία του internet 

 

Οι παραδοσιακοί τυπωμένοι κατάλογοι έχουν περιορισμένο χώρο και φτωχή 

οργάνωση, στοιχεία που τους κάνουν δυσκίνητους, αν όχι δύσκολο να 

χρησιμοποιηθούν. Το διαδίκτυο δίνει ελευθερία σε πολλούς τέτοιους περιορισμούς, 

επιτρέποντας όλους τους τρόπους διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και δημόσιας 

εξυπηρέτησης εστιάζοντας περισσότερο την προσοχή στη βολικότητα του 

αναγνώστη. Με τη χρήση του διαδικτύου ξεπερνιούνται οι παραδοσιακοί 

περιορισμοί.  

Κατ’αρχήν, η παραδοσιακή έντυπη διαφήμιση περιορίζει το χώρο για να 

συγκρατήσει το κόστος. Συνεπώς, είναι πιθανό να παρουσιάζει περιορισμένες 

πληροφορίες για ένα δεδομένο προϊόν ή υπηρεσία. Οι αναγνώστες συνήθως θέλουν 

να ξέρουν όσα περισσότερα μπορούν για το προϊόν πριν να το αγοράσουν. Το 

διαδίκτυο ξεπερνά εύκολα τους περιορισμούς του χώρου. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

ελεύθερος κανείς να παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που οι πιθανοί πελάτες μπορεί 

να θέλουν. Επίσης, χρησιμοποιώντας hypertext επιτρέπεις στους αναγνώστες να 

επιλέξουν τα κομμάτια στα οποία θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι η βολικότητα του αναγνώστη: περισσότερες πληροφορίες με 

λιγότερη προσπάθεια. Οι αναγνώστες επιλέγουν ακριβώς αυτό που θέλουν να ξέρουν.  

Πιθανότατα, η πιο φορτική όψη της χρησιμοποίησης παραδοσιακών 

καταλόγων είναι ο χρόνος που απαιτείται για να βρει κανείς κάποιο είδος που τον 

ενδιαφέρει. Οι δυνατότητες αναζήτησης του διαδικτύου βάζουν ένα τέλος στη βαρετή 

αναζήτηση για πληροφορίες. Οι web servers συνήθως έχουν μια επιλογή αναζήτησης 

στην αρχική τους σελίδα, αν όχι σε κάθε τους σελίδα, που μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει για να βρει πληροφορίες οπουδήποτε στον server. Επιπλέον, η 

αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν απαιτεί να ξέρει κανείς ολόκληρο το όνομα του 

προϊόντος ή της εταιρίας που το παράγει, καθώς επιτρέπει πολύ καλές μερικές 

αναζητήσεις.  
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Επιπλέον, η έντυπη βιβλιογραφία μπορεί να παρουσιάσει μόνο δυο είδη 

πληροφοριών: κείμενα και φωτογραφίες. Αυτό δυσκολεύει τη διαδικασία πώλησης 

ειδών που πρέπει να ακούσεις, όπως τα cd, ειδών που είναι αλληλεπιδρούν, όπως το 

λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή ειδών που πρέπει να τα δεις σε δράση, όπως 

τα video. Εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι graphical web browsers υποστηρίζουν θεατές 

πολυμέσων, οι εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να 

παρουσιάσουν ήχο και video, σε συνδυασμό με τα κείμενα και τα γραφικά.  

Το διαδίκτυο φυσικά δεν θα άφηνε αδιάφορο τον τομέα των πωλήσεων. Σε 

κάθε διαδικασία πώλησης το κλειδί για την επιτυχία είναι να κανονιστεί η πώληση 

γρήγορα. Αν η διαδικασία της αγοράς για τους καταναλωτές είναι άβολη, τότε αυτοί 

είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσουν άμεσα και μπορεί να αλλάξει και η εικόνα που 

έχουν για την εταιρία στο μέλλον. Το διαδίκτυο διαλύει αυτά τα εμπόδια, καθώς είναι 

δυνατό να υπάρχουν πληροφορίες για τις πολιτικές αγοράς, την επαφή με το τμήμα 

πωλήσεων και μια πλήρους κειμένου αναζήτηση σε οποιαδήποτε σελίδα. Το 

μεγαλύτερο όφελος είναι ότι οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους 

μέσω διαδικτύου, χωρίς τη χρήση τηλεφώνου και καταλόγων. Όταν βρίσκουν κάτι 

που θέλουν να αγοράσουν χρειάζεται να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν τη διεύθυνση 

αποστολής και τον τρόπο πληρωμής και να πραγματοποιούν την αγορά. Οι αυτόματες 

πωλήσεις δε βολεύουν μόνο τους χρήστες του internet, αλλά απαιτούν και λιγότερα 

κόστη πωλήσεων. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για όλους. (Chandler, 1995) 

 

 

5.2. Τρόποι καταχώρισης στο διαδίκτυο 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να παρέχονται  

πληροφορίες στο διαδίκτυο, ο καθένας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

του. Σε αυτό το σημείο αναφέρονται οι τρεις πιο πρωταρχικοί.  

Ο πιο ευέλικτος τρόπος για να δημιουργήσει μια εταιρία την παρουσία της 

στο διαδίκτυο είναι η εγκατάσταση του δικού της εξυπηρετητή (web server). Όταν η 

εταιρία δημιουργήσει το δικό της εξυπηρετητή, εξαρτάται μόνο από ένα παροχέα 

διαδικτύου, ο οποίος θα της εξασφαλίσει μια σύνδεση στο Internet.  

Ένας άλλος τρόπος για να εγκαθιδρύσει την παρουσία της στο διαδίκτυο, 

είναι η μίσθωση χώρου. Πολλοί παροχείς υπηρεσιών προσφέρουν, τώρα, χώρο στους 
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δικούς τους web servers σε διάφορες εταιρίες και οργανισμούς, τον οποίο μπορούν να 

μισθώνουν σε μηνιαία βάση.  

Ένας τρίτος τρόπος για τη δημιουργία παρουσίας μιας εταιρίας στο διαδίκτυο 

απαιτεί να είναι ήδη εγκατεστημένος ένας εξυπηρετητής FTP ή Gopher (FTP or 

Gopher server). Στη συνέχεια η εταιρία μπορεί να δημιουργεί ιστοσελίδες 

τοποθετώντας αρχεία τύπου HTML στον υπάρχον εξυπηρετητή.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

καθενός από τους τρεις παραπάνω τρόπους δημιουργίας παρουσίας μιας εταιρίας στο 

Internet. (Chandler, 1995) 

 

 

Πίνακας 5.1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα  

με τον τρόπο παρουσίας στο Internet 

 

 
 Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα 

Δυνατότητα χρησιμοποίησης 
όλων των χαρακτηριστικών 

Χρειάζεται αρκετός χρόνος στην 
εγκατάσταση 

Δυνατότητα ελέγχου 
ασφαλείας  

Απαιτεί γνώση της ασφάλειας 

Δυνατότητα εσωτερικής 
χρήσης 

Απαιτεί προσεκτικό σχηματισμό 

Εγκατάσταση web  
server της εταιρίας 

Γρήγορος και επαρκής 
τρόπος 

Απαιτεί αξιόπιστο link και hardware 

 
Συνεχής σύνδεση Δεν υπάρχει έλεγχος του server 
Εμπορική έκθεση Μπορεί να μην είναι επιθυμητή 
Οικονομική μηνιαία 
πληρωμή 

Η ιδιοκτησία του server μπορεί να 
αποδειχθεί καλύτερη μακροπρόθεσμα 

Μίσθωση χώρου στο 
διαδίκτυο 

Δεν απαιτεί γνώση Ο παροχέας πρέπει να είναι αξιόπιστος 
 

Δεν απαιτεί εγκατάσταση Πιο αργό και λιγότερο επαρκές από το 
HTTP 

Λειτουργεί αν δεν είναι 
διαθέσιμο το HTTP 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
χαρακτηριστικά του web server 

Χρήση υπάρχοντος 
FTP ή Gopher server 

Χρησιμοποιεί οικεία 
πρωτόκολλα 

Μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπισθεί 
στο διαδίκτυο 

Πηγή: Chandler, 1995 
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5.3. Προετοιμασία για το σχεδιασμό της ιδανικής ιστοσελίδας 

 

Η Worker Bees είναι μια εταιρία που έχει ως αντικείμενο να συμβουλεύει και 

να διεξάγει σεμινάρια, προκειμένου να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις και άλλους 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, οικονομικά και 

δημιουργικά το διαδίκτυο (www.workerbeesblg.blogspot.com, 17/08/2005). Σύμφωνα 

με την εταιρία Worker Bees χρειάζεται να δοθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα, 

πριν να αρχίσει μια εταιρία να δουλεύει την ιστοσελίδα της. (Siegel, 1997) 

Στόχοι και απαιτήσεις 

1. Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της ιστοσελίδας; (πωλήσεις, πληροφόρηση, 

εμπλοκή, έρευνα, επισκέψεις) 

2. Σε ποιους απευθύνεται πρωταρχικά και δευτερεύοντα; (περιγραφή 

ενδιαφερόντων, αναγκών, ικανοτήτων) 

3. Ποιες είναι οι δυνατότητες του κοινού; (browser, ταχύτητα) 

4. Θα προσελκύσει το site διαφορετικά κοινά; Ποια; Ποια τα ενδιαφέροντα του 

καθενός; 

5. Χρειάζεται να αντληθούν (αντλήσουμε) πληροφορίες για τους χρήστες; Τι 

χρειάζεται να είναι γνωστό (να γνωρίζουμε); Γιατί; 

6. Ποιες νέες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν; Τι συγκεκριμένα και γιατί; 

 

Τόνος και προσωπικότητα 

7. Ποια είναι η τοποθέτηση του προϊόντος/υπηρεσίας; (συμπεριλαμβανομένου της 

προσωπικότητας των πελατών σε σχέση με τους ανταγωνιστές) 

8. Ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες; (συγκρινόμενες με τον ανταγωνισμό) 

9. Πότε πρέπει το site να είναι ολοκληρωμένο; 

10. Ποιος θα εγκρίνει το σχέδιο; Ποια θέματα απαιτούν έγκριση; 

11. Ποιος θα φιλοξενήσει και θα διατηρήσει το site; 

12. Πόσο καιρό (προτίθεται να) θα διαρκέσει το site; 

13. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός; 

14. Ποια είναι τα σχέδια προώθησης του site; Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή τη 

δραστηριότητα; 

Αυτό ισχύει γιατί με τη διαδικασία σχεδιασμού της ιστοσελίδας παίρνονται 

βήματα προς καλά προσδιορισμένους στόχους.  
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Σύμφωνα με το Siegel (1997), ένα επιτυχημένο site βρίσκεται στην τομή 

τεσσάρων στρατηγικών αξιών και τεσσάρων τακτικών αξιών. Αν και κάποιες 

ιστοσελίδες αντανακλούν μερικές από αυτές τις αξίες, μία κερδοφόρα ιστοσελίδα 

περιλαμβάνει και τις οκτώ αξίες σε συγκεκριμένες αναλογίες.  

Οι στρατηγικές αξίες είναι σημαντικές μακροχρόνια. Το branding όχι μόνο 

δίνει ταυτότητα στην εταιρία, αλλά επιτρέπει και στους επισκέπτες να γνωρίζουν που 

ανήκει το site στο οποίο βρίσκονται. Όταν οι ιστοσελίδες είναι παρόμοιες είναι 

δύσκολο να ξεχωρίζει κανείς που βρίσκεται. Η αξία των νέων (Impact)δίνει στα 

άτομα θέματα συζήτησης. Αν η ιστοσελίδα έχει πάντα κάτι καινούριο και κάτι άξιο 

δημοσίευσης, θα ελκύει συνεχώς νέους επισκέπτες. Οι αξίες του κοινού είναι η 

αντανάκλαση της ικανότητας του site να ικανοποιεί το κοινό-στόχο (target audience). 

Οι ανταγωνιστικές αξίες είναι χαρακτηριστικά που κρατούν μια ιστοσελίδα ένα βήμα 

μπροστά από τον ανταγωνισμό. Αν ο ανταγωνισμός δρα με κάτι πιο ελκυστικό 

σχετικά με το πελατειακό γκρουπ, χρειάζεται αντίδραση.  

Οι τακτικές αξίες είναι άμεσα φανερές. Η αξία του σχεδιασμού σημαίνει ότι 

ένας σχεδιαστής, που τον ενδιαφέρει ο επισκέπτης, έχει μεταφράσει τους στόχους σε 

οπτική εμπειρία. Η αξία του περιεχομένου σημαίνει ότι οι εκδότες και οι συνεργάτες 

έχουν ετοιμάσει περιεχόμενο κατάλληλο για έκθεση στο διαδίκτυο. Η αξία της 

παραγωγής σημαίνει ότι το άτομο που κάνει τις εργασίες των γραφικών και των 

HTML, γνωρίζει και κατανοεί τις αρχές πίσω από το σχεδιασμό site τρίτης γενιάς. Η 

αξία της χρησιμότητας σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πράγματα στο 

site (αγορά, πώληση, συμπλήρωση φορμών), ότι ανταποκρίνεται γρήγορα, επιλύει 

προβλήματα και όλοι οι σύνδεσμοι λειτουργούν.  

 

 

5.4. Η ιδανική ιστοσελίδα 

 

Μια καλά σχεδιασμένη τοποθεσία στο διαδίκτυο πρέπει να έχει υπόψη της τον 

υποψήφιο πελάτη (Sandhusen, 2000). Αυτό για τις ξενοδοχειακές μονάδες σημαίνει  

ότι η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να έλκει κατ’αρχήν το γενικό 

ενδιαφέρον, καθώς τα ξενοδοχεία απευθύνονται σε διαφορετικούς ανθρώπους, με 

διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες. Στη συνέχεια εξετάζονται τα στοιχεία που 

θεωρούνται απαραίτητα σε μια επιτυχημένη ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου. 
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Κατ’αρχήν, από τα σημαντικότερα σημεία μιας ιστοσελίδας είναι τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Αυτό ισχύει διότι, όσο ελκυστικό και ενδιαφέρον να είναι το site, ο 

πελάτης δεν θα αφιερώσει χρόνο να περιμένει αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί η 

σελίδα ή ακόμη χειρότερα, αν το site δεν είναι συμβατό με όλους τους browser δεν θα 

προσπαθήσει να το επισκεφτεί μέσω κάποιου άλλου. Ο πελάτης των ξενοδοχείων 

χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο το internet ακριβώς για να εξοικονομεί χρόνο. Σε 

περίπτωση που αυτή η ανάγκη του δεν ικανοποιείται, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα 

προσπαθήσει να επισκεφθεί τη σελίδα ενός ξενοδοχείου, όταν αυτό αποτελεί μια 

χρονοβόρα διαδικασία. Συνεπώς, είναι απαραίτητο η εταιρία να ελέγχει την 

αποτελεσματικότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών της σελίδας και συγκεκριμένα 

να ελέγχει τους χρόνους «φόρτωσης» της σελίδας και των υποσελίδων, οι οποίοι 

πρέπει να είναι σύντομοι, τη φιλοξενία όλων των browser και την έλλειψη 

σφαλμάτων. Επιπλέον, εφόσον στόχος του site, εκτός από το να φέρνει σε επαφή το 

ξενοδοχείο με τον επισκέπτη, είναι η πραγματοποίηση κράτησης, είναι απαραίτητο να 

νιώσει πρώτα ο επισκέπτης ασφαλής για να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ύπαρξη ενός ασφαλούς συστήματος πληρωμής, την 

οποία μπορεί να διαπιστώσει ο επισκέπτης (υποψήφιος πελάτης).  

Επιπλέον, χρειάζεται να φαίνεται ή να συμπεραίνεται η συστηματική 

ενημέρωση της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα σχετικά με τα ξενοδοχεία δεν μπορεί ο 

επισκέπτης κατά την πλοήγησή του να βλέπει προσφορές πριν από δυο χρόνια. Πέρα 

από το γεγονός ότι οι προσφορές πρέπει να ανανεώνονται, κάνει πολύ κακή 

εντύπωση να αναφέρονται πράγματα που ίσχυσαν τόσο καιρό πριν. Αυτό συνέβη και 

με το Alexander Beach το οποίο είχε σε ένα σημείο την επιλογή “Summer 2002”.  

Αφού εξασφαλιστεί ότι η ιστοσελίδα  δεν υστερεί στην τεχνική πλευρά, το 

επόμενο βήμα είναι να εξεταστεί η λειτουργικότητα και η ελκυστικότητα της σελίδας. 

Αναφερόμενοι σε αυτά τα δυο στοιχεία, εννοούμε την ευκολία στη χρήση του site και 

την ύπαρξη εκείνων των στοιχείων που θα το κάνουν ενδιαφέρον.  

Πρώτα απ’όλα η ονομασία του site χρειάζεται να είναι σχετική , απλή για να 

τη θυμάται κανείς και να μην μοιάζει με άλλες. Στην περίπτωση των ξενοδοχείων, 

αυτό καθίσταται ευκολότερο, καθώς η ονομασία της σελίδας περιλαμβάνει φυσικά το 

όνομα του ξενοδοχείου. Κάποιες δυσκολίες δημιουργούνται όταν υπάρχουν και άλλα 

ξενοδοχεία στην Ελλάδα με παρόμοια ονομασία. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του 

ξενοδοχείου ARCADIA, καθώς με αυτό το όνομα υπάρχουν και άλλα ξενοδοχεία 

εντός και εκτός Ελλάδας.  
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι η αποτελεσματικότητα της αρχικής 

σελίδας. Στην περίπτωση των ξενοδοχείων, επισκεπτόμενος ο πελάτης τη σελίδα 

αναμένει να αντικρίσει στην  αρχική σελίδα ένα σωστά δομημένο μενού στο οποίο 

μπορεί να αναζητήσει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Σύμφωνα με τους 

Greenberg και Lakeland (1999) η αρχική σελίδα είναι αυτή που δρα σαν ένα εστιακό 

σημείο για το υπόλοιπο site. Γι’αυτό και η αρχική σελίδα μπορεί να αναπαρίσταται με 

κάποιο εικονίδιο για να είναι εμφανής κατά την πλοήγηση και να υπάρχει η επιλογή 

επιστροφής σε αυτή. 

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι να μη γίνεται υπερβολική 

χρήση των εικονιδίων. Αυτό ισχύει γιατί αφενός η μεγάλη χρήση εικονιδίων μπορεί 

να καταλήξει κουραστική στο τέλος και αφετέρου επιβαρύνει τους χρόνους 

φόρτωσης. Τα εικονίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται στο βαθμό που να κάνουν την 

πλοήγηση στο site πιο απλή και να το καθιστούν πιο διασκεδαστικό.  

Εφόσον γίνεται λόγος για ξενοδοχεία που απευθύνονται τόσο σε ημεδαπό όσο 

και σε αλλοδαπό κοινό είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα της σελίδας στην ελληνική 

και την αγγλική γλώσσα, και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ξενοδοχεία που 

συμπεριλήφθησαν στην έρευνα, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει και μια τρίτη γλώσσα, 

μάλλον η γερμανική λόγω των πτήσεων charter που πραγματοποιούνται από 

Γερμανία.  

Ένα άλλο μέρος στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή είναι το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον εξετάστηκαν οι σελίδες ξενοδοχείων 

τεσσάρων και πέντε αστέρων, οι προσδοκίες για το πλούσιο περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας είναι αυτόματα και μεγαλύτερες.  

Κατά συνέπεια, η ιστοσελίδα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει, βασικά, εκτεταμένες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, 

συνοδευόμενες από μια συλλογή φωτογραφικού υλικού, καθώς και για την εταιρία, 

αφού είναι πιθανότερο η εκτενής πληροφόρηση να αναπτύξει το αίσθημα ασφάλειας 

του πελάτη. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι 

ακόμη σίγουροι σχετικά με το αν πρέπει να εμπιστεύονται το διαδίκτυο ως ένα μέσο 

που μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα δωμάτια, το χώρο. Η 

πληροφόρηση για τις υπηρεσίες, όμως, περιλαμβάνει και την ενημέρωση για τις τιμές 

και είναι ένα σημείο που επισημαίνεται, καθώς μόνο το Grand Hotel Egnatia διέθετε 

σχετικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία της κράτησης. Εκτενέστερη πληροφόρηση 
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για την εταιρία μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ύπαρξη ενός συνδέσμου σχετικού 

με τα νέα της εταιρίας (press releases and news).  

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που χρειάζεται να περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα 

είναι αυτό της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη. Η αλληλεπίδραση μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους. Στην περίπτωση των ξενοδοχείων είναι κατάλληλο να υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογών κάποιων ιδιαιτέρων προτιμήσεων από πλευράς πελάτη. Με 

αυτό τον τρόπο πετυχαίνονται δυο πράγματα: πρώτον, υπάρχει προσανατολισμός 

προς τον πελάτη και γίνεται μια προσπάθεια εξατομίκευσης των αναγκών του, και 

δεύτερον, είναι πιθανότερο ο πελάτης να είναι πιο πρόθυμος να δεχτεί να δώσει 

κάποια προσωπικά του στοιχεία, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου 

να εξυπηρετηθεί ο ίδιος καλύτερα.  

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, χρειάζεται να υιοθετηθεί από τα ξενοδοχεία 

το internet ως  ένα επιπρόσθετο και πλέον πολύ σημαντικό μέσο πωλήσεων. Συνεπώς 

είναι σχεδόν αδιανόητο για το site ενός ξενοδοχείου, ειδικά αν πρόκειται για 

ξενοδοχείο πολυτελείας, να μην υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης. Το 

κάθε ξενοδοχείο, βέβαια, μπορεί να έχει και διαφορετική διαδικασία. Εντύπωση, 

πάντως προκάλεσε ο τρόπος κράτησης του Grand Hotel Egnatia, καθώς κατά τη 

διαδικασία της κράτησης συνδυάζονται οι ιδιαίτερες προτιμήσεις των πελατών. 

Ένα άλλο στοιχείο πολύ χρήσιμο για μια ιστοσελίδα ενός πολυτελούς 

ξενοδοχείου είναι η ύπαρξη της επιλογής “FAQ” που είναι οι απαντήσεις σε συχνές 

ερωτήσεις. Αυτή η επιλογή εξοικονομεί τις περισσότερες φορές χρόνο για τους 

επισκέπτες, καθώς ειδικά στην περίπτωση των ξενοδοχείων υπάρχει μια σειρά 

ερωτήσεων οι οποίες είναι κοινές για τους περισσότερους υποψήφιους πελάτες. Η 

επιλογή αυτή όμως εξοικονομεί χρόνο και για τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου που 

είναι αρμόδιος να επικοινωνεί και να απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις των πελατών. Αν 

παρ’όλα αυτά ο επισκέπτης έχει κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις, τότε θα 

επικοινωνήσει με το ξενοδοχείο γι’αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε το email του 

ξενοδοχείου να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στη σελίδα ή να υπάρχει η επιλογή 

“επικοινωνία”. Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση του ξενοδοχείου πρέπει να έρθει 

το συντομότερο δυνατό.  

Επιπλέον, το site χρειάζεται να αναφέρει και τις δευτερεύουσες υπηρεσίες που 

παρέχονται και να κοινοποιεί διάφορες προσφορές, προκειμένου είτε να προσελκύει 

νέους επισκέπτες είτε να διατηρεί τους πελάτες.  
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5.5. Ανακεφαλαίωση 

 

Αυτό το κεφάλαιο αφορά την παρουσία μιας εταιρίας στο διαδίκτυο και πώς 

πρέπει αυτή να σχεδιάζεται. Ξεκινά με την περιγραφή της σημασίας του internet και 

το πόσο αυτό συμβάλλει στο να ξεπεραστούν κάποιοι περιορισμοί που αφορούν το 

χώρο που διαθέτει κανείς για διαφήμιση, το κόστος, την εξοικονόμηση χρόνου για 

ανεύρεση πληροφοριών, τη χρήση πολυμέσων και τις πωλήσεις on-line. Στη συνέχεια 

Αφού περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους καταχωρείται μια ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο, εξετάζονται τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και έχουν να κάνουν 

με τους στόχους και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η ιστοσελίδα, καθώς και τον τόνο 

και την προσωπικότητα που θα τη διακρίνει, αλλά και οι στρατηγικές αξίες, που είναι 

σημαντικές μακροχρόνια, και τακτικές αξίες, που είναι άμεσα φανερές, τις οποίες θα 

περιλαμβάνει. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση κάποιων βασικών 

στοιχείων που πρέπει να περιέχει η ιδανική ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου με 

σημαντικότερο από όλα τον καθολικό προσανατολισμό στον πελάτη.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η παρούσα μελέτη εξέτασε την αγορά της Θράκης από δυο πλευρές: από τη 

μια, στο πρώτο μέρος, έγινε η προσπάθεια απόδοσης του τουριστικού προϊόντος, 

όπως αυτό διαγράφεται από την τουριστική υποδομή, τη δραστηριοποίηση των 

τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής και τη γενικότερη ανάπτυξή της και από την 

άλλη, στο δεύτερο μέρος, εξετάσθηκε ένα κομμάτι της ηλεκτρονικής αγοράς της 

Θράκης και συγκεκριμένα η παρουσία των ξενοδοχείων πέντε και τεσσάρων αστέρων 

στο διαδίκτυο.  

Ενώ, φαινομενικά τα δύο αυτά μέρη είναι ανεξάρτητα, στην πραγματικότητα 

είναι πολύ στενά συνδεδεμένα και το ένα επηρεάζει άμεσα το άλλο, καθώς αποτελούν 

τις δυο διαστάσεις που περιλαμβάνει ο κάθε σύγχρονος τουριστικός προορισμός. 

Αυτές δεν είναι άλλες από τη συμβατική και ηλεκτρονική αγορά. Η έννοια της 

συμβατικής αγοράς, στην παρούσα μελέτη, αναφέρεται στον παραδοσιακό τρόπο 

λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και σε όλες τις ενέργειες και τα έργα που 

γίνονται για την καθιέρωση ενός προορισμού ως τουριστικού, ενώ η έννοια της 

ηλεκτρονικής αγοράς αναφέρεται αποκλειστικά στην παρουσία των τουριστικών 

επιχειρήσεων, αλλά και των τοπικών φορέων στο διαδίκτυο. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρονική αγορά είναι μέρος της συμβατικής 

αγοράς, είναι προφανές ότι η δραστηριοποίηση στην ηλεκτρονική αγορά θα είναι 

μάλλον περιορισμένη αν η συμβατική αγορά δεν είναι ανεπτυγμένη. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι η συμβατική αγορά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική. Η 

σχέση όμως αυτή είναι αμφίδρομη, καθώς και η ηλεκτρονική αγορά στη σύγχρονη 

πραγματικότητα έχει μεγάλη επιρροή στη συμβατική. Αυτό ισχύει γιατί το διαδικτύο 

πλέον έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα σε μεγάλο βαθμό και η ηλεκτρονική 

παρουσία ουσιαστικά αποτελεί ένα «παράθυρο» της πραγματικότητας. Συνεπώς, μια 

κακή παρουσία στο διαδίκτυο επηρεάζει αρνητικά και τη συμβατική αγορά. 

Έτσι, λοιπόν, το πρώτο μέρος της εργασίας εξέτασε τη συμβατική τουριστική 

αγορά της Θράκης, ενώ το δεύτερο ένα συγκεκριμένο τμήμα της ηλεκτρονικής 

αγοράς της περιοχής. Κατανοώντας τη στενή αυτή σχέση που προαναφέρθηκε, πρέπει 

να εξετάσει κανείς και τις δυο διαστάσεις για να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα του τουρισμού της περιοχής. 
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Αναφορικά με την εξέταση της συμβατικής αγοράς, μπορούμε να πούμε ότι 

έχουν γίνει μεγάλα βήματα και μάλιστα σε σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα, 

καθώς η τουριστική αγορά της Θράκης είναι μια νέα αγορά. Στην προσπάθεια της να 

καθιερωθεί, το πρώτο πράγμα που επισημαίνεται είναι η ανάγκη συνεργασίας και 

συντονισμού ανάμεσα στους διοικητικούς και τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και στους 

τοπικούς φορείς των τριών νομών. Τα έργα που έχουν γίνει δημιουργούν ένα κλίμα 

αισιοδοξίας, όμως είναι πολύ σημαντικός και ο περαιτέρω σχεδιασμός. Επιπλέον 

αυτό που προκύπτει από τη μελέτη του τουρισμού στη Θράκη, είναι η αναγκαιότητα 

της προσφοράς της ποικιλίας που η περιοχή έχει να αναδείξει, η οποία απαντά στις 

νέες εναλλακτικές τουριστικές ανάγκες, που διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο 

από το μοτίβο ήλιος-θάλασσα. 

Όσον αφορά το τμήμα της ηλεκτρονικής αγοράς που εξετάσθηκε, μπορούμε 

να πούμε ότι οι ιστοσελίδες ήταν ικανοποιητικές σε γενικές γραμμές, καθώς πέρα από 

κάποια βασικά στοιχεία στα οποία υστερούσαν, χρειάζονται απλά βελτιώσεις και όχι 

ολοκληρωτικές αλλαγές και επανασχεδιασμό. Στις περισσότερες από αυτές μάλιστα 

οι βελτιώσεις δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά προσθήκες κάποιων επιπρόσθετων 

πληροφοριών, όπως εκτενέστερη ενημέρωση για τις υπηρεσίες, περισσότερο 

φωτογραφικό υλικό και πληροφόρηση για την εταιρία ή βελτιώσεις σχετικές με την 

εμφάνιση των γλωσσών, της ιστοσελίδας και της ευκολίας πλοήγησης.  

Ένα σημείο το οποίο οι εταιρίες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη είναι η 

διαθεσιμότητα των on-line κρατήσεων με εύκολο και ασφαλή τρόπο. Το internet 

πλέον έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και η επέκτασή του 

συνεχίζεται με αύξοντες ρυθμούς. Τα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν τη διαδικασία 

κράτησης μέσω του διαδικτύου πλεονεκτούν ήδη έναντι των άλλων. Το διαδίκτυο 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο πωλήσεων, δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν 

ποσοτικά στοιχεία για την περιοχή της Θράκης που να αποδεικνύουν το γεγονός 

αυτό, καθώς στις ιστοσελίδες μόνο δύο ξενοδοχείων υπάρχει η δυνατότητα 

κρατήσεων (στο ένα μάλιστα η συγκεκριμένη επιλογή ήταν υπό κατασκευή τη 

χρονική στιγμή της αξιολόγησης). Η χρήση του internet δεν απαξιώνει, φυσικά, τους 

κλασικούς τρόπους πώλησης και διαφήμισης (κατάλογοι, φυλλάδια, συνεργασία με 

ταξιδιωτικά πρακτορεία), όμως, οι χρήστες του διαδικτύου εφόσον επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου και μείνουν ικανοποιημένοι από αυτή, επιθυμούν να 

προβούν στη διαδικασία της κράτησης, αφ’ενός για να συντομεύσουν τη διαδικασία 

και αφ’ετέρου για να διαπιστώσουν άμεσα αν υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων. 
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Επιπλέον, το διαδίκτυο αποτελεί ένα εργαλείο μέγιστης σημασίας για τα ξενοδοχεία, 

καθώς μια σωστά σχεδιασμένη ιστοσελίδα παίζει το ρόλο ενός πωλητή που είναι 

διαθέσιμος επί εικοσιτετράωρης βάσης και απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη σε 

οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τα ξενοδοχεία της Θράκης, το internet 

αποτελεί ακόμη ένα μέσο προβολής παρά ένα μέσο πώλησης. Το συμπέρασμα αυτό 

γίνεται αντιληπτό με την επίσκεψη στις ιστοσελίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν εκείνες 

τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να γνωρίσει ο υποψήφιος πελάτης το 

ξενοδοχείο, χωρίς να δίνουν επιπρόσθετες ώστε να γνωρίζει αυτός τη διαδικασία 

κρατήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εξετάζονται ξενοδοχεία πολυτελείας 

και πρώτης κατηγορίας, διαπιστώνεται ότι είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός 

της λειτουργίας του διαδικτύου.  

Τέλος, ας αναφερθεί το γεγονός ότι η ηλεκτρονική αγορά έχει ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία για τη Θράκη, εξ αιτίας του γεγονότος ότι είναι μια από τις 

απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Πρέπει, λοιπόν, ο υποψήφιος επισκέπτης να 

είναι σε θέση να έχει αποτελεσματική ενημέρωση για τη Θράκη και αυτό μπορεί να 

γίνει μέσω του διαδικτύου, το οποίο ξεπερνά τα γεωγραφικά εμπόδια.  
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ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Η παρούσα μελέτη, όπως προαναφέρθηκε, προσπάθησε να αποτυπώσει το 

τουριστικό προϊόν της Θράκης συγκεντρωτικά και εξέτασε ένα συγκεκριμένο τμήμα 

της ηλεκτρονικής αγοράς σε μια δεδομένη στιγμή. Αποτέλεσε ουσιαστικά μια πρώτη 

εξέταση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων ξενοδοχείων πέντε και τεσσάρων 

αστέρων της περιοχής. Από αυτό το σημείο και έπειτα άλλα θέματα που μπορούν να 

εξεταστούν είναι τα εξής:  

• Αξιολόγηση των ιστοσελίδων και άλλων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, καθώς και των 

ιστοσελίδων των τοπικών φορέων 

• Αξιολόγηση των ιστοσελίδων, όχι μια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά 

ανά διαστήματα, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια βάση 

δεδομένων σχετικά με τα σκορ που επιτυγχάνονται 

• Έρευνα συμβολής του διαδικτύου στις τουριστικές επιχειρήσεις 

(προσπάθεια απόσπασης ποσοτικοποιημένων στοιχείων για τη 

συμβολή του, συσχέτιση πωλήσεων με το διαδίκτυο) 

• Συμβατική και ηλεκτρονική αγορά: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της καθεμιάς και πώς αλληλοσυμπληρώνονται 
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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Στην μελέτη που προηγήθηκε εξετάστηκαν οι προοπτικές που υπάρχουν στην 

περιοχή της Θράκης για ανάπτυξη του τουρισμού και για καθιέρωσή της ως 

τουριστικού προορισμού. Από τη μελέτη έγινε αντιληπτό ότι το τουριστικό προϊόν 

της Θράκης είναι διαφοροποιημένο από αυτό άλλων προορισμών και ο σχεδιασμός 

της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να βασιστεί σε αυτήν ακριβώς την 

παραδοχή. Επιπλέον εξετάσθηκε μια άλλη πλευρά του τουριστικού προϊόντος που 

αφορά την προβολή του στο δικτυακό κόσμο. Συγκεκριμένα αξιολογήθηκε η 

αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων 

των τριών νομών. Ενώ τα έργα που γίνονται στη Θράκη είναι συνεχή και η περιοχή 

αναπτύσσεται διαρκώς, φαίνεται ότι η ηλεκτρονική παρουσία πρέπει να βελτιωθεί και 

να εντατικοποιηθεί.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

1. Στοιχεία για τη Θράκη 

• Μουσεία 
• Γραφεία Γενικού τουρισμού 
• Δήμοι και κοινότητες 
• Εκπαίδευση 
• Λαϊκά δρώμενα 
• Ιαματικά λουτρά 
• Προϊόντα 
• Λαογραφία 
• Αρχιτεκτονική 

 

2. Πίνακες και σχήματα με στατιστικά στοιχεία 

• Πίνακας 1: Ξενοδοχειακό δυναμικό κατά κατηγορία για το έτος 2003 
• Πίνακας 2: Διανυκτερεύσεις λαι πληρότητα επί τοις % των 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ετών 1999-2000 
• Πίνακας 3: Αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα  ΕΤΟΣ 

2003 
• Πίνακας 4: Διανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα  

ΕΤΟΣ 2003 
• Πίνακας 5: Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα, κατά υπηκοότητα, μέσο 

και  
• σταθμό εισόδου 
• Σχήμα 1: Αφίξεις κατοίκων της ΕΕ στην Ελλάδα κατά μέσο 
• Σχήμα 2: Αφίξεις κατοίκων της Ευρώπης στην Ελλάδα κατά μέσο 
• Σχήμα 3: Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα κατά ήπειρο προέλευσης 
• Σχήμα 4: Αφίξεις αλλοδαπών (σύνολο) στην Ελλάδα κατά μέσο 
• Σχήμα 5: Αφίξεις ευρωπαίων στην Ελλάδα κατά υπηκοότητα 
• Πίνακας 6: Δυναμικότητα συλλογικών τουριστικών καταλυμάτων 
• Πίνακας 7: Αφίξεις αλλοδαπών από το εξωτερικό κατά μέσο ταξιδιού, 

σταθμό εισόδου και ομάδες περίπλου 
 

3. Αξιολόγηση των ιστοσελίδων 

• Πίνακας αξιολόγησης 
• Αξιολόγηση της ιστοσελίδας του Alexander Beach Hotel 
• Αξιολόγηση της ιστοσελίδας του Thraki Palace Hotel 
• Αξιολόγηση της ιστοσελίδας του Grand Hotel Egnatia 
• Αξιολόγηση της ιστοσελίδας του Arcadia Hotel 
• Αξιολόγηση της ιστοσελίδας του Filia Hotel 
• Αξιολόγηση της ιστοσελίδας του Z-Palace Hotel 

 

4. Χάρτης 
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Μουσεία 
 
Ν.Έβρου
ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ……………………...…… 2551026200 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αλεξανδρούπολης…………………. 2551028926  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ……………………………………. 2551026359 
Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Διδυμοτείχου……………………...2553022236 
Μουσείο Μετάξης Σουφλίου………………………….……………2554023700  
Μουσείο Νέων Ψαθάδων………………………………………….2553023088 
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας…………………2552028080 
Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης……………………….………2551041709 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Παλαιόπολη Σαμοθράκης…….……….2551041474 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης……………………………………..2551036663 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ……….……………………………….2551026200 

 
Ν.Ροδόπης
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής……………………………….2531022411 
Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής………………………………...2531025975 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και Βυζαντινό Μουσείο 
Κομοτηνής…………………………………………………………..2531022015 
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά …………………………..2531028830 
Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομοτηνής……………………………...2531034177 

 
Ν.Ξάνθης
Λαογραφικό και Ανθρωπολογικό Μουσείο Φιλοπρόοδης Ένωσης 
Ξάνθης……………………………………………………………….2541025421 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ξάνθης……………………………….2541021212 
Αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων………………………………….2541051003 
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ξάνθης………………………………….2541029799 
Λαογραφικό Μουσείο Αβδήρων………………………….……….2541051207 
Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης………………….…………2542022260 

 
 
Γραφεία Γενικού Τουρισμού  
 
Ν.Ξάνθης 

1.  Δημόκριτος Tours : Π. Τσαλδάρη 26 Τηλ.: 25783  
2.  Pilot Travel : Θερμοπυλών 2 Τηλ.: 74018.9  
3.  Utos Tours: Ούτος Tours : Μπρωκούμη 47 Τηλ.: 28095,72741  
4.  Tarpidis Tours: Ταρπίδου Αλέκα : Γ. Σταύρου 8 Τηλ.: 22277, 27840  
5.  Pirilidis Tours: Πυριλίδου Ελένη Μ. Βόγδου 10 Τηλ.: 72 384, 24450  
6.  FORESTLAND : Μ. Καραολή 16 Τηλ.: 62488  
7.  Esmeralda Travel: Βάλλα Σμαραγδή : Β. Κων/νου 3 Τηλ.: 71473, 70475  
8.  Γαλαχουσίδης Θεόδωρος : Μπρωκούμη 26 Τηλ.: 77685  
9.  Κιουρσουμτζόγλου Λαμπρινή : Π. Τσαλδάρη 34 Τηλ.: 29277  
10.  Lefkipos Travel: Τάσσιος Χρήστος: Θερμοπυλών 13 Τηλ.: 77009, 29985  
11.  Basil Travel: Τάσσιος Ιωάννης Θερμοπυλών : 2 Τηλ.: 26865 fax: 76613  
12.  Τόνιας Travel : Τόνιας Ιωάννης, Ικονίου 1 Τηλ.: 75029,75048  
13.  Τσαρουχά Αικατερίνη : Αν. Θράκης 10α Τηλ.: 24904  
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14.  Σπυρόπουλος Παναγιώτης, 28ης Οκτωβρίου 213 Τηλ: 22107  
15.  Ξανθίππη Tours : Τσιλιγγίρη Στεργιαννή Μπρωκούμη 45 Τηλ.: 72477  
16.  Vistonis Travel: Αναστασιάδης Αναστάσιος Μεσολογγίου 4, 73627  
17.  Μουρατίδης Tours: Μουρατίδης Αριστοτέλης: Ηρώων 23 Τηλ: 22683  

 
Ν.Ροδόπης 

1. GUBILI TURS: Γκουμπίλη Παναγιώτα, Ορφέως 29 Τηλ. 37037 FAX. 27331 Φιλικής 
Εταιρίας 57 Τηλ. 23643  

2. Θεόδωρος Πετράκης: Παρασίου 31 Τηλ. 34040  
3. Βασίλης Παπαδόπουλος: Χαρ. Τρικούπη 97 Τηλ. 24331, 31854  
4. STAYRIDIS TRAVEL: Σταυρίδης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ο.Ε. Χαρ. Τρικούπη 80 Τηλ. 

23450, 37165 FAX. 23450  
5. Ζορπίδης: Ιώνων 3 Τηλ. 33115 FAX. 31355  
6. RODOPI TOURS: Μπαπασίδου Παρασκευή, Ανδρούτσου 42 Τηλ. 37060, 22352-3, 

FAX. 26737  
7. PARASHAKIS & CO TRAVEL: Χαρ. Τρικούπη 54 Τηλ. 26934  
8. ΟΡΦΕΑΣ: Μαυρίδου Ε. - Νασοπούλου Α. Ο.Ε., Πλ. Ειρήνης 62, Τηλ. 36902-3 FAX. 

36907  
9. ΒΕΡΟΗ: Μπεναβίδου Παρασκευή, Βασ. Γεωργίου 6 Τηλ. 27297 FAX. 37400  
10. ΠΛΑΤΩΝ TOURS: Φιλιππίδου Χρυσούλα, Φιλ. Εταιρίας 3 Τηλ. 32946  
11. Βεργίδης TOURS: Αφοι Βεργίδη Ο.Ε., Φιλ. Εταιρίας 63 Τηλ. 24188  
12. Κομοτηνή TOURS: Φρουρίου 11-13, Τηλ. 26592  
13. Δολιανίτης Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε., Ηροδότου 7, Τηλ. 22886  

 
Ν.Έβρου 

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ TOURS: Γιαλαματζή Ειρήνη, Κ. Παλαιολόγου 26, Τηλ. 24313 
(Αλεξ/πολη) 

2. ΘΡΑΚΗ TOURS: Αφοι Κουρτίδη Ο.Ε., Β. Αλεξάνδρου 60, Τηλ. 26872, 20032 
(Αλεξ/πολη) 

3. ΚΙΚΩΝ TOURS: Παντίρης Αντ., Ι. Δραγούμη 5, Τηλ. 25455, 32398 (Αλεξ/πολη) 
4. ΛΕΩΝ TOURS: Καραμπατζάκη Ευαγ., 14ης Μαΐου 51, Τηλ. 27754, 33338 (Αλεξ/πολη) 
5. EUROPA TOURS: Στεργίου Γεώργιος, Κ. Παλαιολόγου 57, Τηλ. 20210, 25533 

(Αλεξ/πολη) 
6. LIONS TOURS: Δαπουδάνη Μαρία, Λ. Δημοκρατίας 282, Τηλ. 28790, 37668 

(Αλεξ/πολη) 
7. Θράκη Tours, Δεμερτζής Μόσχος, Θερμοπυλών 2, τηλ: 23.900 (Σουφλί) 
8. Μπρίκας Χαρίλαος, 25ης Μαρτίου 33 (Σουφλί) 
9. Σαρίδης Κων/νος, 25ης Μαΐου 63, τηλ: 25888 (Διδυμότειχο) 
10. Μαυρίδου Θεοδώρα, Βενιζέλου 82, τηλ: 22270, 22042, 22555 (Διδυμότειχο) 
11. Σφυρής Αθανάσιος, Πράκτορας Ολυμπιακής, Δημοκρατίας 42, τηλ: 22252, 

22571(Διδυμότειχο) 
12. EIFFEL TOURS, Καλοντσικίδου Αναστασία, Κων/πόλεως 153, Τηλ: 23560, Fax: 

27550 (Ορεστιάδα) 
13. ΑΡΔΑΣ TOURS, Καρακατσάνης Νικόλαος, Ευριπίδου 47, Τηλ: 29526, Fax: 24003 

(Ορεστιάδα) 
14. Κωσταρέλλος Αθανάσιος, Βασ. Κων/νου 104, Τηλ: 23282 (Ορεστιάδα) 
15. Κιλούδης Σιδέρης, Κων/πόλεως 106, Τηλ: 23760, 23352 (Ορεστιάδα) 
16. Βασίλειος Σκαμπαβήριας, Καμαριώτισσα, τηλ. 41505, 41588 (Σαμοθράκη) 
17. ΝΙΚΗ της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ: Χατζηγιαννακούδης Αθ., Καμαριώτισσα, τηλ. 41465 

(Σαμοθράκη) 
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Δήμοι και Κοινότητες Νομού Έβρου  

 

•  Δ. Αλεξανδρούπολης  
•  Δ. Βύσσας  
•  Δ. Διδυμοτείχου  
•  Δ. Κυπρίνου  
•  Δ. Μεταξάδων  
•  Δ. Ορεστιάδας  
•  Δ. Ορφέα  

 

 
•   Δ. Σαμοθράκης  
•   Δ. Σουφλίου  
•   Δ. Τραϊανούπολης  
•   Δ. Τριγώνου  
•   Δ. Τυχερού  
•   Δ. Φερών 

 
 
 

Δήμοι και Κοινότητες Νομού Ξάνθης  

 

•  Δ. Αβδήρων  
•  Δ. Βιστωνίδος  
•  Κ. Θερμών  
•  Κ. Κοτύλης  
•  Δ. Μύκης  
•  Δ. Ξάνθης  

 

 
•   Κ. Σατρών  
•   Κ. Σελέρου  
•   Δ. Σταυρούπολης  
•   Δ. Τοπείρου 

 
 
 

Δήμοι και Κοινότητες Νομού Ροδόπης  

 

•  Δ. Αιγείρου  
•  Κ. Αμαξάδων  
•  Δ. Αρριανών  
•  Δ. Ιάσμου  
•  Κ. Κέχρου  
•  Δ. Κομοτηνής  

 

 
•   Δ. Μαρωνείας  
•   Δ. Νέου Σιδηροχωρίου  
•   Κ. Οργάνης  
•   Δ. Σαπών  
•   Δ. Σώστου  
•   Δ. Φιλλύρας 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Η ανάπτυξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) με την ίδρυση νέων τμημάτων 
αλλά και την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προσέδωσαν νέα πνοή στην περιοχή με τον 
πολυδιάστατο ρόλο τους, όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και στην οικονομική, 
πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου. 

Στο νομό Ξάνθης λειτουργεί η Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. με τα εξής τμήματα:  
1) Πολιτικών Μηχανικών 
2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
4) Μηχανικών Περιβάλλοντος 
5) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Στο νομό Ροδόπης λειτουργούν τα εξής τμήματα του Δ.Π.Θ.: 
1) Νομικής  
2) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
3) Ιστορίας και Εθνολογίας 
4) Ελληνικής Φιλολογίας 
5) Κοινωνικής Διοίκησης 
6) Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
7) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 

Στο νομό Έβρου λειτουργούν τα εξής τμήματα του Δ.Π.Θ.: 
1) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) 
2) Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) 
3) Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) 
4) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) 
5) Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) 
6) Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) 
 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
 
 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 

Στο χώρο της Θράκης και ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Ξάνθη, Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), υπάρχουν σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις και αρκετοί σύλλογοι 
διακρίνονται σε υψηλές βαθμολογικές θέσεις στις ανάλογες κατηγορίες, για την αθλητική τους 
δραστηριότητα, σε πανελλήνιο επίπεδο (Κλασικός αθλητισμός, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, τένις, χάντ μπολ, 
μπάσκετ, αγωνιστική αναρρίχηση). Οι οικισμοί αυτοί που έχουν στο δυναμικό τους σημαντικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις και συλλόγους που διακρίνονται, είναι συνολικά 9. 
 
Πηγή: www.thesaurus.gr  
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ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 
 

Τα καρναβάλια είναι διαδεδομένα σε όλη την περιοχή με κορυφαίο αυτό της Ξάνθης που είναι το 
μεγαλύτερο σε όλη τη Β.Ελλάδα και περιλαμβάνει μεγάλη παρέλαση αρμάτων, πολύ κέφι και πολλές 
άλλες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αποκριάτικες γιορτές, όμως, γίνονται και σε άλλα μέρη της περιοχής 
όπως στο Σουφλί του Έβρου και στις Σάπες της Ροδόπης, όπου πραγματοποιούνται και οι ξεχωριστές 
γαϊδουροδρομίες.  

Το έθιμο της Καμήλας ή Τζιαμάλας είναι ένα άλλο έθιμο που αναβιώνει την περίοδο της 
Αποκριάς στη Σταυρούπολη του νομού Ξάνθης. Οι νέοι κατασκευάζουν με κουρέλια και δέρματα το 
ομοίωμα μιας καμήλας την οποία περιφέρουν από πόρτα σε πόρτα με τη συνοδεία φλογέρας ή 
νταουλιού. Οι νοικοκυραίοι φιλοδωρούν με χρήματα και λιχουδιές την καμήλα, αλλά αν ξεφύγει από 
τον καμηλιέρη τη φιλοδωρούν με χτυπήματα. Το δρώμενο αυτό συμβολίζει την πορεία της ζωής του 
ανθρώπου με τις ατυχίες αλλά και τα κέρδη της. Συμβολίζει την υποταγή της ζωής στο πεπρωμένο που 
δεν μπορεί να το ακυρώσει ή να το αλλάξει κανένας άνθρωπος.  

Η Γιορτή της μπάμπως ή της μαμής γίνεται κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου στα χωριά της Ροδόπης, 
Ξυλαγανή, Προσκυνητές, Νέα Πέτρα και Στρύμη, αλλά και στη Νέα Κεσσάνη και στα Μάγγανα της 
Ξάνθης. Το έθιμο που ονομάζεται και της Γυναικοκρατίας έχει τις ρίζες του στην αρχαία γιορτή των 
Θεσμοφορίων και έχει σκοπό τη γονιμότητα, αλλά και την κοινωνική απελευθέρωση και χειραφέτηση 
της γυναίκας. Το δρώμενο συνοδεύεται από γλέντι των γυναικών, ενώ οι άνδρες είναι υποχρεωμένοι 
να βρίσκονται στο σπίτι και να ασχολούνται με οικιακές εργασίες.  

Χαρακτηριστικό είναι και το έθιμο του Μπέη που γίνεται την Καθαρή Δευτέρα στην περιοχή της 
Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου και του Πρωτοκκλησίου στον Έβρο. Το δρώμενο διασώζει αρχαιότερα 
δρώμενα γονιμικής μαγείας και συνοδεύεται από μεταμφιέσεις και αναπαράσταση μιμοδραματικής 
αροτρίασης και σποράς.  

Οι μεταμφιέσεις της περιόδου του Δωδεκαημέρου πραγματοποιούνται με τα Ρουγκάτσια στα 
Λάβαρα και στη Μάνδρα του Έβρου, με τους Μπαμπαλιαρούς στην Καρωτή του Έβρου, αλλά και με 
την Κορτοπούλα στο Φυλακτό του Έβρου. Τα δρώμενα αυτά έχουν γονιμικό συμβολισμό και 
πραγματοποιούνται με μεταμφιεσμένους άνδρες με φούμο στο πρόσωπο και κουδούνια στη μέση οι 
οποίοι γυρνούν στα σπίτια του χωριού και λένε τα τοπικά παραδοσιακά κάλαντα.  

Οι Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις της Αποκριάς κορυφώνονται 
την τελευταία Κυριακή με την παρέλαση των αρμάτων και την αναβίωση του εθίμου του Τζάρου ή 
Τζιάρου το οποίο περιλαμβάνει το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στην όχθη του ποταμού 
Κόσυνθου. Το λαϊκό αυτό πανηγύρι του Καρναβαλιού διαρκεί συνολικά δυο εβδομάδες στις οποίες 
οργανώνονται παιχνίδια στους δρόμους της Ξάνθης, συναυλίες, εκθέσεις, αναβίωση παραδοσιακών 
αποκριάτικων εθίμων, νυχτερινή διασκέδαση κ.λ.π. Ακόμη οι Γιορτές της Παλιάς Πόλης είναι ένα 
άλλο πολιτιστικό γεγονός της Ξάνθης που γίνεται στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου κάθε 
χρόνου και διαρκεί περίπου δυο εβδομάδες. Σε διάφορα σημεία της Παλιάς Πόλης διοργανώνονται 
διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με χορούς, μουσική, θέατρο, εικαστικά κ.λ.π., ενώ παράλληλα 
δημιουργούνται αυτοσχέδιες ταβέρνες, από πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, στις οποίες 
προσφέρονται νόστιμα εδέσματα και άφθονο κρασί που ανεβάζει το κέφι των επισκεπτών.  
 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
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ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 
 

Στο νομό Ξάνθης, 42 χμ. βόρεια της πρωτεύουσας, βρίσκονται οι ιαματικές πηγές των Θερμών, σε 
υψόμετρο 500 μ., ιδανικός τόπος για ψυχική και σωματική ξεκούραση. Θεραπεύουν αρθροπάθειες, 
δερματοπάθειες κ.λ.π. Επίσης, 18 χμ. νοτιοανατολικά της Ξάνθης συναντάμε τα ιαματικά λουτρά της 
Ποταμιάς και της Νέας Κεσσάνης, τα οποία ενδείκνυνται για θεραπεία ρευματοπαθειών και 
αρθροπαθειών.  

Στο νομό Έβρου, 16 χμ. ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται τα λουτρά της 
Τραϊανούπολης, κοντά στο χωριό Λουτρός. Η υδροθεραπεία στα λουτρά συνίσταται για χρόνιες 
ρευματοπάθειες, νευραλγίες, γυναικολογικές παθήσεις, δερματοπάθειες, παθήσεις ουροφόρων οδών, 
αναπνευστικού συστήματος κ.ά. Τέλος, στα βόρεια του νησιού της Σαμοθράκης, 14 χμ. από την 
Καμαριώτισσα, κοντά στο χωριό Θέρμα, βρίσκονται τα ομώνυμα λουτρά όπου ο επισκέπτης μπορεί να 
απολαύσει ηρεμία και χαλάρωση στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής πνιγμένο στα 
αυτοφυή πλατάνια. Τα λουτρά θεραπεύουν παθήσεις όπως αρθρίτιδες, αρθροπάθειες, αγγειοπάθειες, 
δερματοπάθειες κ.ά. 
 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Οι επισκέπτες της Θράκης μπορούν να βρουν και να γευθούν πολλά τοπικά προϊόντα εξαιρετικής 
ποιότητας όπως: παραδοσιακό Θρακιώτικο σαρμά, φρέσκα θαλασσινά ψάρια και οστρακοειδή, 
σαρακατσάνικες πίτες, πικάντικα λουκάνικα, γεμιστό ψητό κατσικάκι Σαμοθράκης, ελαιόλαδο, 
στραγάλια, σουτζούκ-λουκούμ, μουχαλεμπί, καριόκες, σαραγλί, γλυκά ταψιού, μαρμελάδες, 
τυροκομικά είδη, όπως τυρί, κασέρι και ξινόγαλο (www.thesaurus.gr). Επίσης μπορούν να 
προμηθευθούν χάλκινα είδη και είδη λαϊκής τέχνης από τοπικά εργαστήρια, μικροαντικείμενα 
φτιαγμένα στο χέρι, καθώς και υφαντά, μεταξωτά και κεντήματα. 

Θα πρέπει να αναφερθεί η ίδρυση του Χωριού των Γεύσεων που έγινε πρόσφατα στην Κομοτηνή 
και στοχεύει στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της γευστικής ποικιλομορφίας που υπάρχει 
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας.  

Ακόμη, σημαντική είναι η ύπαρξη στην περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης συνεταιρισμών 
γυναικών που εξειδικεύονται στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, όπως ζυμαρικά, τουρσιά, 
μαρμελάδες, αποξηραμένα γεωργικά προϊόντα κ.λ.π. 
 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Κανένα άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας δεν παρουσιάζει την ποικιλία που παρουσιάζει 
ο Θρακικός χώρος. Το λαογραφικό μωσαϊκό, που απαρτίζει τον θρακικό χώρο, δεν περιορίζεται μόνο 
μεταξύ των διαφόρων ελληνικών τοπικών παραδόσεων του ευρύτερου ελληνικού πολιτισμού, όπως 
Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Πόντιοι, Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Ηπειρώτες, Κρητικοί, Κύπριοι κ.α., αλλά 
επεκτείνεται και σε διαφορετικές εθνότητες που φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς και φιλοξενούνται 
ακόμη και σήμερα δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους κουλτούρα και πολιτισμό, όπως 
Εβραίοι, Αρμένιοι, Πομάκοι, Γύφτοι και Τουρκογενείς μουσουλμάνοι. 

Οι οικισμοί αυτοί που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες για τη λαογραφία και τα ήθη και 
έθιμα που αναβιώνουν καθημερινά ή και κατά περίσταση, είναι συνολικά 36. 
 
Πηγή: www.thesaurus.gr
 
 
 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 

Σε όλη τη Θράκη σώζονται σημαντικά οικοδομήματα από αρχιτεκτονική άποψη. Η κοινωνική, 
εθνική και επαγγελματική σύνθεση του πληθυσμού, (αγρότες και κτηνοτρόφοι στα βουνά και στον 
κάμπο, καπνοκαλλιεργητές, επαγγελματίες, βιοτέχνες αλλά και επιστήμονες ή έμποροι στα μεγάλα 
αστικά κέντρα), άφησε ανεξίτηλα σημάδια στο πέρασμα του χρόνου πάνω στο ρυθμό και τις ανέσεις 
της κατοικίας και των επαγγελματικών χώρων. Ταυτόχρονα τα πολυτάραχα χρόνια που πέρασαν και η 
«ανάπτυξη» επέδρασαν και επιδρούν αρνητικά σε ότι θυμίζει την ιστορία αυτού του τόπου. Σημαντικά 
είναι τα βήματα για την διατήρηση στο μέγιστο βαθμό του χρώματος και του ύφους περιοχών της 
Θράκης, όπως στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, στη Μαρώνεια, στο Σουφλί, στους Μεταξάδες, στη 
Χώρα Σαμοθράκης. Σε μικρότερο βαθμό σε άλλες περιοχές όπως στην Κομοτηνή, στην 
Αλεξανδρούπολη ή στο Διδυμότειχο διασώζονται και αναστηλώνονται οικοδομήματα που δείχνουν 
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση άλλων εποχών. 

Καταγράφηκαν συνολικά 26 οικισμοί, στους οποίους παρατηρούνται ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτα 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως: παραδοσιακά σπίτια κατασκευασμένα 
από ντόπια υλικά, πέτρινα μονοπάτια-γεφύρια, βρύσες, νερόμυλοι, φούρνοι, καμινάδες και 
οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό στοιχείο. 
 
Πηγή: www.thesaurus.gr
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Πίνακας 1: Ξενοδοχειακό δυναμικό κατά κατηγορία για το έτος 2003 (πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ Γ΄ ΤΑΞΕΩΣ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες 
ΘΡΑΚΗ 0 0 0 8 602 1.177 21 925 1.176 47 1.125 2.113 12 289 554 5 60 119 93 3.001 5.739 
ΈΒΡΟΣ 0 0 0 4 388 759 9 401 762 33 718 1.333 10 255 488 3 35 70 59 1.797 3.412 
ΡΟΔΟΠΗ 0 0 0 3 119 240 8 315 591 7 201 365 0 0 0 2 25 49 20 660 1.245 
ΞΑΝΘΗ 0 0 0 1 95 178 4 209 423 7 206 415 2 34 66 0 0 0 14 544 1.082 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 

Πίνακας 2: Διανυκτερεύσεις και πληρότητα επί τοις % των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ετών 1999-2000 
(Περίοδος Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2000, προσωρινά στοιχεία) 

 
Γεωγραφική Περιφέρεια και Νομός 1999     
 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ     
 Ημεδαποί Αλλοδαποί ΣΥΝΟΛΟ Κλίνες που λειτούργησαν ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ % 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 14.453.542 45.803.360 60.256.902 3.165.223 63,46 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1.013.089 450.026 1.463.115 110.300 44,22 
      
 2000     
 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ     
 Ημεδαποί Αλλοδαποί ΣΥΝΟΛΟ Κλίνες που λειτούργησαν ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ % 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 14.666.610 46.636.293 61.302.903 3.145.354 64,97 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1.040.682 480.280 1.520.962 105.407 48,10 
   
   
Μεταβολή % στις διανυκτερεύσεις 2000-1999   
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1,47 1,82 1,74  
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2,72 6,72 3,95  

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πίνακας 3: Αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα  ΕΤΟΣ 2003 

 
Αφίξεις ημεδαπών Αφίξεις αλλοδαπών Αφίξεις-Σύνολο  

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο 

          
Ελλάδα 5.649.512 82.321 5.731.833 6.574.470 193.506 6.767.976 12.223.982 275.827 12.499.809 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 407.269 10.265 417.534 96.683 5.729 102.412 503.952 15.994 519.946 
          

Πηγή:ΕΣΥΕ 
 
 
 
 

Πίνακας 4: Διανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα  ΕΤΟΣ 2003 
 

 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Διανυκτερεύσεις-Σύνολο 
 Ξενοδοχεία και 

ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο 

          
Ελλάδα 13.716.146 378.495 14.094.641 39.759.557 647.906 40.407.463 53.475.703 1.026.401 54.502.104 
Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη 

892.454 68.811 961.265 506.053 23.506 529.559 1.398.507 92.317 1.490.824 

          
Πηγή:ΕΣΥΕ 



Πίνακας 5: Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα, κατά υπηκοότητα, μέσο και  
σταθμό εισόδου (στοιχεία Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2003) 

 
ΧΩΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΟΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΦΙΞΕΩΝ 
 Αλεξανδρούπολη Δίκαια Καστανιές Κήποι Ορμένιο Σύνολο 

οδικώς 
 

ΕΥΡΩΠΗ   
Αγγλία 0 1 183 2.724 95 3.002 3.003

Αυστρία 0 0 534 5.981 111 6.626 6.626
Βέλγιο/Λουξ. 0 16 538 9.227 62 9.827 9.843

Γαλλία 0 21 922 10.942 108 11.972 11.993
Γερμανία 835 58 2.463 27.117 440 30.020 30.913

Δανία 0 8 161 3.468 45 3.674 3.682
Ιρλανδία 0 9 4 89 24 117 126
Ισπανία 0 30 30 371 45 446 476
Ιταλία 0 5 959 3.739 298 4.996 5.001

Ολλανδία 696 19 742 12.227 167 13.136 13.851
Πορτογαλία 0 5 7 96 4 107 112

Σουηδία 0 2 173 2.136 37 2.346 2.348
Φινλανδία 0 2 21 434 17 472 474

Σύνολο Ε.Ε. 1.531 176 6.737 78.551 1.453 86.741 88.448
   

Αλβανία 0 0 93 1.155 8 1.256 1.256
Βουλγαρία 0 3.156 774 1.248 59.513 61.535 64.691
Γιουγκ/βία 0 0 8 197 50 255 255

FYROM 0 0 60 1.419 25 1.504 1.504
Ελβετία 0 0 51 258 14 323 323
Εσθονία 0 0 1 76 7 84 84
Λεττονία 0 0 0 5 4 9 9

Λιθουανία 0 0 6 68 24 98 98
Νορβηγία 0 0 6 314 6 326 326
Ουγγαρία 0 0 44 604 284 932 932
Ουκρανία 0 0 31 262 1.560 1.853 1.853
Πολωνία 0 5 61 521 443 1.025 1.030
Ρουμανία 0 6 98 580 2.667 3.345 3.351

Ρωσία 0 4 36 1.205 1.227 2.468 2.472
Σλοβακία 0 5 6 84 52 142 147
Τσεχία 0 10 8 178 243 429 439
Λοιπά 

Ευρώπης 
0 7 44 627 25 696 703

Σύνολο 
Ευρώπης 

1.531 3.369 8.064 87.352 67.605 163.021 167.921

Πηγή:ΕΣΥΕ 

   
ΣΥΝΟΛΟ 1.531 3.369 8.064 87.352 67.605 163.021 167.921
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Πίνακας 5 (συνέχεια): Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα, κατά υπηκοότητα, μέσο 
και σταθμό εισόδου (στοιχεία Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2003) 

 
 

ΧΩΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΟΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΦΙΞΕΩΝ 

 Αλεξανδρούπολη Δίκαια Καστανιές Κήποι Ορμένιο Σύνολο 
οδικώς 

 

ΑΣΙΑ        
Ιαπωνία 0 2 8 476 15 499 501
Ισραήλ 0 0 13 116 16 145 145

Λιβ.-Συρία 0 0 150 643 2 795 795
Τουρκία 0 2 7.723 56.943 430 65.096 65.098

Ιράν 0 0 19 1.460 2 1.481 1.481
Λ.Μ.Ανατ. 0 0 19 130 4 153 153
Κύπρος 0 7 9 72 195 276 283

Λοιπά Ασίας 0 0 114 15.621 51 15.786 15.786
Σύνολο 
Ασίας 

0 11 8.055 75.461 715 84.231 84.242

   
ΑΦΡΙΚΗ   

Αίγ.-Σουδάν 0 0 37 39 1 77 77
Ν. Αφρική 0 0 0 38 0 38 38

Λοιπά 
Αφρικής 

0 0 10 153 1 164 164

Σύνολο 
Αφρικής 

0 0 47 230 2 279 279

   
ΑΜΕΡΙΚΗ   
Αργεντινή 0 0 4 45 1 50 50
Βραζιλία 0 0 2 45 3 50 50
Μεξικό 0 0 8 44 0 52 52
Η.Π.Α. 0 2 75 1.149 92 1.316 1.318

Καναδάς 0 3 28 314 39 381 384
Λοιπά 

Αμερικής 
0 0 13 90 3 106 106

Σύνολο 
Αμερικής 

0 5 130 1.687 138 1.955 1.960

   
ΩΚΕΑΝΙΑ   
Αυστραλία 0 7 37 855 73 965 972

Λοιπά 
Ωκεανίας 

0 2 2 177 1 180 182

Σύνολο 
Ωκεανίας 

0 9 39 1.032 74 1.145 1.154

   
ΣΥΝΟΛΟ 1.531 3.394 16.335 165.762 68.534 250.631 255.556

Πηγή:ΕΣΥΕ 
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Σχήμα 1: Αφίξεις κατοίκων της ΕΕ στην Ελλάδα κατά μέσο 

 

Αφίξεις κατοίκων ΕΕ (των 15) κατά μέσο (στοιχεία 2003)

1531

176

86741

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ
ΟΔΙΚΩΣ

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 
 

Σχήμα 2: Αφίξεις κατοίκων της Ευρώπης στην Ελλάδα κατά μέσο 
 

Αφίξεις κατοίκων Ευρώπης κατά μέσο (στοιχεία 2003)

1531

3369

163021

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ
ΟΔΙΚΩΣ

 Πηγή: ΕΣΥΕ 
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 Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

 

 
 

Σχήμα 3: Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα κατά ήπειρο προέλευσης 
 
 

Αφίξεις κατά ήπειρο προέλευσης (στοιχεία 2003)
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 Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 
 

Σχήμα 4: Αφίξεις αλλοδαπών (σύνολο) στην Ελλάδα κατά μέσο 

Αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών κατά μέσο (στοιχεία 2003)

1531

3394

250631

ΟΔΙΚΩΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ



Αφίξεις αλλοδαπών κατά υπηκοότητα (στοιχεία 2003)
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Σχήμα 5: Αφίξεις ευρωπαίων στην Ελλάδα κατά υπηκοότητα 
 

 
 

 

 



 
 
 
Πίνακας 6: Δυναμικότητα συλλογικών τουριστικών καταλυμάτων  ΕΤΟΣ 2003 

 
 Αριθμός καταλυμάτων Αριθμός κλινών 
 Ξενοδοχεία και 

ομοειδή 
καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο Ξενοδοχεία και 
ομοειδή 

καταλύματα 

Τουριστικά 
κάμπινγκ 

Σύνολο 

       
Ελλάδα 8.689 352 9.041 644.898 30.241 675.139
Θράκη 93 4 97 5.739 638 6.377
   
Έβρος 59 2 61 3.412 321 3.733
Ροδόπη 20 1 21 1.245 180 1.425
Ξάνθη 14 1 15 1.082 137 1.219
Πηγή:ΕΣΥΕ 
 
 
 
 
Πίνακας 7: Αφίξεις αλλοδαπών από το εξωτερικό κατά μέσο ταξιδιού, σταθμό 

εισόδου και ομάδες περίπλου 
 
Σταθμοί εισόδου 
αλλοδαπών 

Έτος 2004 
(Ιανουάριος-
Μάρτιος) 

Έτος 
2003 

Έτος 
2002 

Μεταβολή 
2004/2003 

Μεταβολή 
2003/2002 

Ι. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 1.024 1.531 107  
Αλεξανδρούπολη 1.024 1.531 107  1.330,84
ΙΙ.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ 1.085 3.394 7.257  
Δίκαια 1.085 3.394 7.257 5.927,78 53,23
ΙΙΙ. ΟΔΙΚΩΣ 38.611 250.631 337.001  
Καστανιές 1.790 16.335 19.153 2.883,33 14,71
Κήποι 17.587 165.762 236.254 20,67 29,84
Ορμένιο 19.234 68.534 81.594 510,41 16,01
ΣΥΝΟΛΟ 40.720 255.556 344.365  
Πηγή:ΕΣΥΕ 
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Ξενοδοχείο: 
URL for Website:  
Ημερομηνία Αξιολόγησης: 

 

Συνολικό σκορ:    /148 

 

Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 

 

Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 

1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και 

υποσελίδων2

     

2 Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας      

3 Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής      

4 Συμβατότητα browser3      

5 Συστηματική ενημέρωση      

6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης 

στα προϊόντα/υπηρεσίες 

     

7 Έλεγχος HTML4      

 

Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:      /28 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Σημειώσεις: 
2 Χρόνος φόρτωσης μικρότερος από 10sec=4, 10-30sec=3, 30-45sec=2, περισσότερο από 45sec=1 
3 Κανένα πρόβλημα συμβατότητας=4, μέχρι 5 προβλήματα=3, μέχρι 10 προβλήματα=2, περισσότερα 
από 10 προβλήματα=1 
4Κανένα λάθος στην ιστοσελίδα=4, μέχρι 8 λάθη=3, μέχρι 15 λάθη=2, περισσότερα από 15 λάθη στη 
σελίδα=1 
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Κατηγορία 2: :Πλοήγηση 

 

Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 

 

Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 

1 Ευνόητα και απλά μενού      

2 Χάρτης πλοήγησης      

3 Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων5      

4 Ευκολία εύρεσης του site      

5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα      

6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών 

     

7 Διαθεσιμότητα μηχανής αναζήτησης      

 

Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:     /28 

 

 

Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας

 

Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 

 

Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 

1 Οπτικά ελκυστικό site με αποτελεσματική 

και σύμφωνη χρήση των χρωμάτων, του 

φόντου και του κειμένου 

     

2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται υπερβολικά 

     

3 Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα      

4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης 

γλώσσας6

     

                                                 
5 Κανένας «σπασμένος» σύνδεσμος=4, 1 «σπασμένος» σύνδεσμος=3, 2 «σπασμένοι» σύνδεσμοι=2, 
περισσότερο από 2 «σπασμένοι» σύνδεσμοι=1 
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5 Short scrolling σελίδας      
76 Σωστή ορθογραφία και γραμματική      

7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου της 

ιστοσελίδας 

     

 

Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:       /28 

 

 

 

 

 

Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 

 

Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 

 

Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 

 Παρουσίαση υπηρεσίας      

1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα προϊόντα/υπηρεσίες 
     

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 

τιμές  
     

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική περιήγηση 

(virtual tour) 

     

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 

πληρωμής 

     

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης για την εταιρία 

     

6 Πληροφορίες για την περιοχή       

7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης      

8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά πακέτα 

για διάφορες κατηγορίες 

     

                                                                                                                                            
6 Δυνατότητα επιλογής γλώσσας: Αγγλικά, Ελληνικά και 1 ακόμη=4, Αγγλικά και Ελληνικά=3, 
Αγγλικά ή Ελληνικά=2, Σύγχυση γλωσσών=1 
7 Κανένα ορθογραφικό ή γραμματικό λάθος=4, μέχρι 3 λάθη=3, μέχρι 8 λάθη=2, πάνω από 8 λάθη=1 
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 Επικοινωνία-φιλικότητα site      

1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης      

2 Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου 

και φαξ 
     

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 

κρατήσεων 
     

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 

προϋποθέσεις 

     

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω e-mail      

6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 

mail 

     

7 FAQ      

8 Guest Book      

 

Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:        /64 
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Ξενοδοχείο: ALEXANDER BEACH 
URL for Website: www.alexbh.gr  
Ημερομηνία Αξιολόγησης: 12/08/2005 
 
Συνολικό σκορ:   74 /148 
 
Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και 

υποσελίδων 
 2    

2 Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας     0 
3 Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής     0 
4 Συμβατότητα browser  2    
5 Συστηματική ενημέρωση 1     
6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης 

στα προϊόντα/υπηρεσίες 
   4  

7 Έλεγχος HTML    4  
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:   13 /28 
 
Κατηγορία 2: :Πλοήγηση 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ευνόητα και απλά μενού    4  
2 Χάρτης πλοήγησης     0 
3 Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων   3   
4 Ευκολία εύρεσης του site    4  
5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα   3   
6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών 
  3   

7 Διαθεσιμότητα μηχανής αναζήτησης     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:    17 /28 
 
 
Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Οπτικά ελκυστικό site με αποτελεσματική 

και σύμφωνη χρήση των χρωμάτων, του 
  3   
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φόντου και του κειμένου 
2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται υπερβολικά 
 2    

3 Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα   3   
4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης 

γλώσσας 
  3   

5 Short scrolling σελίδας    4  
6 Σωστή ορθογραφία και γραμματική    4  
7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου της 

ιστοσελίδας 
 2    

 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:      21 /28 
 
 
Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
 Παρουσίαση υπηρεσίας      
1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα προϊόντα/υπηρεσίες 
  3   

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές  

1     

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική περιήγηση 
(virtual tour) 

   4  

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 
πληρωμής 

    0 

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για την εταιρία 

1     

6 Πληροφορίες για την περιοχή    3   
7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης 1     
8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά πακέτα 

για διάφορες κατηγορίες 
1     

 Επικοινωνία-φιλικότητα site      
1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης     0 
2 Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου 

και φαξ 
    0 

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 
κρατήσεων 

1     

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 
προϋποθέσεις 

    0 

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω mail    4  
6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 

mail 
   4  

7 FAQ     0 
8 Guest Book     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:       23 /64 
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Ξενοδοχείο: THRAKI PALACE 
URL for Website: www.thrakipalce.gr  
Ημερομηνία Αξιολόγησης: 12/08/2005 
 
Συνολικό σκορ:   86 /148 
 
Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και 

υποσελίδων 
  3   

2 Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας     0 
3 Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής     0 
4 Συμβατότητα browser  2    
5 Συστηματική ενημέρωση 1     
6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης 

στα προϊόντα/υπηρεσίες 
   4  

7 Έλεγχος HTML   3   
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:     13 /28 
 
 
Κατηγορία 2: :Πλοήγηση 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ευνόητα και απλά μενού    4  
2 Χάρτης πλοήγησης     0 
3 Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων   3   
4 Ευκολία εύρεσης του site    4  
5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα 1     
6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών 
  3   

7 Διαθεσιμότητα μηχανής αναζήτησης     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:    15 /28 
 
 
Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Οπτικά ελκυστικό site με αποτελεσματική 

και σύμφωνη χρήση των χρωμάτων, του 
   4  
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φόντου και του κειμένου 
2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται υπερβολικά 
 2    

3 Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα    4  
4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης 

γλώσσας 
  3   

5 Short scrolling σελίδας    4  
6 Σωστή ορθογραφία και γραμματική  2    
7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου της 

ιστοσελίδας 
   4  

 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:     23  /28 
 
 
 
Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
 Παρουσίαση υπηρεσίας      
1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα προϊόντα/υπηρεσίες 
  3   

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές  

1     

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική περιήγηση 
(virtual tour) 

   4  

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 
πληρωμής 

    0 

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για την εταιρία 

 2    

6 Πληροφορίες για την περιοχή     4  
7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης   3   
8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά πακέτα 

για διάφορες κατηγορίες 
 2    

 Επικοινωνία-φιλικότητα site      
1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης    4  
2 Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου 

και φαξ 
   4  

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 
κρατήσεων 

    0 

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 
προϋποθέσεις 

    0 

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω mail    4  
6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 

mail 
   4  

7 FAQ     0 
8 Guest Book     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:       35 /64 
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Ξενοδοχείο: EGNATIA GRECOTEL 
URL for Website: www.grecotel.gr  
Ημερομηνία Αξιολόγησης: 12/08/2005 
 
Συνολικό σκορ:   123 /148 
 
Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και 

υποσελίδων 
  3   

2 Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας   3   
3 Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής   3   
4 Συμβατότητα browser   3   
5 Συστηματική ενημέρωση 1     
6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης 

στα προϊόντα/υπηρεσίες 
   4  

7 Έλεγχος HTML    4  
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:     21 /28 
 
 
Κατηγορία 2: :Πλοήγηση 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ευνόητα και απλά μενού    4  
2 Χάρτης πλοήγησης     0 
3 Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων    4  
4 Ευκολία εύρεσης του site    4  
5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα   3   
6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών 
   4  

7 Διαθεσιμότητα μηχανής αναζήτησης   3   
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:    22 /28 
 
 
Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Οπτικά ελκυστικό site με αποτελεσματική 

και σύμφωνη χρήση των χρωμάτων, του 
   4  
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φόντου και του κειμένου 
2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται υπερβολικά 
  3   

3 Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα    4  
4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης 

γλώσσας 
   4  

5 Short scrolling σελίδας   3   
6 Σωστή ορθογραφία και γραμματική    4  
7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου της 

ιστοσελίδας 
  3   

 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:      25 /28 
 
 
 
Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
 Παρουσίαση υπηρεσίας      
1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα προϊόντα/υπηρεσίες 
   4  

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές  

   4  

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική περιήγηση 
(virtual tour) 

   4  

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 
πληρωμής 

  3   

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για την εταιρία 

   4  

6 Πληροφορίες για την περιοχή     4  
7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης 1     
8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά πακέτα 

για διάφορες κατηγορίες 
   4  

 Επικοινωνία-φιλικότητα site      
1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης    4  
2 Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου 

και φαξ 
   4  

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 
κρατήσεων 

   4  

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 
προϋποθέσεις 

   4  

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω mail    4  
6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 

mail 
   4  

7 FAQ    3  
8 Guest Book     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:        /64 
 

 136



Ξενοδοχείο: ARCADIA HOTEL 
URL for Website: www.arcadiahotel.gr  
Ημερομηνία Αξιολόγησης: 13/08/2005 
 
Συνολικό σκορ:   79 /148 
 
Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και 

υποσελίδων 
  3   

2 Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας     0 
3 Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής     0 
4 Συμβατότητα browser    4  
5 Συστηματική ενημέρωση 1     
6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης 

στα προϊόντα/υπηρεσίες 
   4  

7 Έλεγχος HTML    4  
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:     16 /28 
 

 
Κατηγορία 2: :Πλοήγηση 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ευνόητα και απλά μενού   3   
2 Χάρτης πλοήγησης     0 
3 Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων    4  
4 Ευκολία εύρεσης του site   3   
5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα   3   
6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών 
 2    

7 Διαθεσιμότητα μηχανής αναζήτησης     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:    15 /28 
 
 
Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Οπτικά ελκυστικό site με αποτελεσματική   3   
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και σύμφωνη χρήση των χρωμάτων, του 
φόντου και του κειμένου 

2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 
χρησιμοποιούνται υπερβολικά 

   4  

3 Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα    4  
4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης 

γλώσσας 
  3   

5 Short scrolling σελίδας   3   
6 Σωστή ορθογραφία και γραμματική    4  
7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου της 

ιστοσελίδας 
  3   

 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:      24 /28 
 
 
Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
 Παρουσίαση υπηρεσίας      
1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα προϊόντα/υπηρεσίες 
 2    

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές  

1     

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική περιήγηση 
(virtual tour) 

1     

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 
πληρωμής 

    0 

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για την εταιρία 

1     

6 Πληροφορίες για την περιοχή  1     
7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης 1     
8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά πακέτα 

για διάφορες κατηγορίες 
1     

 Επικοινωνία-φιλικότητα site      
1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης    4  
2 Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου 

και φαξ 
   4  

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 
κρατήσεων 

    0 

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 
προϋποθέσεις 

    0 

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω mail    4  
6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 

mail 
   4  

7 FAQ     0 
8 Guest Book     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:       24 /64 
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Ξενοδοχείο: FILIA HOTEL 
URL for Website: www.hotelfilia.gr  
Ημερομηνία Αξιολόγησης: 13/08/2005 
 
Συνολικό σκορ:   63 /148 
 
Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και 

υποσελίδων 
 2    

2 Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας     0 
3 Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής     0 
4 Συμβατότητα browser   3   
5 Συστηματική ενημέρωση 1     
6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης 

στα προϊόντα/υπηρεσίες 
   4  

7 Έλεγχος HTML    4  
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:     14 /28 
 

 
Κατηγορία 2: :Πλοήγηση 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ευνόητα και απλά μενού   3   
2 Χάρτης πλοήγησης     0 
3 Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων   3   
4 Ευκολία εύρεσης του site   3   
5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα 1     
6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών 
 2    

7 Διαθεσιμότητα μηχανής αναζήτησης     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:    12 /28 
 
 
Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Οπτικά ελκυστικό site με αποτελεσματική   3   
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και σύμφωνη χρήση των χρωμάτων, του 
φόντου και του κειμένου 

2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 
χρησιμοποιούνται υπερβολικά 

 2    

3 Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα   3   
4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης 

γλώσσας 
  3   

5 Short scrolling σελίδας  2    
6 Σωστή ορθογραφία και γραμματική   3   
7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου της 

ιστοσελίδας 
  3   

 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:      19 /28 
 
 
Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
 Παρουσίαση υπηρεσίας      
1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα προϊόντα/υπηρεσίες 
 2    

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές  

1     

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική περιήγηση 
(virtual tour) 

 2    

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 
πληρωμής 

    0 

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για την εταιρία 

1     

6 Πληροφορίες για την περιοχή  1     
7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης 1     
8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά πακέτα 

για διάφορες κατηγορίες 
1     

 Επικοινωνία-φιλικότητα site      
1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης     0 
2 Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου 

και φαξ 
   4  

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 
κρατήσεων 

    0 

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 
προϋποθέσεις 

    0 

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω mail     4 
6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 

mail 
1     

7 FAQ     0 
8 Guest Book     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:       18 /64 
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Ξενοδοχείο: Z-PALACE 
URL for Website: www.z-palace.gr  
Ημερομηνία Αξιολόγησης: 13/08/2005 
 
Συνολικό σκορ:   81 /148 
 
Κατηγορία 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και 

υποσελίδων 
  3   

2 Πιστοποίηση συστημάτων ασφαλείας     0 
3 Χρήση ασφαλούς συστήματος πληρωμής     0 
4 Συμβατότητα browser    4  
5 Συστηματική ενημέρωση 1     
6 Διαθεσιμότητα παγκόσμιας πρόσβασης 

στα προϊόντα/υπηρεσίες 
   4  

7 Έλεγχος HTML    4  
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:     16 /28 
 

 
Κατηγορία 2: :Πλοήγηση 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Ευνόητα και απλά μενού   3   
2 Χάρτης πλοήγησης     0 
3 Έλλειψη «σπασμένων» συνδέσμων    4  
4 Ευκολία εύρεσης του site    4  
5 Ευκολία επιστροφής στην αρχική σελίδα    4  
6 Ευκολία εύρεσης συγκεκριμένων 

πληροφοριών 
 2    

7 Διαθεσιμότητα μηχανής αναζήτησης     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 2:    17 /28 
 
 
Κατηγορία 3: Ελκυστικότητα σελίδας
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
1 Οπτικά ελκυστικό site με αποτελεσματική  2    
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και σύμφωνη χρήση των χρωμάτων, του 
φόντου και του κειμένου 

2 Ευκολονόητα εικονίδια, χωρίς να 
χρησιμοποιούνται υπερβολικά 

   4  

3 Περιεκτική και σαφής αρχική σελίδα   3   
4 Διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ξένης 

γλώσσας 
  3   

5 Short scrolling σελίδας    4  
6 Σωστή ορθογραφία και γραμματική    4  
7 Αποτελεσματική χρήση του χώρου της 

ιστοσελίδας 
 2    

 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 3:      22 /28 
 
 
Κατηγορία 4: Περιεχόμενο σελίδας 
 
Ν/Α=0, Κακή=1, Καλή=2, Πολύ καλή=3, Άριστη=4 
 
Α/Α  Κακή Καλή Πολύ καλή Άριστη Ν/Α 
 Παρουσίαση υπηρεσίας      
1 Διαθεσιμότητα εκτεταμένων 

πληροφοριών για τα προϊόντα/υπηρεσίες 
 2    

2 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές  

1     

3 Φωτογραφικό υλικό-εικονική περιήγηση 
(virtual tour) 

 2    

4 Αποτελεσματικός διακανονισμός 
πληρωμής 

    0 

5 Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης για την εταιρία 

1     

6 Πληροφορίες για την περιοχή   2    
7 Οδηγίες πρόσβασης και χάρτης 1     
8 Προσαρμογή στον πελάτη, ειδικά πακέτα 

για διάφορες κατηγορίες 
1     

 Επικοινωνία-φιλικότητα site      
1 Διαθεσιμότητα ταχυδρομικής διεύθυνσης    4  
2 Διαθεσιμότητα του αριθμού τηλεφώνου 

και φαξ 
   4  

3 Ξεκάθαρη και εύκολη διαδικασία 
κρατήσεων 

    0 

4 Ευκολία πρόσβασης στους όρους και τις 
προϋποθέσεις 

    0 

5 Διαθεσιμότητα επικοινωνίας μέσω mail    4  
6 Γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 

mail 
   4  

7 FAQ     0 
8 Guest Book     0 
 
Συνολικό σκορ κατηγορίας 4:      26  /64 
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