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Πεξίιεςε  

 

Σα δηαδηθηπαθά εξγαιεία / ππεξεζίεο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ έρνπλ επξέσο 

πηνζεηεζεί απφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, δεδνκέλνπ φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 

ηνπξίζηεο πινεγνχληαη ζην δηαδίθηπν είηε ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθά είηε θηλεηά κέζα 

/ ζπζθεπέο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλαλ πξννξηζκφ, λα νξγαλψζνπλ 

έλα παθέην ηαμηδίνπ ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο. Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο εηζάγνληαο λέεο κνξθέο 

ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ φπσο νη ππεξεζίεο θηλεηνχ ηνπξηζκνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη 

λα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ, λα κειεηήζεη ηηο ειεθηξνληθέο θαη θηλεηέο εθαξκνγέο (applications) ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ θαζψο θαη λα πξνηείλεη θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ηνπο βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο θαη ηελ αλάιπζεο ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ ππαξρφλησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ / εθαξκνγψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο πξνθχπηεη φηη νη εθαξκνγέο απηέο 

είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθαξκνγέο πινήγεζεο βαζηδφκελεο ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο 

ηνπ ρξήζηε, νη νπνίεο φκσο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ελεκέξσζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή έιιεηςε νπζηαζηηθψλ εθαξκνγψλ 

μελάγεζεο, αιιά θαη ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο παξερφκελσλ απφ ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

 

Abstract 

 

Web-based tools / services and marketing strategies have become more widely adopted by 

the tourism industry, as more and more tourists surf the Internet through either online or 

mobile phones / devices to gather information for a destination, to organize a travel 

package or make a transaction. At the same time the steep growth of technology creates 

even bigger opportunities introducing new forms of tourism services like mobile tourism 

services. The aim of this study is to examine the reasons leading to the adoption of modern 
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technologies in tourism, to study the electronic and mobile applications tourism services 

and to propose criteria for their classification based on literature review and analysis of 

existing theories and business models / applications. The research findings should be of 

interest to tourism companies and organizations globally as these applications - in their 

majority - are consisting of navigation implementations with real time update problems, 

while especially in our country there is an important lack of tourist guiding mobile services 

as much as services provided by municipalities as an effort to strengthen tourism at a local 

level.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 : Δηζαγωγή  

 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 

ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί επηδεηθλχνπλ έλα δηαξθψο δηεπξπλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ξαγδαία εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, νη δνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο 

εληνπηζκνχ ζέζεο, νη λέεο κνξθέο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο νη εθαξκνγέο ηνπ θηλεηνχ 

δηαδηθηχνπ θαη νη θνξεηέο ζπζθεπέο κε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ζέζεο κε πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο. Όιε απηή ε πξνζπάζεηα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ λέεο ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηψλ ηαμηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν 

ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 

 

 Ζ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έγθαηξε θαη 

έγθπξε πιεξνθφξεζε θαη επεξεάδεηαη αζθαιψο ζεηηθά απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα πνιπκέζα, νη ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Σν δηαδίθηπν θαη νη λέεο ηερλνινγίεο  έρνπλ νδεγήζεη ζην ζηαδηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο κεηαβάιινληαο νπζηαζηηθά ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ζηηο κέξεο καο, «βαξηά βηνκεραλία» γηα ηηο 

ρψξεο ζηηο νπνίεο αλζίδεη, κε ηαρείο ξπζκνχο αχμεζεο θαη ζεκαληηθφηαηε ζπκκεηνρή ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, κε 

ζεκαληηθή εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο. ε θάπνηεο δε επξσπατθέο ρψξεο θαη θπζηθά θαη ζηελ 

Διιάδα, ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία θαη ην κεγαιχηεξν εξγνδφηε.  

 

 Σν γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί κία βηνκεραλία πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πιεξνθνξία, δηθαηνινγεί απφιπηα ηε ζχλδεζε ελδηαθεξφλησλ ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο κε ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο  θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη θηλεηνχ 

ηνπξηζκνχ σο δχν γνξγά αλαπηπζζφκελεο θαηεγνξίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ / 

επηρεηξείλ. Ζ έγθαηξε θαη επίθαηξε παξνρή θαη αληαιιαγή πιήζνπο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

δηάθνξσλ εκπιεθφκελσλ νληνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο. Ζ πιεξνθνξία απνηειεί ηε δσηηθή πεγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε άκεζε παξνρή 
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θαηάιιειεο θαη πνηνηηθήο πιεξνθνξίαο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ζηνλ θαηάιιειν αγνξαζηή 

θαη κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηξφπν κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη θαη λα απμήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξννξηζκψλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (e-tourism & m-tourism) 

απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο. Σα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη 

πνιιαπιά: 

 

 αχμεζε απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζεκεξηλψλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

 πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ κεηαμχ δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ 

νληνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ ελ ζπλερεία λα επηθέξνπλ νθέιε νηθνλνκίαο 

θιίκαθαο 

 ελίζρπζε πξνβνιήο, πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε δηεζλέο επίπεδν κε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

παξάθακςε απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο 

 εθζπγρξνληζκφο, πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ 

 εθ λένπ πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ζηνρεχνληαο ζε αλαβαζκηζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

θαη απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

 ε γεληθέο γξακκέο ε νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 

πξνυπνζέηεη ζσζηή θαη άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη δηαζεζηκφηεηα 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο 

κεραληζκφο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέζσλ, θάηη πνπ καο νδεγεί ζηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη θηλεηνχ εκπνξίνπ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν.  

Καζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα 

ζπιινγή, αλάιπζε, επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε ζσζηψλ θαη έγθαηξσλ 

απνθάζεσλ θαη θηλεηψλ εθαξκνγψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε - 

ηνπξίζηα σο πξνο ηελ νξγάλσζε, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ αιιά θαη ηε κεηάδνζε 
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ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθφκηζε απφ ην ηαμίδη θαζψο θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ, 

ζπκβνπιψλ θαη θξηηηθψλ αμηνιφγεζεο. 

  

 Ζ εθηφμεπζε ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο θαη ε εμέιημε  ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε 

κηθξνχο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο (έρνπλ ραξαθηεξηζηεί έμππλα ηειέθσλα), κε ακέηξεηεο 

ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο, καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ηνπ εχξνπο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε πξφζβαζε απφ θνξεηή ζπζθεπή, νδήγεζε ηηο αγνξέο ζην λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε ππήξραλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο ζε εθαξκνγέο 

(applications) γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Οη ελ ιφγσ εθαξκνγέο θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν 

θάζκα ππεξεζηψλ. Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη άθξσο αλαπηπζζφκελν θνκκάηη είλαη νη 

εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

1.1 ηόρνη 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη λα  εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη λα κειεηήζεη ηηο εθαξκνγέο (applications) 

ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ειεθηξνληθέο θαη θηλεηέο ππεξεζίεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα εξεπλεζνχλ ηα ππάξρνληα επηρεηξεκαηηθά κνληέια/ projects/applications θαη 

βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αλαιχζεσλ, ζα πξνηαζνχλ θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ηνπο. Βαζηθνί ζηφρνη 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ζπλεπψο λα απαληεζνχλ ηα ηξία παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα ειεθηξνληθά θαη θηλεηά κνληέια ζηνλ ηνπξηζκφ: 

 

 Πνηέο είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη κέζα απφ πνηα θαλάιηα παξέρνληαη νη δηάθνξεο 

εθαξκνγέο; 

 Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά εθαξκνγψλ e-/m-tourism; 

 Τπάξρεη θάπνην είδνο ηαμηλφκεζεο (θξηηήξηα) γηα ηηο εθαξκνγέο απηέο; 

 Έρνπλ εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα κε επηηπρία ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο παξνρήο 

ειεθηξνληθψλ θαη θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπξηζκφ; 
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1.2 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

Ζ επηθξάηεζε ησλ e-services ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη αλακθίβνια θνκκάηη ηεο 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ησλ ππαξρφλησλ 

ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ, ζα επηρεηξεζεί ε ραξηνγξάθεζή 

ηνπο θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζα 

αθνινπζεζεί θαη γηα ηηο εθαξκνγέο θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Μέζσ ηεο παξνπζίαζεο δηάθνξσλ πεξηπησζηαθψλ κειεηψλ (case studies) απφ ηελ 

παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ζα αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα θάλνπλ ηα ηνπξηζηηθά παθέηα αθφκε πην ειθπζηηθά. Yπφ 

απηφ ην πξίζκα, ζα ζπιιερζεί ην θαηάιιειν πιηθφ αλαθνξηθά κε ην ζέκα, έπεηηα ζα 

απνδειηησζεί επηιέγνληαο ην θαηάιιειν κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο θαη, ηέινο, ζα 

γίλεη κία ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη  ε 

δεκηνπξγία θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνχλ νη ειεθηξνληθέο θαη θηλεηέο 

ππεξεζίεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαζψο ζα παξνπζηαζηνχλ επίζεο δηεζλείο θαη ειιεληθέο 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο θαη εθαξκνγέο απφ δηάθνξεο εκπιεθφκελεο νληφηεηεο. 

 

1.3 Γνκή 

 

Σν παξφλ πξψην θεθάιαην είλαη ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζην νπνίν γίλεηαη 

κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο πνπ 

θαηέρεη ε ρψξα καο ζε απηή, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ απαίηεζε 

γηα δηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ e-services ζηελ κνξθή ησλ m-services. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελέζηεξα 

ηφζν νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (e-services) ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν κε κηα αμηνιφγεζε ηεο 

κέρξη ζήκεξα επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο, φζν θαη νη θηλεηέο ππεξεζίεο (m-services). Θα 

γίλεη αλάιπζε ησλ ππαξρφλησλ εθαξκνγψλ θαη ηαμηλφκεζή ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

εηδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 
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ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, αιιά θαη ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηθξάηεζή 

ηνπο. 

 

ην ηξίην θεθάιαην ζα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ θαη ζα 

νξηζηνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπο. Θα αθνινπζήζεη κηα πεξηγξαθή ηνπ γεληθφηεξνπ 

πιαηζίνπ εθαξκνγήο ησλ m-services θαη ζα επηρεηξεζεί κηα αλαιπηηθή αιιά θαη ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε δηάθνξσλ πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ δηεζλή 

ηνπξηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ηνπο. Μεηά απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία θαη αθνχ απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

αξρή ηεο εξγαζίαο ζα δηακνξθσζνχλ αθελφο νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο, αθεηέξνπ νη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ m-services ζηνλ 

ειιεληθφ ηνπξηζκφ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
.  Ζ κεηάβαζε από ηα e-services ζηα m-services 

ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή 

επεκεξία, ε αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αλζξψπσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, νη λένη ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη θπζηθά ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνπο νηθνλνκηθνχο «γίγαληεο» ηεο αλαηνιήο. Δπηπιένλ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αλάδπζε λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ παγθνζκίσο, έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζκφ. Σαπηφρξνλα, ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο ηδηαίηεξα 

επαίζζεηνο θιάδνο πνπ είλαη εππαζήο ζε δηεζλή γεγνλφηα θαη παγθφζκηεο θαηαζηξνθέο, 

φπσο είλαη νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, νη πφιεκνη ή νη επηδεκίεο (Βνπράξα ., 2009). Απφ ηελ άιιε, ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη 
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δηακνξθψλνπλ σο ηνπξίζηεο, πνιχ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο επνρέο. 

Έηζη, ζηαδηαθά απνδεηνχληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (Ρηδνπνχινπ Β., 2010).  

 

Παξάιιεια ε εμάπισζε ηνπ internet έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ηνπξίζηεο ελεκεξψλνληαη, ζπγθξίλνπλ θαη επηιέγνπλ ηνπξηζηηθά πξντφληα. Δπίζεο, ην λέν 

απηφ θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπο έθεξε ζε άκεζε επαθή κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξνκεζεπηέο. 

Καηά ζπλέπεηα, εάλ έλαο πξννξηζκφο ή κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο θαη επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ, απνξξίπηεηαη θαη ζηαδηαθά ππνβαζκίδεηαη 

(Μάγγνπ Μ., 2007). 

 

  Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο νδήγεζαλ ζε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ε πξνζέιθπζε ησλ ηνπξηζηψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην δχζθνιε δηαδηθαζία. Δηδηθά ζηελ 

Διιάδα, φπνπ ηα έζνδα απφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή 

εηζνδήκαηνο, αθελφο κελ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ 

αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ θαη πνηφηεηαο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ δε  

νπζηαζηηθά ππνβαζκίδεηαη απφ ηελ αθνινπζεηέα ζηξαηεγηθή ηεο πνιηηείαο, κε απνηέιεζκα 

λα ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

Ο ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο, δειαδή ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε νιφθιεξσλ πεξηνρψλ 

ηεο ρψξαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Ζ ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί 

βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ πξνβνιή θαη 

δηαθήκηζε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη πξννξηζκψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη κε ρακειφ 

θφζηνο (Βνπράξα ., 2009). 

  

 Σν δηαδίθηπν κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, έρεη 

δεκηνπξγήζεη κία θαηλνχξγηα γεληά ηνπξηζηψλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πξνηηκήζεηο. Ζ λέα γεληά, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ, πνιχ ειεχζεξν ρξφλν, επέιηθηε εξγαζία θαη κεησκέλν εηζφδεκα, είλαη 

πεξηζζφηεξν θξηηηθή θαη επηιεθηηθή, κε ιηγφηεξε πίζηε ζε κία εηαηξεία θαη πην επαίζζεηε 
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θαη ειαζηηθή ζηελ ηηκή. Δπίζεο, ηείλεη λα πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξα ηαμίδηα κηθξφηεξεο 

φκσο δηάξθεηαο θαη ζρεδηάδεη ην δξνκνιφγην ηεο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Ο πειάηεο 

επηδηψθεη λα ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο  ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Έηζη νη λένη ηνπξίζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα λέα ηνπξηζηηθά 

εξγαιεία ( webcasting, virtual communities, internet and mobile messaging services, e-mail 

lists, weblogs, wikipedias, Real Simple Syndication RSS) γίλνληαη θαη νη ίδηνη παξαγσγνί 

ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζπλδηαθεκηζηέο (co-marketers) ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο κε ηε ζεηξά  ηνπο νθείινπλ λα ην εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθεινο ηνπο. ην ζεκείν 

απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε  δχλακε ηεο δηαθήκηζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζηφκα 

ζε ζηφκα (online word of mouth) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απεπζείαο πξνψζεζε 

ππεξεζηψλ (push δηαθήκηζε) πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπλήζσο ε εθάζηνηε εηαηξεία (Σζάξηαο 

Π., Υξήζηνπ Δ., ηγάια Μ., Υαιθηίηε Κ., 2006). 

 

 Ζ επξεία εμάπισζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαη θηλεηψλ ππεξεζηψλ 

έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα θίλεηξα πξαγκαηνπνίεζεο ηαμηδηψλ, ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ ηνπξηζηψλ, ηελ αγνξαζηηθή δχλακε θαη ηνλ ηξφπν αγνξάο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ ηνπο δηεζλείο ηνπξίζηεο. Οη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ θαη θηλεηνχ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί παξέρνπλ έλα ηεξάζηην εχξνο πνιπκεζηθψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα δηάδξαζεο κε ην ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή. 

 

ηε λέα ηερλνινγηθή επνρή πνπ δηαλχνπκε, παξαηεξείηαη κία κεηάβαζε απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο ζηηο θηλεηέο ππεξεζίεο, ιφγσ ηεο εθηελνχο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

(θηλεηά ηειέθσλα, πξνζσπηθνί ςεθηαθνί βνεζνί - PDA, tablet PC), αιιά θαη ησλ αλαγθψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπξηζηψλ. Δμαηηίαο ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ηεο 

επηζηήκεο ηεο ηερλνινγίαο, ν ππνινγηζηήο δελ ζεσξείηαη πιένλ σο ην κνλαδηθφ κέζν 

πξφζβαζεο ζην internet. Σε ζέζε ηνπ ηψξα έξρνληαη λα πάξνπλ νη θηλεηέο αζχξκαηεο 

ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, PDA's θ.ι.π.) Ζ ζπλερψο αλαπηπζζφκελε εμάξηεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα θαη άιιεο θηλεηέο ζπζθεπέο ππνγξακκίδεη ηελ 

ηεξάζηηα δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο γηα ζθνπνχο ηνπ κάξθεηηλγθ. Βέβαηα, ε 

αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ θαλαιηψλ θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνπο 
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θαηαλαισηέο είλαη ξεπζηέο θαη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. θεπηφκελνη φκσο ηελ 

εηζαγσγή ζηελ αγνξά ηνπ iPhone ηεο εηαηξίαο Apple, αιιά θαη ηνπ ινγηζκηθνχ Android 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Google γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (smartphones), κπνξνχκε 

λα αλαινγηζηνχκε ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο ζην πεξηβάιινλ ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ θαη 

ζηε δηεζλή αγνξά. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ θαιχηεξν κέζν ην 

θηλεηφ ζπγθξηηηθά κε ην ζπκβαηηθφ θαισδησκέλν ζε ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε e-mail, 

VoIP, πινήγεζε εηδήζεσλ θαη θνηλσληθή δηθηχσζε. (Kourouthanassis P., Georgiadis C., 

Zamani E., Giaglis G., 2010) 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζην θηλεηφ κάξθεηηλγθ θαη 

παξαηεξείηαη επξεία ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπ ζθνπνχο ηνπ. 

Παξάιιεια ε ρξήζε αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή 

αχμεζε θαζψο κέζσ απηψλ δηαηίζεληαη νη θηλεηέο ππεξεζίεο ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπ 

πειάηε. ηε λέα ηερλνινγηθή επνρή πνπ δηαλχνπκε είλαη επφκελν λα ζεκεηψλεηαη 

αλάπηπμε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ. Έηζη, ππάξρνπλ θηλεηέο ππεξεζίεο θαη 

εθαξκνγέο γηα φιεο ηηο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα αλάπηπμε ππεξεζηψλ πξηλ ηελ πψιεζε (ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ 

δηαθεκηζηηθφ ζθνπφ, αιιά έιθνπλ ηνλ πειάηε, π.ρ. κεραλέο αλαδήηεζεο μελνδνρείσλ), 

ππεξεζίεο θξαηήζεσλ, ζπλαιιαγψλ, πιεξσκψλ θαζψο θαη εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο θαη 

ππνζηήξημεο κεηά ηελ πψιεζε (Δηθφλα 1). Σερλνινγηθά έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο 

πιαηθφξκεο πνπ πξνζθέξνπλ θηλεηέο ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε φπσο ππεξεζίεο εληνπηζκνχ 

ζέζεο (GPS), ππεξεζίεο άκεζσλ κελπκάησλ (SMS), ππεξεζίεο πνιπκεζηθψλ κελπκάησλ 

(MMS), ππεξεζίεο πινήγεζεο (Micro-browsing) (Ghezzi A., Balocco R., Rangone A., 

2009; Kalakota R. & Robinson M., 2002). Σν θηλεηφ κάξθεηηλγθ ζεσξείηαη έλαο λένο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηελ αγνξά, δεζκεχνληαο ηνλ πειάηε κε 

έλαλ άκεζν θαη νπζηαζηηθφ ηξφπν θαη παξέρνληαο ηνπ εμαηνκηθεπκέλεο θαη πξνζσπηθέο 

ππεξεζίεο. 
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Δηθόλα 1: Πιαίζην Αλαθνξάο Κηλεηώλ Τπεξεζηώλ θαη Κηλεηνύ Μάξθεηηλγθ (Ghezzi A., 

Balocco R., Rangone A. (2009) 

 

Πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

ειεθηξνληθφ, αιιά θαη ην θηλεηφ κάξθεηηλγθ. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα θηλεηά θαλάιηα 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη απηά πξνζζέηνπλ αμία ζε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη ζε ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

πειάηεο. Μπνξνχλ λα βειηηψζνπλ έλα πξντφλ κε επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο κεηαηξέπνληαο 

ην ζε κία πξαγκαηηθή εκπεηξία ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ελεξγά ν πειάηεο.  

 

Με ηνλ φξν θηλεηά θαλάιηα αζθαιψο αλαθεξφκαζηε ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

επηθνηλσλίαο, ηα νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζηνπο θαηφρνπο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Σελ εμέιημε απηή ηεο ηερλνινγίαο θαινχληαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ νη πάξνρνη ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ ηνπο, 

είηε κε ηελ απεπζείαο επαθή κε ηνλ πειάηε θαη ηελ απνζηνιή ζε απηφλ ηνπ θαηάιιεινπ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, είηε αζχγρξνλα κεηά απφ αίηεκα ηνπ πειάηε κε ηελ αζχξκαηε 

απνζηνιή δεδνκέλσλ κε ηελ κνξθή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κελπκάησλ (Barnes S.& 

Scornavacca E., 2004). 

 

  Παξάιιεια γηα λα γίλεη αληηιεπηφο ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο επέθηαζεο ησλ 

mobile services ζηνλ ηνπξηζκφ σο επφκελν βήκα ηεο ρξήζεο ησλ e-services πνπ έρεη 

εδξαησζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
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βξίζθνληαη νη βαζηθνί αληαγσληζηέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο ζα είλαη ν δείθηεο TTCI (Travel and Tourism Competitiveness 

Index),  ν νπνίνο κεηξηέηαη εηεζίσο απφ ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Forum θαη  απαξηίδεηαη 

απφ 14 δείθηεο δνκεκέλνπο ζε 3 ελφηεηεο: 1) Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, 2) επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο, θαη 3) αλζξψπηλνη, πνιηηηζηηθνί θαη θπζηθνί πφξνη. Ζ έξεπλα 

(Blanke J., Chies T., 2011) αθνξνχζε 139 ρψξεο γηα ην 2011 ζε ζχγθξηζε κε ηηο 133 πνπ 

ππήξραλ ην 2009 θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θαηάηαμε ζηελ παγθφζκηα 

ηνπξηζηηθή αγνξά γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. 
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Δηθόλα 2: Σνπξηζηηθή Αληαγωληζηηθόηεηα 2011(Blanke J., Chies T., 2011) 

 

Ζ ρψξα καο παξφηη ππνρψξεζε ζηελ 29 ζέζε απφ ηελ 24 ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην 

2009, βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζέζε, σζηφζν πζηεξεί ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άκεζνπο 
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αληαγσληζηέο καο, δειαδή ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, νη νπνίεο ζπλάκα παξνπζηάδνπλ 

αλνδηθέο ηάζεηο ζηε ιίζηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηθέο καο πησηηθέο ηάζεηο (Blanke J., Chies 

T.,2011). 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. ηηο κέξεο καο ζεσξείηαη γεληθά απνδεθηφ φηη 

πεξίπνπ 80% απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα ζπζρεηίδνληαη κε θάπνην είδνο εθηίκεζεο σο πξνο ηελ ηνπνζεζία ελδηαθέξνληνο, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη πνιχ ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηέηνηεο 

εθηηκήζεηο. Σν Γηαδίθηπν ζέηεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζηε 

δηάζεζε ηνπ ρξήζηε, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθηινηξφπσο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ  

• Κξαηήζεηο 

• Μεηαθνξά 

• Γηακνλή 

• Πιεξνθφξεζε 

 

 Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη δηεθπεξαίσζεο ελφο ηαμηδηνχ απαηηεί 

πνηθίιεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ. Ηδηαίηεξα απαηηείηαη 

απηέο νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζην δπλεηηθφ πειάηε αλά πάζα ζηηγκή θαη 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, εηδηθά φηαλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελ 

θηλήζεη. Απηή ε δπλαηφηεηα ππνζηεξίδεη ηελ απζφξκεηε ιήςε απνθάζεσλ θαη θαζηζηά ην 

εθάζηνηε ηαμίδη πην επέιηθην θαη απνδνηηθφ.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ζηνηρεία απφ ηελ ίδηα έξεπλα θαη 

εηδηθφηεξα ε θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο ζε θάπνηνπο απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο ηεο έξεπλαο. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηίζεηαη ε επηκέξνπο βαζκνινγία ηεο ρψξαο ζε θαζέλαλ απφ 

ηνπο δείθηεο είλαη ν εληνπηζκφο ηεο βαζκνινγίαο πνπ πήξε ε ρψξα ζηελ θαηεγνξία ICT 

infrastructure πνπ αθνξά ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ. Όπσο 

δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα, ε ζέζε καο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε είλαη ε 39
ε
 ζε ζχλνιν 

139 ρσξψλ θαη κνινλφηη δελ βξίζθεηαη  πνιχ ρακειά ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 
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ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα βξίζθεηαη αξθεηά ρακειά ζε ζρέζε κε ηνπο άκεζνπο 

αληαγσληζηέο ηεο πιελ ίζσο ηεο Σνπξθίαο πνπ βξίζθεηαη αξθεηά ρακειφηεξα. 

 

Γηάγξακκα 1: Θέζε ηεο ρώξαο ζηνπο δείθηεο ηεο έξεπλαο ηνπ 2011(Blanke J., Chies T., 2011) 

 

ε φια ηα παξαπάλσ αλ πξνζζέζεη θαλείο ζηνηρεία απφ έξεπλα ηεο EUROSTAT 

(Eurostat, 2008) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ επηινγή θαη ηελ δηεθπεξαίσζε 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζα αληηιεθζεί φηη νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ πιένλ βαζηθφ θαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ 

έξεπλα απηή  ηα πνζνζηά ησλ θαηνίθσλ ηεο ΔΔ πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ην 2008 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπξηζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά, είλαη απηά πνπ 

δηαθαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ηνλ πίλαθα ππάξρεη παξάιιεια ζχγθξηζε κε ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπ 2006 θαη δηαθαίλεηαη φηη ζην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ πιελ ηεο Πνξηνγαιίαο ππάξρεη αχμεζε, ελψ ζε νξηζκέλεο ρψξεο,  φπσο 

ε Γαιιία ππάξρεη δηπιαζηαζκφο. Όζνλ αθνξά ην γεληθφ κέζν φξν ησλ θαηνίθσλ ηεο ΔΔ ην 

πνζνζηφ ρξήζεο απφ ην 25% ζην 2006 πήγε ζην 32% ζην 2008, θάηη πνπ απνηειεί κηα 

αμηνζεκείσηε αχμεζε. Ζ ρψξα καο βξίζθεηαη ζηηο έζραηεο ζέζεηο ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο 

παξνπζηάδνληαο σζηφζν επίζεο αλνδηθέο ηάζεηο απφ ην 12 ζην 17%. 
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Ζ ζέζε σζηφζν ηεο Διιάδαο ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα δελ είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

έξεπλαο πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ. Σν πην ελδηαθέξνλ θνκκάηη είλαη ηα κεγάια πνζνζηά 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ παξαηεξνχληαη ζε θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ζηελ Οιιαλδία, νη 

νπνίεο απνηεινχλ βαζηθέο πεγέο εηζξνήο ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ ρψξα. 

Γηάγξακκα 2: πγθξηηηθό Γηάγξακκα Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηνπξηζηηθνύο ζθνπνύο 

κεηαμύ ηωλ εηώλ 2006 θαη 2008 ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ (Eurostat, 2008) 

 

Ζ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θάζε ρψξαο, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη επίπεδα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελ 

ηέιεη νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή δήηεζε. Έηζη, 

ζηαδηαθά επηθξαηνχλ λέεο ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά. Οη θπξηφηεξεο απφ 

απηέο αθνξνχλ ηελ εκθάληζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα νξγαλψζεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην 

ζχλνιν ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ απφ ην ζηάδην ηεο έθδνζεο ησλ εηζηηεξίσλ κεηάβαζεο θαη ησλ 

θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία, κέρξη ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο αιιά θαη πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο φπσο εηδηθνχο δηαθαλνληζκνχο μελάγεζεο θαη 

φηη άιιν επηζπκεί. Μηα δεχηεξε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά αθνξά ηηο 
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δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ κέζσ ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο πνπ έρνπλ γίλεη, θαιψο ή θαθψο, κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Οη 

ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο δηαθεκίδνπλ κε πξνζθνξέο ην πξντφλ ηνπο κέζσ ησλ δηθηχσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνληαο θαη έλα επηπιένλ ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φζνλ αθνξά ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, απηφ ηεο ηαρχηαηεο δηαζπνξάο δεδνκέλσλ. Σέινο 

επξεία έθηαζε έρεη ιάβεη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ εηθνληθή πεξηήγεζε κέζσ εηδηθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, είηε ζην 

εζσηεξηθφ θαηαιπκάησλ πνπ έρνπλ θξνληίζεη λα ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπο, είηε ζε ρψξνπο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο δηάθνξα αμηνζέαηα θαη 

κνπζεία. 

 

2.1 E-Services 

 

Σν ηνπξηζηηθφ ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ απνηειεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δηακέζνπ ηεο πξνεγκέλεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο πνπ 

βειηηψλεη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπξηζηψλ. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί θχξηα βηνκεραλία θαη ππιψλα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαηέρεη σο εθ ηνχηνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ θιάδνπ. 

 

Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία μεθίλεζαλ απφ ην 1970 

φπνπ νη κεγαιχηεξεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαηαζθεχαζαλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Κξαηήζεσλ (Computer reservation Systems - CRS) κε ζηξαηεγηθφ ζθνπφ λα ρηίζνπλ έλα 

δηεζλέο δίθηπν δηαλνκήο γηα ηα πξντφληα ηνπο. Σα CRS αξγφηεξα κεηαηξάπεθαλ ζε Γηεζλή 

πζηήκαηα Γηαλνκήο (Global Distribution Systems - GDS) επηηξέπνληαο ζηνπο κεζάδνληεο 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, έηζη ψζηε απηέο λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη πειάηεο ζα 

έρνπλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη κία ηεξάζηηα ζπιινγή απφ ππεξεζίεο ζηε δηάζεζή ηνπο. 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζπγθεληξψζεθε γξήγνξα ζε 4 κεγάινπο θαη δηεζλείο δηαρεηξηζηέο θαη 

ήηαλ νη Amadeus, Galileo, Sabre θαη Worldspan (Livi. E, 2008; Σζάξηαο Π., Υξήζηνπ Δ., 

ηγάια Μ., Υαιθηίηε Κ., 2006)  
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ήκεξα ηα GDS έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κεγάιεο ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαο πιεξνθνξίεο θαη πξντφληα αεξνπνξηθψλ θαη 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, μελνδνρείσλ, εηαηξηψλ ελνηθίαζεο νρεκάησλ, ηαμηδησηηθήο 

αζθάιεηαο, πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη είλαη πξνζβάζηκεο απφ φινπο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα θαλάιηα θαη πιαηθφξκεο φπσο ην δηαδίθηπν θαη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν. Έηζη, ν ρξήζηεο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα πιεξνθνξεζεί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πηήζεσλ, λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ, λα θάλεη θξάηεζε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, λα εθδψζεη ην εηζηηήξηφ ηνπ, ηελ θάξηα επηβίβαζεο θ.ι.π.   

 

Σν e-Tourism έδσζε επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο πνιιέο παξαδνζηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επηρείξεζαλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ 

ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν θαη ξφιν ζηελ ηνπξηζηηθή αιπζίδα αμίαο. Πνιιέο απφ 

απηέο αλέπηπμαλ νη ίδηεο ηζηνζειίδεο θαη portals ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πάξα πνιιέο ππεξεζίεο ζε πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο άιισλ εηαηξηψλ θαη 

πειάηεο.  

 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζπλζήθεο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, 

αλαπφθεπθην ήηαλ λα επεξεαζηεί θαη λα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί θαη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ην νπνίν έρεη αιιάμεη ηα παξαδνζηαθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη έρεη 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ. Σα επηρεηξεκαηηθά κνληέια έρνπλ νξηζηεί κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Έλαο γλσζηφο νξηζκφο θαη θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Timmers (1998) είλαη φηη απηά απνηεινχλ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξντφληνο, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ, ηελ πεξηγξαθή δηάθνξσλ εκπιεθφκελσλ νληνηήησλ 

θαη ηνπο ξφινπο απηψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ δπλεηηθψλ νθειψλ απηψλ ησλ νληνηήησλ 

θαζψο θαη ησλ πεγψλ θέξδνπο. Ο νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νξίδεη φηη είλαη 

νπνηνδήπνηε είδνο εκπνξηθέο επαθήο ή ζπλαιιαγήο αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

εκπιεθφκελνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη δίθηπα, έρνληαο σο ζθνπφ 

ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Demetriades & Baltas, 2003: 40). Σα νθέιε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο:  
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 Βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαξρφλησλ δξαζηεξηνηήησλ  

 Δπέθηαζε επθαηξηψλ θαη λέεο  δξαζηεξηφηεηεο 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζπκβάιιεη 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζηελ πξνζθνξά δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ κεηψλνπλ ην θφζηνο κάξθεηηλγθ, 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη παξαθάκπηνπλ ηνπο κεζάδνληεο. Φπζηθά, ε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία έρεη κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Σν δηαδίθηπν 

απνηειεί έλα δηαδξαζηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, ην νπνίν 

είλαη θαη ν ππξήλαο ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη ζεκαληηθφηεξεο επηξξνέο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηηο θχξηεο δηαδηθαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη:  

 

 Έξεπλα αγνξάο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κάξθεηηλγθ 

 Γηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ  

 ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη δηθηχσζε (εηθνληθέο εηαηξείεο κάξθεηηλγθ επηηξέπνπλ, 

κέζσ κίαο πιαηθφξκαο, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπλαιιαγέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα κία κεγάιε γθάκα πξντφλησλ).  

 Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη δηαθήκηζε 

 Πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη θνζηνιφγεζε 

 Γηαλνκή θαη πξφζβαζε (ην δηαδίθηπν ζεσξείηαη έλα λέν θαλάιη γηα άκεζε 

επηθνηλσλία ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο είλαη απνηεινχλ 

παξάγνληεο δεκηνπξγίαο θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη αλάπηπμεο. Καζνξίδνπλ ηελ 

θνζηνιφγεζε γηα απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε 

πσιήζεσλ). 

 πκπεξηθνξά θαηαλαισηή (ην δηαδίθηπν απνηειεί έλα επηθνηλσληαθφ κέζν θαη 

κέζν πξνψζεζεο επεηδή νη θαηαλαισηέο φρη κφλν αγνξάδνπλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο κέζσ απηνχ, αιιά ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη σο πιεξνθνξηαθφ κέζν). 
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 Ζ δχλακε ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη φηη κπνξνχλ ζπλερψο λα δηαθεκίδνπλ, λα 

πιεξνθνξνχλ, λα εθζέηνπλ, λα πξνσζνχλ εηδηθέο πξνζθνξέο, λα πξαγκαηνπνηνχλ κία 

πψιεζε θαη λα παξέρνπλ άκεζα θξαηήζεηο θαη επηβεβαίσζε απηψλ (Soteriades M., Aivalis 

C., Varvaressos S., 2004). Όιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο κπνξεί λα απνιαχζεη ν πειάηεο απφ 

ην ζπίηη ή ηε δνπιεηά ηνπ.  

 

 Σν γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί κία βηνκεραλία πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πιεξνθνξία, εμεγεί ηε δηαζχλδεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κε ηνλ ηνπξηζκφ, αιιά 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ σο κία γνξγά αλαπηπζζφκελε θαηεγνξία 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαπηχμεη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ  πιένλ κία ζεηξά απφ επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Soteriades M., Aivalis C., Varvaressos S., 2004): 
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Πίλαθαο 1: Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια ζηνλ  ηνπξηζηηθό ηνκέα 

Σύπνο Μνληέινπ Πεξηγξαθή θαη Πεξηπηώζεηο Υξήζεο 

 

 

 

Portal 

Σν ηνπξηζηηθφ portal είηε δεκφζην είηε ηδησηηθφ είλαη κηα ηζηνζειίδα πνπ 

παξέρεη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο ζην ρξήζηε. Παξάιιεια πεξηέρεη δηάθνξά links πξνο άιιεο 

ηζηνζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ άιιεο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη ζπλεξγάδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν portal κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε. 

 

 

 

 

 

Μεζηηεία (Brokerage) 

Οη κεζίηεο απνηεινχλ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ κάξθεηηλγθ. Φέξλνπλ ζε 

επαθή αγνξαζηέο θαη πσιεηέο θαη πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο. Απηφο ν 

ηχπνο κνληέινπ πεξηιακβάλεη: 

- πλαιιαγέο ζε κία αγνξά: κία γθάκα ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ 

ζπλαιιαγέο, εθηηκήζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη εθπιήξσζε ζπλαιιαγψλ 

- πζηήκαηα ζπιινγήο δήηεζεο: πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν "name your 

own price" ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηελ priceline.com, φπνπ ππνςήθηνη 

αγνξαζηέο θάλνπλ κία ηειηθή πξνζθνξά γηα έλα αγαζφ ή ππεξεζία θαη ν 

κεζίηεο ηελ εθπιεξψλεη. 

- Γεκνπξαζίεο 

 

 

Μνληέιν Γηαθήκηζεο 

(Advertising Model) 

Σν ειεθηξνληθφ κνληέιν δηαθήκηζεο αλαθέξεηαη ζε έλα portal, ην νπνίν 

ζπλήζσο δηαζέηεη κία κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη κία κεγάιε 

πνηθηιία απφ ππεξεζίεο. Ο κεγάινο αξηζκφο επηζθεπηψλ ζε έλα portal 

εληζρχεη ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε θαη ελζαξξχλεη ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ. (Έλα πξνζσπηθφ portal επηηξέπεη ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηεο δηαζχλδεζεο, αιιά θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ θάζε 

ρξήζηε φπσο π.ρ. yahoo.com, in.gr) 

 

Μνληέιν Πιεξνθνξηαθώλ 

Μεζαδόληωλ 

(Infomediary Model) 

Πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο πιεξνθνξηαθνί 

κεζάδνληεο. Δηθνληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπιιέγνπλ θαη πσινχλ 

πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγνχλ κία πιαηθφξκα - αγνξά φπνπ αγνξαζηέο 

θαη πσιεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπλαιιάζζνληαη (π.ρ. expedia, travelocity, bargainHolidays, Travelselect)  

Ζιεθηξνληθή πώιεζε 

 (E-tailing) 

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθέο 

πσιήζεηο (electronic retailing).Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη e-stores, e-

brokers. 
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"Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα έλα επηηπρεκέλν web site είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ" (Anchi et al., 2003; Sigala, 2004). Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ παξέρεηαη κέζα απφ δηάθνξα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ θαη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο (Σζάξηαο Π., 

Υξήζηνπ Δ., ηγάια Μ., Υαιθηίηε Κ., 2006): 

 

Πίλαθαο 2: Δίδε ζπζηεκάηωλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ  

ΔΗΖΣΖΡΗΟ 

Μία επξείαο δηάδνζεο ππεξεζία παξερφκελε απφ δηάθνξεο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (αεξνπνξηθέο, λαπηηιηαθέο, κεηαθνξηθέο, 

μελνδνρεηαθέο, ζέαηξα, εθδειψζεηο, αζιεηηθνί αγψλεο) πνπ επηθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε. Πξνθαιεί κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ κηαο 

επηρείξεζεο (κείσζε εμφδσλ εθηχπσζεο, εμφδσλ απνζηνιήο 

εηζηηεξίσλ, αλζξσπνψξεο), αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Οη κεζάδνληεο παχνπλ λα 

πθίζηαληαη θαη κεηψλνληαη ηα έμνδα πξνκεζεηψλ. ην ειεθηξνληθφ 

εηζηηήξην νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ε έθδνζή ηνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

νπνηαδήπνηε θαλάιη δηαλνκήο (internet PC, 3G θηλεηφ ηειέθσλν, 

PDA, netbook, palmtop). Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε κηαο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο, ν πειάηεο κπνξεί λα εθηππψλεη ηελ θάξηα 

επηβίβαζεο απφ ην ζπίηη ηνπ θαη λα θάλεη check-in  κέρξη θαη 30 

ιεπηά πξηλ απφ ηελ πηήζε, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκε θαη ηα απηφκαηα 

κεραλήκαηα check-in ησλ αεξνδξνκίσλ. Όιε ε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο ηνπ εηζηηεξίνπ απινπνηείηαη, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη 

ζπκθφξεζε ζηα check-in desks ησλ αεξνδξνκίσλ. Ζ δπλαηφηεηα 

έθδνζεο κίαο θάξηαο επηβίβαζεο ζε κνξθή barcode, επηηξέπεη ζηνλ 

πειάηε λα επηδείμεη απηφ ην barcode κε ηελ νζφλε κηαο θηλεηήο 

ζπζθεπήο ζηελ πχιε πξηλ ηελ επηβίβαζε. Δπίζεο κπνξεί λα δεη πνηεο 

ζέζεηο είλαη δηαζέζηκεο θαη λα επηιέμεη κία απφ απηέο. Όιεο απηέο νη 

παξνρέο ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ζηελ 

δεκηνπξγία κίαο ζηαζεξήο ζρέζεο ηνπ κε ηελ εηαηξεία, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο ζεκεηψλεη κεγάιν θέξδνο, αθνχ ρξεηάδεηαη πιένλ ιηγφηεξν 

πξνζσπηθφ ζηα check-in desks. εκεηψλεηαη δε ε αλάγθε γηα 
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ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξηψλ θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζψο ν 

πειάηεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςεη απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν. 

 

 

 

 

 

 

 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ (GIS) 

Έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κία 

ηνπνζεζία, γηα πινήγεζε απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν, γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ελφο ζεκείνπ θαη ηε ραξηνγξάθεζε νπνηαζδήπνηε 

ηνπνζεζίαο. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ GIS πεξηιακβάλνπλ κία 

κεγάιε πνηθηιία πιεξνθνξηψλ φπσο γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη δεκνγξαθηθέο. Σα GIS κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε θηλεηνχο μελαγνχο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ ελφο δπλακηθνχ παθέηνπ ηαμηδηνχ. Πνιιέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο GIS ψζηε λα παξέρνπλ 

ζηνπο πειάηεο ηνπο θαιχηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πνχ κπνξνχλ λα βξνπλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα ηνπο 

ψζηε λα ζρεδηάδνπλ θαιχηεξα ην δξνκνιφγην ηνπο θαη ην πξφγξακκα 

ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Πιεξνθνξίεο, φπσο πνηά είλαη ηα πην ζεκαληηθά 

κέξε πνπ αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο, ηα θαηαιιειφηεξα μελνδνρεία 

αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε, ν θαζνξηζκφο ηεο 

θνληηλφηεξεο απφζηαζεο γηα ηε κεηάβαζε απφ κία ηνπνζεζία  ζε κία 

άιιε, είλαη  ρξήζηκα δεδνκέλα πνπ εχθνια κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ελφο Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο. 

 

 

 

GOOGLE MAPS 

Απνηειεί παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ Γεσγξαθηθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Πξνζθέξεη ηζρπξή, εχρξεζηε 

ηερλνινγία ραξηνγξάθεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, φπσο ε αθξηβήο ηνπο ηνπνζεζία, ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο θαη θαζνδήγεζε γηα ηνλ πξννξηζκφ. Οπζηαζηηθά 

αλαθέξεηαη κε απηφ ην φλνκα επεηδή ε Google είλαη ε πξψηε εηαηξία 

πνπ παξείρε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία σζηφζν απφ ηφηε έρνπλ 

εκθαληζηεί δηάθνξνη πάξνρνη θαλέλαο εθ ησλ νπνίσλ σζηφζν δελ 

πξνζθέξεη θάηη ην δηαθνξεηηθφ ψζηε λα θαηαγξαθεί ζαλ 

δηαθνξνπνηεκέλε ππεξεζία. 
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ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ 

ΞΔΝΑΓΧΝ 

(TOURISM GUIDE 

SYSTEMS) 

Αθνξνχλ ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθνξία θαη ηε 

γλψζε, θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο μελάγεζεο ζηνπο ηνπξίζηεο. Ζ 

έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ νξίδεη έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο 

νδεγεί ηνπο επηζθέπηεο ζηελ γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπο, εμεγεί θαη 

πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηζκηθή θαη θπζηθή θιεξνλνκηά κηαο πεξηνρήο. 

Ο ξφινο ηνπ θπξίσο αθνξά ηε ζπλνδεία γθξνππ ηνπξηζηψλ γχξσ απφ 

κλεκεία, αμηνζέαηα θαη κνπζεία κηαο πφιεο ή πεξηνρήο. ήκεξα 

πνιιά ηνπξηζηηθά sites δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο θαη 

εθαξκνγέο ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ζηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπο ππνινγηζηή θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα κία ηνπνζεζία 

πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθζνχλ. Σέηνηνπ είδνπο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ζε πνιιέο 

γιψζζεο θαη θαιχπηνπλ γεληθέο γλψζεηο γηα ηελ ηζηνξία, ηε 

γεσγξαθία, ηελ ηέρλε, ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηε ζξεζθεία θαη 

ηελ θνηλσλία κίαο ηνπνζεζίαο ή ελφο πξννξηζκνχ 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΧΘΖΖ 

ΠΡΟΟΡΗΜΧΝ 

(ΖΓΠΠ) 

Ζ εηζαγσγή ηνπο έγηλε ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κία πιαηθφξκα 

πξνψζεζεο φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πφξσλ θαη 

ππνδνκψλ κηαο ηνπνζεζίαο θαη λα ππνζηεξίμνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

κε δηαζέηνπλ ηνπο πφξνπο, ηερλνγλσζία, θαη ππνδνκέο γηα αλάπηπμε 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Σα ΖΓΠΠ  κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

ζε ηξία επίπεδα κε βάζε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ, ην Δζληθφ (π.ρ. visitbritain.com), Πεξηθεξεηαθφ 

(bonjourquebec.com),θαη Tνπηθφ (visitlondon.com). Μπνξνχκε λα 

έρνπκε θαη ζεκαηηθά ΖΓΠΠ φπσο www.agrotravel.gr, 

www.wineroads.gr θ.ι.π. Ζ επηηπρία ελφο ΖΓΠΠ εμαξηάηαη απφ 

ηελ αθξίβεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα  ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηεη, 

ην άκεζν θαη δσληαλφ πεξηερφκελν, ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, 

ηελ επρξεζηία ηνπ, ηε δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνπο ρξήζηεο - 

ηαμηδηψηεο. Θα πξέπεη βεβαίσο ε νλνκαζία ηνπ URL ηνπ λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα 

εληνπίδεηαη εχθνια απφ κεραλέο αλαδήηεζεο. εκαληηθή είλαη θαη ε 

παξνρή πεξηερνκέλνπ ζε πνιιέο γιψζζεο, αιιά θαη ε ζπλερήο 

ελεκέξσζή ηνπ. Ζ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ θαη CRM 
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θαζψο θαη ν θαιφο ζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο κε κεραλέο 

αλαδήηεζεο, βνήζεηα ρξήζηε θαη νξγαλσζηαθή δνκή λα κελ 

παξαιείπεηαη. 

 

 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΔΛΑΣΔΗΑΚΧΝ 

ΥΔΔΧΝ (CRM) 

Δίλαη εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνζέγγηζε 

πειαηψλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. Ζ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ CRM ζπληειεί ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο πνιιψλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηψλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, παξέρνληαο 

θαιχηεξε πιεξνθφξεζε απφ πειάηεο θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

"παξαγσγηθή δηαδηθαζία" κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνθίι ρξήζηε ζε ηζηνζειίδεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο 

εηαηξίεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη, κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ ψζηε λα απνηππψζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε πειάηε κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή 

ηνπ θαη ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηνλ πειάηε. Μία επηρείξεζε πνπ παξέρεη εμαηνκηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα, γλσξίδεη θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηεο θαη 

θπζηθά κπνξεί λα ηνπο πξνζεγγίζεη πην εχθνια κε θαηάιιεια 

κελχκαηα θαη πξντφληα, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, απμάλνληαο ηηο 

πηζαλφηεηεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ - ππεξεζηψλ ηεο. (Σζάξηαο Π., 

Υξήζηνπ Δ., ηγάια Μ., Υαιθηίηε Κ., 2006). 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ηνπξηζκνχ αθνξά ηνλ πάξνρν θαη ηνλ πειάηε. Έηζη νη ππεξεζίεο δηαθξίλνληαη ζε: 

 

Πίλαθαο 3: Καηεγνξηνπνίεζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ωο πξνο ηηο εκπιεθόκελεο νληόηεηεο 

 

Δπηρείξεζε πξνο 

Καηαλαιωηή (Business to 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ππεξεζίεο φπνπ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ κηα επηρείξεζε πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο. Γίλεηαη θαη' απηφλ ηνλ 
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Customer) 

 

ηξφπν ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα έρεη πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ παξφρνπ θαη λα νινθιεξψλεη ηε ρξήζε ηνπο 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο παξέρνληαο κέζσ απηήο θαη ηελ ακνηβή 

ηνπ παξφρνπ (Campbell D.E, Wells J.D., Valacich  J.S., 2009) 

Δπηρείξεζε πξνο 

Δπηρείξεζε (Business to 

Business) 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ηνπξηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 

Ο πάξνρνο δηαρεηξίδεηαη έλαλ ηζηνηφπν, ζηνλ νπνίνλ ν πειάηεο 

πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κηα άιιε επηρείξεζε 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ. (Paul G. Patterson, 

Richard A. Spreng, 1997). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ, κηα ππεξεζία απφ επηρείξεζε πξνο 

επηρείξεζε κπνξεί παξάιιεια λα είλαη θαη ππεξεζία απφ 

επηρείξεζε πξνο πειάηε δξψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν σο 

κεζάδσλ. 

 

Κξαηηθνί θνξείο πξνο 

πνιίηεο (Government to 

Citizens) 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα θπβεξλεηηθά portals ηα 

νπνία παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλφ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά ηέηνηα portal ζε 

επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε πξνθαλή ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ (Vrechopoulos A., 2004) 

Κξαηηθνί θνξείο πξνο 

επηρεηξήζεηο (Government 

to Business) 

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα Κπβεξλεηηθά portals ηα 

νπνία παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο νη 

νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ ζρεηίδνληαη κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ ίδξπζε κηα επηρείξεζεο θαη ζπκβνπιέο γηα βέιηηζηεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο (Vrechopoulos A.,2004) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ζ θάζε θαηεγνξηνπνίεζε αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Παξφια απηά 

πξφθεηηαη γηα έγθπξεο θαη ζαθείο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ βνεζνχλ θαη θαζνδεγνχλ ηνλ 

θάζε ελδηαθεξφκελν λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ θιάδνπ. Ζ παξαθάησ 

ππνελφηεηα αθνξά ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.  
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2.1.1 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, νθέιε, αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο 

 

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη θνξείο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Όιεο νη 

ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ δηαζέηνπλ πινχζην πεξηερφκελν κε ζσζηή θαη 

ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ εηδψλ πειαηψλ - επηζθεπηψλ (Zhong-

chum D., 2007). Φπζηθά, απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο,  

πχιεο ή εθαξκνγήο είλαη κία θαιαίζζεηε δηεπαθή πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ζα κεηαηξέπεη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ ζε κία εκπεηξία. Πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο, κεραλέο αλαδήηεζεο, ζπκβαηφηεηα κε δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ινγηζκηθά 

θαζψο θαη πξνζσπνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε είλαη θάπνηα απφ ηα πην 

νπζηαζηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα έρεη κία ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα (tourism portal). Ζ 

αλάπηπμε κίαο ζηαζεξήο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πειάηεο-ηνπξίζηεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πνπ νη πξψηεο 

πξνζθέξνπλ ζηνπο δεχηεξνπο.  

 

Οη ηζηνζειίδεο ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ παξέρνπλ ζην ρξήζηε πιεξνθνξίεο θαη 

άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αμηνζέαηα ζηνλ ηφπν πνπ έρεη 

επηιέμεη λα επηζθεθηεί. Λεηηνπξγνχλ θπξίσο σο δηαθεκηζηηθέο ηζηνζειίδεο, πξνσζψληαο 

κία νιφθιεξε πφιε θαη ηηο παξνρέο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα απνιαχζεη κε κηα επίζθεςε ζε 

απηή. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κεγάιε αλάπηπμε ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ ηφζν κέζσ 

θπβεξλεηηθψλ ζειίδσλ πξνψζεζεο πξννξηζκνχ (φπσο ηζηνζειίδεο δήκσλ θαη λνκαξρηψλ), 

φζν θαη κέζσ ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο: ηδηψηεο θαηαζθεπάδνπλ ηζηνζειίδεο γηα ηελ πφιε 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πνπ ζα βνεζήζεη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη 

ζα πξνζειθχζεη δηαθεκίζεηο γηα ηζηνζειίδεο απηνχ ηνπ ηχπνπ.  
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 Οθέιε 

 

Πνιιά θαη ζεκαληηθά είλαη ηα νθέιε απφ ηελ ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ ειάηησζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα δηαζέζνπλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ ηαμηδηψλ ηνπο. Απηφ έρεη θάλεη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν αλππφκνλνπο κε απνηέιεζκα λα αλαδεηνχλ ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο ιχζεηο ηφζν 

θαηά ηελ νξγάλσζε ελφο ηαμηδηνχ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ δεδνκέλνπ φηη επηζπκνχλ 

λα νξγαλψζνπλ κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν ηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Οη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα 

δηεθπεξαηψζνπλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη λα απνθνκίζνπλ 

ζεκαληηθά ρξνληθά νθέιε. Γεχηεξν ζεκαληηθφ φθεινο είλαη ην θφζηνο. Ζ απηνκαηνπνίεζε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κεηψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη απηή ε κείσζε κεηαθπιχεη 

ζηνλ πειάηε. Παξάιιεια εμαιείθνληαη ηα επηπιένλ θφζηε γηα κεζάδνληεο ή κεηψλνληαη 

ζεκαληηθά. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηψζεηο ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο. Σν ηξίην ζεκαληηθφ φθεινο αθνξά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δηαηεξεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε θαιφ επίπεδν φζνλ αθνξά 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη ηηο δηαηεξεί εληφο αγνξάο, δεδνκέλνπ φηη ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία είλαη δηεπξπκέλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ηα επίπεδα ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη πνιχ πςειά θαη δηαξθψο εληζρχνληαη. (Πξσηνπαπαδάθεο Η., 2003). 

 

Άξα, νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ πξνζθέξνπλ έλα δηαδξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζηηο εκπιεθφκελεο νληφηεηεο θαη δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη 

ζηήξημεο πξνθεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα γίλεηαη πην εχθνιε θαη πην επράξηζηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα,  

 

 Οη ηνπξίζηεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαγθάδνληαο ηνπο παξάγνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο  

λα ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο 
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 Οη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο έρνπλ πιένλ κηθξφηεξν ξφιν κε απνηέιεζκα λα 

δηακνξθψλνληαη θαιχηεξα νη ηηκέο θαη ν δηθφο ηνπο ξφινο λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφο. 

 Οη ηαμηδησηηθνί νδεγνί γίλνληαη δηαξθψο πιεξέζηεξνη παξέρνληαο λέεο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηερλνινγίεο θαη  πξνζθέξνληαο  εμαηνκηθεπκέλα εξγαιεία ζηνπο ρξήζηεο. 

 Οη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πξννξηζκψλ αλαπηχζζνπλ κνληέια ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηνπο πξννξηζκνχο θαη νη ηνπξηζηηθνί πξνκεζεπηέο δηακνξθψλνπλ 

ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαζίεο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο online πσιήζεηο, 

απμάλνληαο έηζη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα πεξηνξηζκφ ησλ ηηκψλ. 

 Δπλννχληαη νη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην e-ticketing 

(Βνπράξα ., 2009). 

 

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

 

Χζηφζν ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. Κάπνηνη απφ απηνχο νθείινληαη ζε εζληθά θαη 

θάπνηνη ζε δηεζλή ραξαθηεξηζηηθά. Ο πξψηνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο αθνξά ηνλ 

ειεθηξνληθφ αλαιθαβεηηζκφ κεγάισλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Δίλαη γεληθφηεξα γλσζηφ 

φηη νη άλζξσπνη κέζεο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο δελ επηδεηθλχνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο 

ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηνπο κηθξφηεξνπο κε απνηέιεζκα λα κελ 

αλαγλσξίδνπλ εχθνια ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ. Ζ 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηνπο παξφρνπο λα απινπνηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη 

ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη αμηφινγε σζηφζν δελ έρεη εμαζθαιηζκέλν απνηέιεζκα 

δεδνκέλνπ φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ ην δηαδίθηπν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε θαρππνςία. 

 

Ζ θαρππνςία απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ επφκελν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ πξνέθπςε 

σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο «έθξεμεο» ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Πνιιέο ηνπξηζηηθέο 

ζπλαιιαγέο απαηηνχλ αληαιιαγή επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φπσο αξηζκνί 

ηειεθψλσλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ. Παξάιιεια κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο σζηφζν απμήζεθαλ θαη νη πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο απάηεο. Απηφ έρεη σο 
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απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ ζπλείδεζε 

ηνπ θφζκνπ. Μηα έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ γεηηνληθή Σνπξθία θαηέδεημε φηη ελψ νη 

πνιίηεο απνδέρνληαη ηελ δηαδηθηπαθή δηαζθέδαζε θαη ηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο ζα 

κπνξνχζαλ θαη΄ ειάρηζηνλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θεηδσινί φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο 

αγνξέο (Barutçu S., 2007). 

 

 χκθσλα κε κειέηεο νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο βειηηψλνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζπκβάιινπλ ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνθαινχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο 

βειηηζηνπνηψληαο θαη ςεθηνπνηψληαο φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. Οη ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσληψλ θαη ζπλαιιαγψλ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε 

δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο κε ζεκαληηθά νθέιε αλάινγα  κε ην 

είδνο ηεο εθαξκνγήο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Παξφια απηά, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ 

ηζηνζειίδεο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο ηζηνζειίδεο εζηηαηνξίσλ ή 

μελνδνρείσλ παξνπζίαδαλ κηα κεγάιε απφθιηζε ζηα επίπεδα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηηθά παξείραλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα δηεπξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε ειεθηξνληθή αλαζθάιεηα ησλ δπλεηηθψλ 

πειαηψλ κηαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη γηα λα είλαη πεηπρεκέλε 

θαη απνηειεζκαηηθή κία ειεθηξνληθή ππεξεζία ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζπλέπεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζαθήλεηαο.  

 

2.1.2. Δθαξκνγέο από δηάθνξεο εκπιεθόκελεο νληόηεηεο 

 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη 

ζήκεξα. Αζθαιψο, ν αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ είλαη πνιχ κεγάινο θαη ε 

ζπλνιηθή ηνπο αλαθνξά είλαη δχζθνιε θαη μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  
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Οη εηαηξίεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ 

εηζήγαγαλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Ζ Forthnet παξέδσζε ην  

2006 ηελ πιαηθφξκα ΓΗΑΒΑΣΗ (Γηαδξαζηηθφ ζχζηεκα γηα ηε Βειηίσζε ζηελ Αλάδεημε 

Σνπξηζηηθψλ θαη Ηζηνξηθψλ ηνηρείσλ) γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ 

θαη θπζηθψλ πφξσλ ελφο πξννξηζκνχ ζηελ επξχηεξε ηνπξηζηηθή αιπζίδα, κε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αμηνπνηεί ζχλνιν 

δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη ηνπ επηζθέπηε, θαη ρξεζηκνπνηεί αλνηθηέο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα XML γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ίδηα εηαηξία ζπκκεηείρε σο ζπληνληζηήο ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ Δπξσπατθνχ έξγνπ SIAMS - Ship Information and Management System 

κε ζηφρν ηελ επίδεημε ζπζηήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηε δηνρέηεπζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ λαπηηιηαθέο γξακκέο, επηβάηεο, ηαμηδηψηεο, ιηκελαξρεία, 

πιεξψκαηα πινίσλ θαη ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. Παξάιιεια αλέδεημε ην PALIO - 

Personalised Access to Local Information and Services for Tourists. Σν έξγν αμηνπνίεζε 

πνιιαπιέο ηερλνινγίεο δηνρέηεπζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Αλαπηχρζεθε έλα θαηλνηφκν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζσπηθέο απαηηήζεηο ηνπ θάζε 

ρξήζηε, ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ζχζηεκα. Οη 

πιεξνθνξίεο, πξηλ παξνπζηαζηνχλ ζην ρξήζηε, πξνζαξκφδνληαη ηφζν σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπο φζν θαη σο πξνο ηε κνξθή ηνπο. 

(http://www.forthnet.gr/templates/viewcontentRmArt.aspx?p=86872) 

 

Ζ Tessera multimedia αλέπηπμε ην 4Booking ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία εχξεζεο θαη θξάηεζεο θαηαιπκάησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.   

Έρεη αλαπηπρζεί κε πξνδηαγξαθέο βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθέο αλάγθεο κεγάινπ αξηζκνχ 

πειαηψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.  

Έηζη, ε ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.(www.tessera.gr). Υξήζηεο 

απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γεο, 24 ψξεο ην 24σξν κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ απηφκαηα 

γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαηαιχκαηνο, λα επηιέμνπλ παξνρέο θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

http://www.forthnet.gr/templates/viewcontentRmArt.aspx?p=86872
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θξάηεζε άκεζα on-line. Σν ζχζηεκα δηαζέηεη πνιχ απιφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο. 

 

To portal ηεο airtickets είλαη έλα αθφκε παξάδεηγκα ειεθηξνληθήο ηνπξηζηηθήο 

ππεξεζίαο απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηζηνρψξνο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνλ ρξήζε λα αγνξάζεη ειεθηξνληθά ην εηζηηήξην ηνπ γηα θάπνηα αεξνπνξηθή πηήζε, 

πξνζθέξνληάο ηνπ παξάιιεια ελαιιαθηηθέο γηα μελνδνρεηαθέο θξαηήζεηο, αιιά θαη 

εζηηαηφξηα αλάινγα κε ην πξνθίι ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζα δηακνξθψζεη ν ρξήζηεο. Σν 

portal επηπιένλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θξάηεζεο ζέζεσλ ζε επίγεηα κεηαθνξηθά κέζα, 

αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ μελάγεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα ηνπξηζηηθά 

αμηνζέαηα αλά ηνλ θφζκν. 

Δηθόλα 3: Απόζπαζκα από ην portal Airtickets(http://www.airtickets.gr/) 

 

Παξάιιεια ζεκαληηθή πξνζπάζεηα έγηλε θαη απφ θξαηηθνχο θνξείο γηα ηελ 

δεκηνπξγία αμηφινγσλ ηνπξηζηηθψλ portals. Ο ΔΟΣ δεκηνχξγεζε έλα ζχγρξνλν portal ην 

www.visitgreece.gr ην νπνίν απνηειεί κηα αμηφινγε πξνζπάζεηα ηνπιάρηζηνλ εθάκηιιε 

αληηζηνίρσλ πξνζπαζεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν portal παξέρεη πιεξνθνξίεο ηνπξηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο εθηείλνληαη απφ ηελ 

παξνρή πξνηάζεσλ γηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κέρξη γαζηξνλνκηθέο πξνηάζεηο θαη 

http://www.airtickets.gr/
http://www.visitgreece.gr/
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πξνηάζεηο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σν portal είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηηο 

γλσζηφηεξεο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πξνσζεί ηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ θαη 

κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο κέζσλ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη 

πιεζψξα δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ πνπ δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηελ δπλαηφηεηα πινήγεζεο 

θαζψο θαη ελζσκαησκέλα virtual tours κε ηελ κνξθή video. Παξαθάησ απφζπαζκα απφ 

ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ portal (www.visitgreece.gr) 

 

 

Δηθόλα 4: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ www.visitgreece.gr 

 

Παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ θάπνηεο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ ρψξα καο. 

Χζηφζν πιεζψξα εθαξκνγψλ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ηνπξηζηηθφ portal “TRIPADVISOR”, 

ζην νπνίν ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα βξεη πξαγκαηηθέο θξηηηθέο μελνδνρείσλ ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα βαζηζηεί. Δθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο αλά ηνλ θφζκν κνηξάδνληαη ηηο 

ακεξφιεπηεο θξηηηθέο ηνπο γηα μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, μελψλεο θαη άιια. 

Παξάιιεια ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ηηο δηθέο ηνπ θξηηηθέο απφ ηα 

ηαμίδηα ηνπ βνεζψληαο άιινπο ηαμηδηψηεο ζηελ αλαδήηεζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Παξάιιεια ην ζπγθεθξηκέλν portal παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θξάηεζεο αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ θαη πεξηγξαθέο ρξεζηψλ γηα δεθάδεο ρηιηάδεο εζηηαηφξηα θαη ελδηαθέξνπζεο 
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ηνπνζεζίεο αλά ηνλ θφζκν δεκηνπξγψληαο νπζηαζηηθά κηα δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα 

ηνπξηζηηθήο ελεκέξσζεο. 

Δηθόλα 5: Απόζπαζκα από ην portal www.tripadvisor.com 

 

Αλάινγεο είλαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην portal “BOOKING” κε έδξα ην 

Άκζηεξληακ, κε απνθιεηζηηθή σζηφζν ππεξεζία ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε θξαηήζεηο μελνδνρείσλ. 

 

 

Δηθόλα 6: Απόζπαζκα από ην portal www.booking.com 

 

 Σν Travelocity έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Sabre θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα ηξία πην 

γλσζηά websites ζηηο Ζ.Π.Α. Πξνζθέξεη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ βνεζνχλ ηνπο 
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θαηαλαισηέο λα βξνπλ ηελ θαιχηεξε ηηκή γηα κεηαθηλήζεηο, δηακνλή ζε μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ελνηθηάζεηο ησλ απηνθηλήησλ.  

 

Δηθόλα 7: Ζ Αξρηθή ζειίδα ηνπ www.travelocity.com 

Σν Expedia παξέρεη ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο-

πειάηεο λα  πξνγξακκαηίδνπλ κε δπλακηθφ ηξφπν νινθιεξσκέλα ηαμίδηα, ηα νπνία κπνξεί 

λα ζπλδπάδνπλ πηήζεηο, μελνδνρεία , κεηαθηλήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο.  

Δηθόλα 8: ηηγκηόηππν ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ www.expedia.com 

 

 

Ζ ξαγδαία επέθηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ ζπληειείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε εμσθξεληθά γξήγνξνπο ξπζκνχο έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο  ειεθηξνληθέο 
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ππεξεζίεο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ο θιάδνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ αληαπνθξίζεθε εμαηξεηηθά ζηελ πξφθιεζε κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζηηο 

κέξεο καο ρηιηάδεο πάξνρνη ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ αλά ηνλ θφζκν, ε 

ιεπηνκεξήο παξάζεζε ησλ νπνίσλ μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ νδεγεί ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηήζνπλ λέεο 

δηφδνπο πξνο ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη απηφο είλαη ν βαζηθφο 

ιφγνο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ παξνρή θηλεηψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. ηελ παξαθάησ ελφηεηα ζα 

πεξηγξαθνχλ νη θηλεηέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο. 

 

2.2. M-Services 

 

Ζ επξεία δηάδνζε ησλ e-services ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, 

ηελ παξάιιειε δηάδνζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε ησλ 

δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, αλαγθάδνπλ ηνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ λα 

ζηξαθνχλ ζε κηα λέα κέζνδν παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη ηα ιεγφκελα 

mobile services ζηνλ ηνπξηζκφ.  

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ρξήζε ησλ αζχξκαησλ, θηλεηψλ δηθηχσλ θαη 

ζπζθεπψλ αλαπηχζζεηαη δηαξθψο. Σν θηλεηφ εκπφξην κπνξεί λα νξηζηεί σο νπνηαδήπνηε 

ζπλαιιαγή πνπ πεξηιακβάλεη ρξεκαηηθή αμία θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο θηλεηνχ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ (Camponovo G., Pigneur Y., 2003). Αθνξά ηε ρξήζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ ελνπνίεζε αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ θαη αζχξκαησλ 

ζπζθεπψλ κέζα ζε επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα ( Elliott G., Phillips N., 2004). Παξφκνηα κε 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε εζηίαζε γίλεηαη ζηελ αληαιιαγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ρσξίο φκσο ηνλ πεξηνξηζκφ ρξήζεο θαισδησκέλεο ππνδνκήο. Οη θηλεηέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ βέβαηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη δηεπαθψλ κε θηλεηέο 

ζπζθεπέο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηέο ζπζθεπέο ρεηξφο, φπσο πξνζσπηθνί 

Φεθηαθνί Βνεζνί (Personal Digital Assistant's - PDA) θαη θηλεηά ηειέθσλα πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Παιαηφηεξα ηέηνηνπ είδνπο 
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ζπζθεπέο ζεσξνχληαλ έλα είδνο πνιπηέιεηαο γηα ηνπο θαηέρνληεο αιιά απηή ε θαηάζηαζε 

έρεη πιένλ αιιάμεη. Ζ αγνξά θηλεηήο ηερλνινγίαο έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  

 

 Σν θηλεηφ εκπφξην εμππεξεηεί πειάηεο πνπ θηλνχληαη θαη εμαξηψληαη απφ έλα 

θνξεηφ PC, φπσο έλα θηλεηφ ηειέθσλν ή PDA. Τπάξρνπλ πνιιέο βαζηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ειεθηξνληθνχ θαη θηλεηνχ εκπνξίνπ (Πίλαθαο 4). Γηα παξάδεηγκα ην m-commerce 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ ππεξεζίεο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά πεξηνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο νζφλεο θαη ε 

ρσξεηηθφηεηα κλήκεο. ηνλ πίλαθα 4 απεηθνλίδεηαη κία ζχγθξηζε κεξηθψλ ζπληειεζηψλ 

πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ απφ ην θηλεηφ εκπφξην. 

 

Πίλαθαο 4: Ζιεθηξνληθό εκπόξην VS Κηλεηό εκπόξην (Elliott G., Phillips N., 2004) 

πληειεζηήο E-commerce M-commmerce 

Δζηίαζε ζε πξνϊόληα ή 

ππεξεζίεο 
Δζηίαζε ζε πξντφληα Δζηίαζε ζε ππεξεζίεο 

Παξνρή πξνϊόληωλ ή 

ππεξεζηώλ 

Παγθφζκηα ελζχξκαηε 

πξφζβαζε 

Παγθφζκηα αζχξκαηε 

πξφζβαζε 

Πόξνη γηα πξνϊόληα ή 

ππεξεζίεο 

ηαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα 

Γπλακηθά δεδνκέλα αλάινγα 

κε ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε 

Πξνζέιθπζε ζε πξνϊόληα 

ή ππεξεζίεο 

ηαζεξή πξφζβαζε, ρσξίο 

πεξηνξηζκφ ρξφλνπ 
Πξφζβαζε ελ θηλήζεη 

 

Πνιιέο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ θηλεηνχ εκπνξίνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, φπσο γηα 

παξάδεηγκα θηλεηέο νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο, θηλεηή δηαθήκηζε, θηλεηή δηαρείξηζε 

εκπνξεπκάησλ, εληνπηζκφο θαη αγνξά πξντφλησλ, θηλεηέο δεκνπξαζίεο, θηλεηέο ππεξεζίεο 

δηαζθέδαζεο, θηλεηά γξαθεία, θηλεηή εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε θαη αζχξκαηα θέληξα 

πιεξνθνξηψλ. Πνιχ δεκνθηιείο είλαη νη θηλεηέο ππεξεζίεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

πιεξσκψλ. Δπίζεο, θαη νη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο κέζσ θηλεηψλ  

ζπζθεπψλ δίλνπλ ζεκάδηα φηη ζα θπξηαξρήζνπλ ζην κέιινλ (Ngai E.W.T., Gunasekaran 

A., 2005; Kalakota R.&Robinson M., 2002). 
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Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ θηλεηήο πιαηθφξκαο ζηνλ ηνπξηζκφ ζπληζηά κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη βαζηθφ παξάδεηγκα 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίαο. Οη εθαξκνγέο m-tourism ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ 

πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ θαη νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη 

ζηελ πεξηήγεζε ζε πφιεηο κε ηε κνξθή θνξεηνχ μελαγνχ. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θηλεηψλ ππεξεζηψλ κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη : 

Πίλαθαο 5: Σύπνη θηλεηώλ ππεξεζηώλ 

 

 

 

 

SMS ALERTS 

Ζιεθηξνληθά κελχκαηα ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα ηνλ 

ελεκεξψλνπλ γηα θάπνην ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ φπσο δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ 

ζε αεξνπνξηθέο πηήζεηο ή θιηλψλ ζε μελνδνρεία. Οη ππεξεζίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε είηε κεκνλσκέλσλ πειαηψλ είηε 

ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη λα απαηηνχλ άκεζε ελεκέξσζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππνζηεξίδεη επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

εηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ (interoperability), ψζηε ε απνζηνιή ησλ SMS 

εηδνπνηήζεσλ λα γίλεηαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα. Δλαιιαθηηθά, ν 

απνζηνιέαο επηιέγεη ην βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο θαη άξα πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηξφπν απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ (Australian Competition and Consumer 

Commission, 2004) 

 

 

 

MOBILE 

ORIGINATED 

SERVICES 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ν πειάηεο 

ρξεζηκνπνηεί γηα κία θνξά, κε απνζηνιή SMS ζε ζπγθεθξηκέλν 5-ςήθην 

αξηζκφ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη μαλά ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα ζηείιεη μαλά 

SMS ζηνλ ελ ιφγσ 5-ςήθην αξηζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ηειηθνί ρξήζηεο 

κπνξνχλ φπνηε επηζπκνχλ λα έρνπλ άκεζε, ελ θηλήζεη ελεκέξσζε ζην 

θηλεηφ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελεκέξσζε 

ζρεηηθή κε ηνλ θαηξφ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ή γηα ρξεζηηθέο 

πιεξνθνξίεο αλεχξεζεο ζεκείσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα εθεκεξεχνληα θαξκαθεία ζηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο (Australian Competition and Consumer Commission, 

2004) 

 

 

Έλαο ηνπξίζηαο πνπ πεξηεγείηαη ζε κηα μέλε ρψξα ππάξρεη πεξίπησζε λα 

βξεζεί ζε άκεζν θίλδπλν ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη 
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ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΔΚΣΑΚΣΟΤ 

ΑΝΑΓΚΖ 

αθξηβψο ηελ ζέζε ηνπ. Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο παξέρνπλ κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο απηή ηνπ εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ελφο 

αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή αλάγθε - π.ρ. χζηεξα απφ απηνθηλεηηθφ 

δπζηχρεκα ή εγθιεκαηηθή ελέξγεηα, ή αθφκα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

απιψο έρεη ραζεί. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν εληνπηζκφο ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζεο ελδέρεηαη λα απνβεί ζσηήξηνο, αθνχ κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο 

κπνξεί λα πξνζθεξζεί ε απαξαίηεηε βνήζεηα. Σέηνηεο ππεξεζίεο 

πξνζθέξνληαη ηφζν ζε δεκφζην φζν θαη ζε ηδησηηθφ πιαίζην. 

(http://www.neo2.gr) 

 

 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΛΟΖΓΖΖ 

Ίζσο ε πην θιαζηθή εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, αιιά θαη ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν. Μέζσ ελφο GPS έλαο νδεγφο ή θαη πεδφο κπνξεί λα 

δεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Ζ 

ππεξεζία απηή έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζε ηδηψηεο θαη 

κηζζσκέλα νρήκαηα. (Fouzia M., Subrun J., 2010). Μηα πην ζχγρξνλε 

εθδνρή ππεξεζηψλ πινήγεζεο ζέιεη ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζαξκνζκέλεο πάλσ ζην θαξφηζη ηνπ super market γηα 

θαζνδήγεζε ηνπ πειάηε πξνο ηα πξντφληα, ηα νπνία επηζπκεί λα αγνξάζεη 

παίξλνληαο σο είζνδν ηελ ιίζηα κε ηεο αγνξέο πνπ επηζπκεί ν 

θαηαλαισηήο.(Hosbond J.H., Skov M., 2007) 

 

 

 

 

 

 

PUSH SERVICES 

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, απηέο νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζην 

ρξήζηε αθφκα θαη αλ δελ ηηο έρεη δεηήζεη άκεζα. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν 

ρξήζηεο πιεζηάδεη θάπνην γεσγξαθηθφ ρψξν, εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζηελ 

νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ πιεξνθνξίεο γηα ην ρψξν ή, ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, πξνβάιινληαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα γηα εζηηαηφξηα ή 

θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. (Fouzia M., Subrun J., 2010). Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε  ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο απφ ηνπο πνιηηηθνχο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξνεθινγηθήο ηνπο 

εθζηξαηείαο κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ sms. Ζ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε είλαη 

ηφζν δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο πνπ δηελεξγνχληαη έξεπλεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα sms αλάινγα κε ην πξνθίι πνπ 

επηζπκεί λα παξνπζηάζεη ν θάζε ππνςήθηνο (Prete M.I, 2007). Χζηφζν 

παξφηη ν ρξήζηεο δελ έρεη δεηήζεη ν ίδηνο ηελ ππεξεζία, ε πιεηνςεθία ησλ 

ρξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ ηελ απνξξίπηεη θαη δελ ηελ ζεσξεί θνξηηθή 
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(Muk A., 2007). Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππεξεζηψλ είλαη πην ζχλζεηε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε, αθνχ αθελφο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ηα 

ελδηαθέξνληα θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη αθεηέξνπ ζπλερφκελα θαη 

κε ελδηαθέξνληα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηνπ ρξήζηε ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ δπζαξέζθεηα (Fouzia M., Subrun J., 2010) .  

 

 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

Παξέρνληαη ζην πιαίζην ινγηθήο παξφκνηαο κε εθείλε ησλ ππεξεζηψλ 

πινήγεζεο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο (π.ρ. κνπζεία, αμηνζέαηα, μελνδνρεία) ή γηα ηελ 

νδηθή θίλεζε. Σέηνηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα απνβνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζε 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο, αθνχ ν επηζθέπηεο κίαο πφιεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πιεξνθνξεζεί, γηα παξάδεηγκα, γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ηα 

δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ ή ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ αμηνζέαησλ κηαο 

πεξηνρήο, αμηνπνηψληαο ηνπο ηαμηδησηηθνχο θαη ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο πνπ 

παξέρνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο.  

(http://www.neo2.gr/c/document_library/get_file?folderId=27994&name=D

LFE-1001.pdf) 

 

 

M-TICKETING 

Ο  πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα θιείζεη ην εηζηηήξηφ ηνπ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη 

θαη παξάιιεια λα επηιέμεη ηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα επηζπκεί λα θαζήζεη ζην 

κέζν κε ην νπνίν ζα ηαμηδέςεη. Παξφκνηεο ππεξεζίεο παξέρνπλ νξηζκέλεο 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο σο επί ην πιείζηνλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα, σζηφζν ε ππεξεζία έρεη επεθηαζεί ζεκαληηθά θαη θαιχπηεη απφ 

εηζηηήξηα ζε φια ηα κέζα κεηαθνξάο κέρξη εηζηηήξηα ζε παξαζηάζεηο θαη 

ζπλαπιίεο. 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ 

ΞΔΝΑΓΧΝ 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ πάξνρν λα ηνπ απνζηείιεη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

μελάγεζή ηνπ ζε αμηφινγα ζεκεία πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία αζθαιψο είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη 

θαη αζχγρξνλα θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε, φπνπ απιά 

ηνπ απνζηέιιεηαη ην πιηθφ πνπ αθνξά ην αίηεκά ηνπ ζε νπηηθναθνπζηηθή 

κνξθή. 

 

MOBILE 

PAYMENT 

Χο m-payment κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε 

ειεθηξνληθά κέζα κηαο πιεξσκήο απφ ηνλ πιεξσηή ζηνλ απνδέθηε ηεο 

πιεξσκήο κέζσ ρξήζεο κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο (θηλεηφ ηειέθσλν ή PDA 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο), κε 
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ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ζηέιλνληαη θαη ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο δηα κέζνπ 

κηαο αζχξκαηεο δεχμεο. (De Clercq K., 2001) 

 

 

SMS PAYMENT 

Μηα αθφκε ππεξεζία ε νπνία αλέθπςε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ 

επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ είλαη απηή ηνπ SMS payment. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν ηνπ electronic payment 

φπνπ φκσο ε ρξέσζε ησλ πειαηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο ρξέσζεο SMS πνπ 

απνζηέιινπλ πξνο έλα θέληξν ιήςεο κελπκάησλ (Rettie R. and Brum M., 

2001). 

 

 

 

MOBILE 

AUTHENTICATIO

N 

Νέα ιχζε γηα ηελ εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθέο 

θάξηεο θαη ησλ ινηπψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. ηελ νηθνλνκηθή 

θνηλφηεηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαθξίβσζε κε δχν ζπληειεζηέο ζπλερίδεη 

λα απμάλεηαη. Σα  ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ 

απφ ηελ εμαθξίβσζε κε έλαλ ζπληειεζηή, ζηελ εμαθξίβσζε κε δχν 

ζπληειεζηέο γηα ηηο online ζπλαιιαγέο «πςεινχ θηλδχλνπ», ζηηο νπνίεο 

εκπιέθεηαη ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε ή πνπ 

αθνξνχλ ηελ κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ πξνο ηξίηνπο. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη / ή 

PDAs γηα ηε δεκηνπξγία θσδηθψλ κηαο ρξήζεσο. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα 

«θαηεβάζνπλ» κηα εθαξκνγή εμαθξίβσζεο ζην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπο ή ην 

PDA. Μφιηο ην θάλνπλ απηφ, πξνηξέπνληαη άκεζα λα εηζάγνπλ ην ΡΗΝ ηνπο 

ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ 

θσδηθφ κηαο ρξήζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα εηζαρζεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

online ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ή εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ ζε 

εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο (Me Gianluigi. et al,2006). 

 

 Γεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία δηαξθψο εμειίζζεηαη, νη πξναλαθεξζείζεο ππεξεζίεο 

επίζεο εμειίζζνληαη, ελψ παξάιιεια λέεο ππεξεζίεο αλαθχπηνπλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Απηφ ζρεηίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηηο δηαξθψο 

απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο κεηεμειίζζνληαη ζε ηφζν 

γξήγνξν βαζκφ πνπ νη επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ αδπλαηνχλ λα αθνινπζήζνπλ.  

 

 Μειεηψληαο ηελ αγνξά παξαηεξείηαη κία αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ ηερλνινγηψλ θαη 

απμεκέλε ρξήζε ππεξεζηψλ ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη ζπζθεπέο φπσο ππεξεζίεο 
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δηαζθέδαζεο (personal gaming,  music listening), ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ηδέα ηεο παξνρήο ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηψλ νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε έρεη ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηέηνησλ αλαγθψλ. Γηα παξάδεηγκα νη ρξήζηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θηλεηέο εθαξκνγέο ψζηε λα πξνκεζεχνληαη θνλζεξβνπνηεκέλα 

ξνθήκαηα απφ απηφκαηνπο πσιεηέο (π.ρ. e3india.com), λα εληνπίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ελφο αλζξψπνπ (π.ρ. traceamobile.com, childlocate.com.uk)  θαη λα 

αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν απφ κέξε πνπ έρνπλ επηζθεθζεί θαη πξάγκαηα πνπ 

είδαλ (π.ρ. limbo.com). Δίλαη πξνθαλέο φηη νη θηλεηέο εθαξκνγέο έρνπλ εληζρχζεη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ πέξα απφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ επηθνηλσλία κέζσ θσλήο 

(Gasimov A., Phang C.W., Tan C., Sutanto J. 2010). 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: 

 ηελ σξηκφηεηα ησλ θηλεηψλ ππνδνκψλ δηθηχσλ 

 ηνλ πξνεγκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

 ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα θηλεηέο εθαξκνγέο / ππεξεζίεο. 

 

 Απφδεημε γηα ηελ απμαλφκελε δήηεζε θηλεηψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

παξέρεηαη απφ δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα 20 απφ ηνπο 135 

εθαηνκκχξηα κνλαδηθνχο επηζθέπηεο ηνπ MySpace ήηαλ θηλεηνί επηζθέπηεο. Δπίζεο, ε In-

Stat εθηίκεζε φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παγθφζκησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ ζα 

θηάζεη ηα 975 εθαηνκκχξηα ην 2012 (Gasimov A., Phang C.W., Tan C., Sutanto J. 2010).  

 

 Ζ αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εηζαγσγή web 

εθαξκνγψλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Απηέο νη εθαξκνγέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο blog, podcast, video θαη  music sharing θαη θνηλσληθή δηθηχσζε. Οη 

πεξηζζφηεξεο δεκνθηιείο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην web έρνπλ θαη αληίζηνηρε 

θηλεηή έθδνζε (π.ρ. m.ebay.com, mobile.xing.com, m.facebook.com).  

 

 Καζψο ην θελφ κεηαμχ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ππνινγηζηψλ γίλεηαη κηθξφηεξν, 

ηφζν πην ιίγεο ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηε κεηάβαζε ελφο 
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ππάξρνληνο ειεθηξνληθνχ ηζηνηφπνπ/ππεξεζίαο ζε αληίζηνηρε θηλεηή εθαξκνγή (π.ρ. 

Opera Mobile, Symbian Web Browser, iPhone Safari). Γηα παξάδεηγκα, νη 50 θαιχηεξεο 

εθαξκνγέο ηεο Google κε Android ινγηζκηθφ, επέδεημαλ έλα λέν κεγάιν θνκκάηη 

εθαξκνγψλ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα θηλεηή ρξήζε (π.ρ. compareEverywhere, Android 

Locale) (Gasimov A., Phang C.W., Tan C., Sutanto J. 2010).  Απηφ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε 

γηα ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε θηλεηψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο παξέρνπλ πνιιαπιά νθέιε θαη 

ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο εθεί πνπ νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηνχλ πζηεξνχλ. 

 

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο ππάξρνπζεο θηλεηέο εθαξκνγέο ζηελ αγνξά 

παξαηεξνχκε ηέζζεξηο θχξηνπο ηχπνπο εθαξκνγψλ (Πίλαθαο 6): 

 

 θηλεηέο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο (πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε 2 ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. ηέηνηεο 

ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ πεξηιακβάλνπλ 

επηπξφζζεηεο αθνινχζσο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. εθαξκνγέο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ 

κεηαμχ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ φπσο m-banking θαη m-ticketing), 

 θηλεηέο εθαξκνγέο δηάρπζεο πεξηερνκέλνπ (ππνζηεξίδνπλ ηε δηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο κεηαμχ ρξεζηψλ, γηα παξάδεηγκα απνζηνιή πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζην marketing φπσο εθπησηηθά θνππφληα ή δηαθεκίζεηο ζε θηλεηνχο 

ρξήζηεο), 

 θηλεηέο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

γηα ζπκκεηνρή θαη δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ρξήζηεο) θαη  

 θηλεηέο εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή παξαγσγηθφηεηα θαη 

ςπραγσγία (ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία π.ρ. Microsoft Office Mobile ή ηε κνπζηθή π.ρ. Pandora)  
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Πίλαθαο 6: Καηεγνξηνπνίεζε ηωλ Κηλεηώλ Δθαξκνγώλ (Gasimov A., Phang C.W., Tan C., 

Sutanto J. 2010) 

  

 Οη θηλεηέο ππεξεζίεο δελ έρνπλ εληαρζεί πιήξσο ζηελ ππεξεζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ, αιιά ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηφ είλαη απνιχησο 

θπζηθφ, δεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο νθείιεη 

λα επηδείμεη πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο ζην ζχλνιφ ηνπ ψζηε φιεο νη επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή δπλακηθήο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεζνχλ ζε αληαγσληζηηθά 

επίπεδα. Παξφηη νη θηλεηέο ππεξεζίεο βξίζθνληαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην έρνπλ ήδε γίλεη 

νξαηά ηφζν ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φζν θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. 
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2.2.1 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, νθέιε, αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο 

 

'Οπσο πξναλαθέξζεθε ηελ πνηφηεηα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηελ θαζνξίδνπλ θαηά βάζε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνπ θαζηζηνχλ θαζεκηά απφ 

ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο μερσξηζηή θαη άξα κνλαδηθή. Απηφ είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν, ην νπνίν 

θαζνξίδεη θαηά βάζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ.  

 

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

 

Σν πξψην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη θαη αξθεηά 

πξνθαλέο είλαη ε έιιεηςε πεξηνξηζκψλ πνπ λα ζπλδένληαη κε ην ρψξν θαη ην 

ρξφλν.(Balasubramanian S., et al,2002; Kalakota & Robinson, 2002). Έλα αθφκε βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ είλαη ε ρξεζηκφηεηα πνπ αληιεί ν ρξήζηεο απφ 

απηέο δεδνκέλνπ φηη εθφζνλ ην πεξηερφκελφ ηνπο δεκηνπξγείηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ηνπ θαηφρνπ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο (Siau K., et al , 2001), είλαη ινγηθφ ν ρξήζηεο λα αληιεί 

κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα απφ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο (Nysveen et al, 2005) θάηη 

πνπ ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη επραξίζηεζε θαη ραιάξσζε αθφκε θαη κε δπζάξεζηεο 

δηαδηθαζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο (Leung L. and Wei R., 2000). 

Παξάιιεια θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ φπσο ε ηαρχηεηά ηνπ θαη ε 

ζπλδεζηκφηεηά ηνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πνηφηεηάο ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο (Nordman J.and Liljander V., 2003). 

 

πλνπηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ είλαη ηα εμήο: 

 Γπλαηφηεηα αζθαιψλ online ζπλαιιαγψλ 

 Πξφζβαζε ζην Internet θαη ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο πξαθηηθά απφ νπνπδήπνηε - 

ειεπζεξία θίλεζεο. 

 Γηάζεζε ζεκαληηθά εκπινπηηζκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 

ην γεσγξαθηθφ ζηίγκα  
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 Ακθίδξνκε αληαιιαγή δεδνκέλσλ φρη κφλν κέζσ θεηκέλνπ, αιιά θαη 

θσηνγξαθηψλ, video, ήρνπ. 

 Πξνζσπνπνίεζε ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε - ρξήζηε θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

 Δχθνινο θαη γξήγνξνο δηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ ζε επαθέο ηνπ θάζε ρξήζηε 

κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

 

 Αθνινχζσο, νη  ρξήζηεο ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ  είλαη γηα πξψηε θνξά ζε ζέζε λα 

επηιέγνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ, αγνξάδνληαο θαη εγθαζηζηψληαο ηελ 

αλάινγε εθαξκνγή ζηελ ζπζθεπή ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο 

ακθίδξνκνπ θαλαιηνχ άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ 

ρσξίο ηελ παξεκβνιή ελδηάκεζσλ θάηη πνπ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν αλακέλεηαη λα κεηψζεη 

ζεκαληηθά ην θφζηνο. 

 

 Δπίζεο, θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε 

ζπκβαηφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιαηθνξκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Μέρξη ζηηγκήο θπξηαξρνχλ πέληε εηαηξίεο ζηελ θαηαζθεπή 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (OS) γηα θηλεηά, θαη απηέο είλαη ε Nokia (Symbian), Microsoft 

(Windows Mobile), RIM (BlackBerry OS), Apple (iPhone OS) θαη ε Google (Android). 

 

 Μία ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα PC θαη γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο είλαη ε έιιεηςε ηππνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ PC's ππάξρνπλ πνιινί 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη επεμεξγαζίαο θαη δηακνηξαζκνχ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

πιαηθφξκεο, αιιά θαη αλάπηπμε ιχζεσλ γηα δηάθνξεο ζπλεξγαδφκελεο πιαηθφξκεο. 

Δπίζεο  κπνξεί ζε έλα PC λα "ηξέρνπλ" δχν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Κάηη ηέηνην δελ είλαη 

πιήξσο πηνζεηεκέλν γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη πιαηθφξκεο. Κάζε πιαηθφξκα πξνζπαζεί 

λα θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά πξνσζψληαο εθαξκνγέο ησλ δηθψλ ηνπο θαηαζηεκάησλ 

εθαξκνγψλ (application stores), αιιά θακία απφ ηηο πιαηθφξκεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα 

επηβάιινπλ ην δηθφ ηνπο πξφηππν ζηελ αγνξά. Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

εηαηξίεο πνπ κνηξάδνληαη πάλσ απφ ην 83% ηεο αγνξάο ζε έμππλα ηειέθσλα (Nokia, RIM, 

Apple, HTC). ε κία ηδαληθή πεξίπησζε ζα κπνξνχζαλ νη εηαηξίεο απηέο λα ζπλεξγαζηνχλ 
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ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κία δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο. Βέβαηα, ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιιψλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (φπσο π.ρ. δηαρεηξηζηέο θηλεηψλ δηθηχσλ, εηαηξίεο αλάπηπμεο 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ) θαζηζηνχλ πεξίπινθε ηε δνκή ηεο αγνξάο θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

(Gasimov A., Phang C.W., Tan C., Sutanto J. 2010). Ζ επεθηαζηκφηεηα κίαο θηλεηήο 

εθαξκνγήο εμεξεπλάηαη ιηγφηεξν, φκσο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία ηεο. Ζ επεθηαζηκφηεηα ζεκαίλεη επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο, νπφηε απαηηεί θαη 

επηπιένλ πφξνπο παξά ηξνπνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Δθηηκάηαη φηη ε ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη θηλεηψλ δηθηχσλ ζα απμεζεί ζηα 

πξνζερή έηε θαζψο ε θαηεγνξία θηλεηψλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα ζπλερίζεη 

λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

είλαη ε πξνζσπηθή/ηδησηηθή ρξήζε. Δθηφο απφ ην ξνιφη θαη ην πνξηνθφιη, ην θηλεηφ 

ηειέθσλν ζεσξείηαη πιένλ έλα απφ ηα 3 πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ έλαο άλζξσπνο 

θξαηάεη καδί ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαθνξά ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Δηδηθφηεξα, ε ηηκή κίαο θηλεηήο ζπζθεπήο 

εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κέγεζνο ηεο νζφλεο, ην βάξνο, ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη ε ηαρχηεηα ηνπ επεμεξγαζηή απνηεινχλ ηελ νκάδα ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επρξεζηία θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ινγηζκηθφ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ απνηεινχλ έλαλ αθφκε παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπο θαη δε κε 

ηελ ηηκή ηνπο (Δηθφλα 9). Οπφηε είλαη ινγηθφ νη θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά λα ηπγράλνπλ κεγαιχηεξεο δήηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο.  
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Δηθόλα 9: ύγθξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (Gasimov A., Phang C.W., Tan 

C., Sutanto J. 2010) 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία 

θαζηζηνχλ κία θηλεηή ππεξεζία ή κία θηλεηή ζπζθεπή απνδνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αιιάδνπλ κε ην 

πέξαζκα ησλ εηψλ θαη αθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. 

Άξα φζν πην ζχγρξνλε είλαη κία θηλεηή ππεξεζία / ζπζθεπή ηφζν πην επξέσο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

  

Οθέιε 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ 

ηελ ρξήζε θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Πίλαθαο 7: Οθέιε ρξήζεο θηλεηώλ ππεξεζηώλ ζηνλ νπξηζκό 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ 

ΟΝΣΟΣΖΣΔ 
ΟΦΔΛΖ 

G2C,G2B,B2C Γηαδξαζηηθέο έξεπλεο αγνξάο 

G2C, B2C Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ επηζθεπηψλ 

G2C,G2B,B2C 
Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε 

βάζε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ηνπξίζηα 

B2C Δληνπηζκφο ηεο ζέζεο ησλ επηζθεπηψλ (visitor tracking) 

G2C, B2C Δπηθνηλσλία κε ηνπο επηζθέπηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 
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(visitor paging) 

G2C,G2B,B2C 

Γεκηνπξγία πξνθίι γηα  ηνλ θάζε επηζθέπηε κέζσ έξεπλαο αγνξάο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζπιινγή ζηνηρείσλ (π.ρ. πνηά αληηθείκελα 

επηζθέπηνληαη, πφζν ρξφλν μνδεχνπλ ζε θάζε αληηθείκελν, ηί 

πιεξνθνξίεο ηνπο ελδηαθέξνπλ) 

G2C,G2B,B2C Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

G2C,G2B,B2C Παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο 

G2C,G2B,B2C Γπλαηφηεηα ρξήζεο ηερληθψλ marketing 

 

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

 

 Σν θηλεηφ επηρεηξείλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζπλερψο ελαιιαζζφκελν θαη 

πεξίπινθν πεξηβάιινλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο, ηεο δήηεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο. ην ηερλνινγηθφ επίπεδν, νη αβεβαηφηεηεο 

πξνθαινχληαη ζπλήζσο απφ ηηο γξήγνξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηε κάρε γηα πηνζέηεζε 

πξνηχπσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο κηαο βηνκεραλίαο.  

 

 Χζηφζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. Ο πξψηνο είλαη θνηλφο κε απηνχο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη αθνξά ηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ κε 

ηελ ρξήζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Δδψ ε αδπλακία δελ ζπλδέεηαη 

κφλν κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ηεο θηλεηήο 

ζπζθεπήο πνπ απνηειεί κηα πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο.  

 

 Οη απνηειεζκαηηθέο θαη γξήγνξεο αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο 

ζπλήζσο εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (Γπηηθή Δπξψπε, ΖΠΑ, Ηαπσλία) θαη δελ 

είλαη πάληα δηαζέζηκεο ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε πνιχ κηθξέο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ 

(δειαδή ζε εξεκηθέο πεξηνρέο φπνπ ε θάιπςε ηνπ κεηαδφηε είλαη άζρεκε) κε άκεζν 

απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαην γηα ηνλ ηνπξίζηα λα ρξεζηκνπνηήζεη εθαξκνγέο πνπ 

απαηηνχλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 
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 Παξάιιεια ζηηο ππεξεζίεο θηλεηνχ ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο κεζάδνληεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίνη ρξεψλνπλ κε επηπιένλ 

θξπθά θφζηε ηφζν ηνπο παξφρνπο φζν θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγψληαο 

έλαλ επηπιένλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ. Σν εχξνο 

δψλεο είλαη κηθξφ θαη αθξηβφ (αθξηβέο ηειεπηθνηλσλίεο, πςειή ρξέσζε ζε 3G δίθηπα 

ηειεπηθνηλσληψλ) θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ ζπζθεπψλ αξθεηνί (ρακειή δηάξθεηα κπαηαξίαο, 

βξαδχηεξνη επεμεξγαζηέο ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, κηθξφηεξε νζφλε, κηθξφηεξεο θαη 

δχζρξεζην πιεθηξνιφγην). Δπίζεο, ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζε θηλεηέο 

ππεξεζίεο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κεγάινπ αξηζκνχ εκπιεθφκελσλ νληνηήησλ ηεο αγνξάο 

φπσο εηαηξίεο δηθηχσλ, νη θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ θ.ι.π. Σέινο, ε πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ αζχξκαηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πνπ ε ηειεπηαία εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ πιεζψξα εμσγελψλ παξαγφλησλ ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ μεθεχγεη απφ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 Πνιιά άηνκα θαη νξγαληζκνί εμαθνινπζνχλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αζχξκαηε ηερλνινγία (εηδηθά ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

κεηάδνζεο αθηηλνβνιίαο κηθξνθπκάησλ). Πνιιέο θπβεξλήζεηο απαηηνχλ απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ λα δεκνζηεχνπλ καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα 

αθηηλνβνιίαο γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα αζχξκαηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

(Elliott G., Phillips N., 2004). 

 

 Γεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη νη πξναλαθεξζείζεο 

ππεξεζίεο επίζεο εμειίζζνληαη, παξάιιεια λέεο ππεξεζίεο αλαθχπηνπλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Απηφ ζρεηίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηηο δηαξθψο 

απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζε πην ζχλζεηα 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηελ απιή 

ρξήζε ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ δεδνκέλνπ φηη νη 

εμειίμεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ξαγδαίεο θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο είλαη 

επηβεβιεκέλε ψζηε νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπο. 
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 ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ηδηαηηεξφηεηεο, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Αθνινχζσο ζα πεξηγξάςνπκε ιεπηνκεξψο ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο θηλεηψλ ππεξεζηψλ θαη ζα παξνπζηάζνπκε case studies εθαξκνγήο ηέηνησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία κε απψηεξν ζηφρν ηελ εχξεζε 

απαληήζεσλ ζηα ηέζζεξα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
. Δθαξκνγέο θηλεηώλ ππεξεζηώλ ζηνλ Σνπξηζκό 

 

Όπσο πξναλαθέξακε ν ηνπξηζκφο θαη νη κεηαθνξέο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα επθαηξηψλ αλάδεημεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηηο  θηλεηέο 

επηθνηλσλίεο, νη νπνίεο δχλαληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, λα ηνπο  βνεζήζνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδίνπ ηνπο, 

αιιά θαη λα πξνηείλνπλ  δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο (αθφκε θαη αλ 

βξίζθνληαη ελ θηλήζεη). Οη ηαμηδηψηεο, αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ γηα 

δηαζθέδαζε ή γηα δνπιεηά, ζα ζειήζνπλ έλα γξήγνξν, επέιηθην, θαη βνιηθφ κέζν 

κεηαθνξάο, κηα άκεζε θαη άςνγε ηνπξηζηηθή μελάγεζε, αιιά θαη ηνπηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ θαηξφ, ηηο επηινγέο θαηαιπκάησλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα, ςπραγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζε έλα ηαμίδη. 

 

 Οη ηαμηδηψηεο επηζπκνχλ κηα πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ ζε θάζε ζηάδην 

ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαη άκεζε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηέο φηαλ είλαη απαξαίηεηεο. Σα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ε πξφζβαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πιεξνθνξίεο γίλνληαλ κε έλαλ 

ζηαηηθφ ηξφπν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δελ ήηαλ εθηθηή ε ιήςε ηνπο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο ηείλνπλ λα γίλνπλ ε βαζηθή ζπληζηψζα ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ δεδνκέλνπ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ θάζε ηαμηδηψηε, θαη 

σο εθ ηνχηνπ είλαη απαξαίηεην λα παξέρνληαη ζην ζσζηφ ρξφλν, ηφπν θαη κνξθή.  
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Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ πξνζδνθνχλ νη ηαμηδηψηεο - ηνπξίζηεο είλαη  ππεξεζίεο 

πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, πνπ ηηο έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο θαηά ηξφπν έγθαηξν θαη αθξηβή θαη είλαη δηαζέζηκεο ζε απηνχο αθφκα 

θαη αλ βξίζθνληαη ελ θηλήζεη. Απηά ηα ηξία δεδνκέλα απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ άμνλα ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

εηζαγσγή ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη αλαπφθεπθηε. 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηέιεζε εθαιηήξην 

εμέιημεο θαη επεκεξίαο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο θπξίσο ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα, θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε πιεζψξα λέσλ ππεξεζηψλ κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ δηαηήξεζε απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά. εκαληηθφ ξφιν έπαημε 

αζθαιψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε ε ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ έδσζε ζηηο 

θηλεηέο ζπζθεπέο ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ηα video θαη γεληθφηεξα ηηο 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή ρξήζε πνπ γηλφηαλ φια απηά ηα ρξφληα. 

(Becker M., 2007). Οπζηαζηηθά ε ηερλνινγία Web 2.0 έρεη δηεηζδχζεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο/ηνπξίζηεο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο / θνξείο / νξγαληζκνχο κέζσ ηεο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ  θαη 

ηεο αλάπηπμεο θηλεηψλ εθαξκνγψλ. Ζ ηερλνινγία Web 2.0 δηαθξίλεηαη απφ ηηο ππφινηπεο 

ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο βάζεη δχν βαζηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ (Bryan A., 2006). 

Πεξηέρεη  ιίγν νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή πξνο 

ζπδήηεζε ηδέα θαη εληζρχεη ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Anil Dash, 

2002).  

 

Μέζσ ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social/ Collaborative networking), αιιά θαη κε 

ηε ρξήζε RSS (Really Simple Syndication, Blogs/Weblogs, podcasting and online video, 

tagging (λένο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ), Mash-ups (ζπλδπαζκφο δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ή ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο κε 

πξνζηηζέκελε αμία ππεξεζίαο ζηνπο ηνπξίζηεο / επηζθέπηεο π.ρ. ζηνλ ηζηφηνπν 

traintimes.org.uk  ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ βξίζθνληαη ηα ηξέλα 

θαη πφηε ζα θηάζνπλ ζηηο ζηάζεηο ζπλδπάδνληαο πιεξνθνξία απφ ην Google Maps θαη απφ 
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ηνλ ηζηφηνπν ηνπ βξεηαληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ζρεηηθά κε ηα δξνκνιφγηα ησλ 

ηξέλσλ, ηηο θαζπζηεξήζεηο. θ.ι.π.) θαη Wikis (ηερλνινγίεο κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ  ελφο website) αληαιιάζζνληαη επθνιφηεξα ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο κε 

γεληθψο αμηφπηζηα αλ θαη ππνθεηκεληθά, ζηνηρεία. Παξαηεξείηαη ινηπφλ ζεκαληηθή επηξξνή 

ηνπ Web 2.0 ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα (Sigala M., 2007). ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί ζα 

επηρεηξεζεί ηαμηλφκεζε ησλ θηλεηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε 

παξνπζίαζε ησλ πεξηπησζηαθψλ κειεηψλ. 

 

3.1 Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο θηλεηώλ ππεξεζηώλ  

 

ηελ ηξέρνπζα παξάγξαθν ζα πεξηγξαθνχλ ηα βαζηθά θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ θηλεηψλ 

ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, έηζη φπσο απηά αλαδεηθλχνληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία θαη ε ξαγδαία αλάπηπμή ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε βάζε 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ινγηθφ ε 

πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε λα αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θάζε ππεξεζία. 

 

Πίλαθαο 8: Καηεγνξηνπνίεζε θηλεηώλ ππεξεζηώλ κε βάζε ηελ ηερλνινγία 

 

 

 

ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΖ 

ΚΗΝΖΣΖ 

ΤΚΔΤΖ 

Πξφζθαηα, επαλάζηαζε έρεη ζεκεησζεί ζε θηλεηά ηειέθσλα ζε 

ζπλδπαζκφ κε πξσηφθνιια θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ φπσο 3G θαη 

3.5G. Αλεξρφκελα πξσηφθνιια φπσο ην 4G αλακέλεηαη λα απμήζνπλ 

ην bandwidth ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δπηπξφζζεηα νη 

θαηαζθεπαζηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο επηρεηξνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ νινέλα θαη πην ειθπζηηθέο θαη εχρξεζηεο ζπζθεπέο 

κε κεγαιχηεξε νζφλε, ηαρχηεξν επεμεξγαζηή, ρακειφηεξν βάξνο, 

αχμεζε δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη θπζηθά δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζην  

internet.  Παξάδεηγκα απνηειεί ην iPhone ην νπνίν έρεη επξεία νζφλε  

θαη ηαπηφρξνλα κηθξφ κέγεζνο πνπ ελζσκαηψλεη ην πιεθηξνιφγην 

ζηελ νζφλε αθήο. Έλα θνπκπί επηζηξνθήο έρεη πξνζηεζεί ζηε 

ζπζθεπή γηα ιφγνπο επρξεζηίαο. Ζ επεμεξγαζηηθή ηζρχο ηνπο 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη κπνξνχλ πιένλ λα ζπγθξηζνχλ κε 
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θνξεηνχο ππνινγηζηέο. Δθηφο απφ ηε βειηίσζε ζηελ αλάιπζε ηεο 

θάκεξαο θαη ηεο εκβέιεηαο ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ, νη 

θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ επηπιένλ θαη ηελ ηερλνινγία Radio 

Frequency Identification (Gasimov A., Phang C.W., Tan C., Sutanto J. 

2010). 

Ζ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤ

ΜΔΝΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Οη αζχξκαηεο ειεθηξνληθέο εηηθέηεο (RFID) είλαη κία ηερλνινγία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

φπσο ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο αθφκε θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπξηζηψλ. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξνχλ νη ηνπξίζηεο λα εθνδηαζηνχλ κε ξνχρα πνπ δηαζέηνπλ RFID, 

ηα νπνία ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα ηε γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζε αλά πάζα 

ζηηγκή, ψζηε ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα 

εληνπηζηνχλ. Ζ Disneyland επίζεο ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηερλνινγία 

γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ έξεπλα αγνξάο ησλ επηζθεπηψλ ηεο ζηα 

ζεκαηηθά πάξθα ελεκεξψλνληαο ηνπο ζε πνηά ζεκεία δελ ππάξρνπλ 

κεγάιεο νπξέο ψζηε λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηα εθεί. ηηο αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία απηή ζηηο απνζθεπέο 

ζε αληηθαηάζηαζε ησλ  εηηθεηψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ψζηε λα 

κεησζνχλ νη απψιεηεο απνζθεπψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ησλ εηαηξεηψλ (άκεζνο εληνπηζκφο απνζθεπψλ), ελψ 

παξάιιεια απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε πνπ ληψζνπλ νη πειάηεο 

απέλαληη ζε κία αμηφπηζηε εηαηξεία (Σζάξηαο Π., Υξήζηνπ Δ., ηγάια 

Μ., Υαιθηίηε Κ., 2006). Ζ ηερλνινγία απηή έρεη αλνίμεη λένπο 

νξίδνληεο ζηελ πιεξσκή  θαη ηελ πηζηνπνίεζε κέζσ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ. 

 

 Μηα ελαιιαθηηθή θαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε θαηεγνξηνπνίεζε  είλαη απηή κε βάζε 

ην είδνο ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ πειάηε. Οη ππεξεζίεο θηλεηνχ ηνπξηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηνλ πάξνρν θαη ηνλ πειάηε. Απηέο είλαη: 
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Πίλαθαο 9: Καηεγνξηνπνίεζε θηλεηώλ ππεξεζηώλ κε βάζε ηηο εκπιεθόκελεο νληόηεηεο 

 

Δπηρείξεζε πξνο 

Καηαλαιωηή (Business to 

Customer) 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

απφ κηα επηρείξεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηεο 

απνζηνιήο κελπκάησλ ή κέζσ ηεο ρξήζεο αζχξκαησλ δηθηχσλ 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. 

Αθνχ εληνπηζηεί ν ρξήζηεο, ν πάξνρνο ηνπ απνζηέιιεη ζηελ 

θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηφο επηζπκεί κεζσ 

ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο. (Campbell D.E, J.D. Wells, and J.S. 

Valacich, 2009) 

Δπηρείξεζε πξνο 

Δπηρείξεζε (Business to 

Business) 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Ο πάξνρνο 

δηαρεηξίδεηαη έλαλ ηζηνηφπν, ζηνλ νπνίνλ ν πειάηεο πνπ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κηα άιιε επηρείξεζε κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ. Σν ζχζηεκα κπνξεί επίζεο λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, φπνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη αζχξκαηε πξφζβαζε φπνπ θαη αλ 

βξίζθεηαη θαη λα αηηείηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφρνπ κέζσ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ρξήζε browser (Paul G. Patterson, 

Richard A. Spreng, 1997).  

 

Κξαηηθνί θνξείο πξνο 

πνιίηεο (Government to 

Citizens) 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο 

ηνπξηζκνχ πξνο ηνπο πνιίηεο ελφο θξάηνπο, αιιά θαη ηνπο 

μέλνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη έλα θξάηνο. ε πνιιά 

θξάηε ηνπ θφζκνπ ε θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγεί θαη κία ηδησηηθή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα δηαθεκίζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα ζην Βαηηθαλφ ππάξρεη δπλαηφηεηα mobile 

μελάγεζεο ζηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ελψ ζηελ Διιάδα έρεη 

δεκηνπξγεζεί εηδηθή ππεξεζία πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

αθηνπιντθά δξνκνιφγηα κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ληκέλνο Πεηξαηψο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο (Zografos K. 

& Madas M., 2002). Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνξά 

θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ε έιιεηςε ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ 

νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 
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πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ project απφ δηαθνξεηηθνχο 

θξαηηθνχο θνξείο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη απηφ θαίλεηαη λα 

είλαη θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε. (Al-khamayseh S. and Lawrence E., 2006)  

Κξαηηθνί θνξείο πξνο 

επηρεηξήζεηο (Government 

to Business) 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πξνο 

δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο ζε κηα πεξηνρή κηαο ρψξαο. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα αληιήζεη ν ελδηαθεξφκελνο απφ έλα θπβεξλεηηθφ 

portal πνπ φκσο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δίλεη λέεο 

δηαζηάζεηο. (Vrechopoulos A., 2004) 

 

Με βάζε ην θαλάιη δηαλνκήο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε δχν θαηεγνξίεο θηλεηψλ 

ππεξεζηψλ:  

 

Πίλαθαο 10: Καηεγνξηνπνίεζε θηλεηώλ ππεξεζηώλ κε ην θαλάιη δηαλνκήο (Βνπράξα ., 2009) 

Kηλεηή πξόζβαζε ζε 

δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη portal 

Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθή ππεξεζία πξνζβάζηκε απφ θηλεηφ 

κέζν κε ρξήζε browser, ρσξίο λα εληνπίδνληαη απηφλνκα 

ραξαθηεξηζηηθά θηλεηήο εθαξκνγήο. 

 

 

 

Τπεξεζίεο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηνλ  εληνπηζκό ηνπ ρξήζηε  

Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, φπσο 

εηδνπνηήζεηο αζθαιείαο, πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, 

ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο. Έηζη ν ρξήζηεο ιακβάλεη ελ θηλήζεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ φπσο 

θαηαιχκαηα, ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, 

πιεξνθνξίεο κεηαθνξψλ, πιεξνθνξίεο θαηξνχ, πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη, αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

ηξέρνπζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Ο ηειεπηαίνο δηαρσξηζκφο αθνξά ηα θαλάιηα ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ, ηνλ ηξφπν 

δειαδή κε ηνλ νπνίν ακείβνληαη νη θηλεηέο ππεξεζίεο. χκθσλα κε απηή ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε νη ππεξεζίεο δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
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Πίλαθαο 11: Καηεγνξηνπνίεζε θηλεηώλ ππεξεζηώλ κε ηα θαλάιηα νηθνλνκηθώλ εηζξνώλ 

ΥΡΔΧΖ PER CLICK 

Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά θπξίσο ηηο δηαθεκίζεηο. Οη δηαθεκίζεηο 

ζην δηαδίθηπν απνηεινχλ ην κέιινλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θιάδνπ 

θαη νη δεκηνπξγνί ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ηηο θηινμελνχλ, είηε 

απηέο είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ζηαζεξήο ζπζθεπήο, είηε κέζσ 

θηλεηήο ακείβνληαη αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα 

θάλεη click πάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε (Ngai E.W.T & 

Gunasekaran A., 2005) 

ΥΡΔΧΖ PER VIEW 

H θαηεγνξία απηή έρεη κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

θηλεηήο δηαζθέδαζεο. Απνθηψληαο κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο 

πξφζβαζε ζηελ δσληαλή κεηάδνζε ελφο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα ή 

ζηελ πξνβνιή κηα θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ν πάξνρνο 

ακείβεηαη κε ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ηελ ππεξεζία πνπ ζνπ 

παξέρεη (Barker G. et al,2004). 

ΤΝΓΡΟΜΖ 

Ζ θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλεη εθείλεο ηεο 

ππεξεζίεο φπνπ ν ρξήζηεο ακείβεη ηνλ πάξνρν κε πιεξσκή 

εηήζηαο ή κεληαίαο ζπλδξνκήο (Papatheodorou C. & Tsimpoglou 

F., 2002). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη 

νη ππεξεζίεο πινήγεζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ θάπνηεο εηαηξίεο 

κεηά ηελ θαηαβνιή εηήζηαο ζπλήζσο ζπλδξνκήο. 

ΥΡΔΧΖ ΑΝΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ 

Όηαλ πξφθεηηαη θπξίσο γηα εκπνξηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα portals ή ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

κεζάδνληεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ακνηβή ηνπ παξφρνπ 

γίλεηαη κε έλα πξνθαζνξηζκέλν θφκηζηξν αλά νινθιεξσκέλε 

ζπλαιιαγή. 

ΤΝΓΤΑΜΟ 

ΜΔΘΟΓΧΝ 
Οπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ 

 

 Οη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο δχλαηαη λα εληάμνπλ ην ζχλνιν ησλ ππαξρφλησλ 

ππεξεζηψλ θηλεηνχ ηνπξηζκνχ. Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά θάπνηεο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Κάπνηεο απφ απηέο κπνξεί 

ζήκεξα λα ζεσξνχληαη παξσρεκέλεο, σζηφζν αλαθέξνληαη θαη γηα ηζηνξηθνχο ζθνπνχο 

δεδνκέλνπ φηη ήηαλ πξσηνπνξηαθέο γηα ηελ επνρή φπνπ πξσηνπαξνπζηάζηεθαλ. 



56 

 

3.2 Δθαξκνγέο θηλεηώλ ππεξεζηώλ - Γηεζλήο & Διιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα  

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2006 ζηελ Φηλιαλδία θαη δεκνζηεχηεθε έλα ρξφλν 

αξγφηεξα ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ έρεη αξρίζεη λα κεηαβάιιεηαη κε εμίζνπ 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο φζν θαη νη ηερλνινγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Ζ έξεπλα αζρνιήζεθε κε 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα  smart phones νη Φηιαλδνί θαη θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξφλν κε ην ρξφλν ε θιαζζηθή ρξήζε ησλ ηειεθψλσλ, δειαδή νη 

ηειεθσληθέο θιήζεηο πεξηνξίδνληαη, θαη ηφζν ε ρξήζε ησλ ηειεθψλσλ, φζν θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ηνπο κεηαβάιινληαη θαη ζρεηίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο,, φπσο ε ρξήζε sms, mms, ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, αιιά 

θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο (Verkasalo H., 2007).  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο θηλεηήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα γηα 

πνιινχο ιφγνπο φπσο κάξθεηηλγθ, ειεθηξνληθέο πσιήζεηο, εηζηηήξηα, θηλεηνί μελαγνί. Οη 

θηλεηέο ζπζθεπέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζσπνπνίεζεο κηαο ππεξεζίαο - πξντφληνο 

δεδνκέλνπ φηη ε θηλεηή ζπζθεπή είλαη έλα πνιχ πξνζσπηθφ κέζν, θαζψο επίζεο παξέρνπλ 

θαη γεσγξαθηθά πξνζαξκνζκέλεο ππεξεζίεο. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

   

ηε ρψξα καο ππάξρνπλ ήδε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θηλεηψλ ππεξεζηψλ. H αεξνπνξηθή εηαηξία Aegean Αirlines 

παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο πιεζψξα δπλαηνηήησλ κέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο ζπζθεπψλ.  

 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ Check in ηα εηζηηήξηά ηνπο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο απφ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν επηιέγνληαο νη ίδηνη ηελ ζέζε πνπ επηζπκνχλ 

κέζα ζην αεξνζθάθνο. Παξάιιεια κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

δξνκνιφγηα ηεο εηαηξίαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ απφ ην θηλεηφ 

ηνπο ηειέθσλν. 
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Δηθόλα 10: ηηγκηόηππν ηεο mobile ππεξεζίαο ηεο Aegean Airlines 

(http://en.aegeanair.com/) 

 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

Σν δηεζλέο ζχζηεκα COMPASS (COntext-aware Mobile Personal ASSistant) 

παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα ιάβεη ζηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη άκεζα εηζάγνληαο θάπνηα δεδνκέλα ζε δηαδξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ζεκεία θνηλνχ ελδηαθέξνληνο φπσο 

κνπζεία, αμηνζέαηα θ.α κέρξη θαη πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο εζηίαζεο ή ζηαζκνχο 

αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ. Ζ ππεξεζία παξέρεη ζηνλ ρξήζηε πιήξεο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

θαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ (Van Setten, M., Pokraev, 

S., Koolwaaij J,2004). 

 

Σν Gulliver’s Genie είλαη κία αθφκε ππεξεζία θηλεηνχ ηνπξηζκνχ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί θπξίσο γηα ηα PDA. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ζέζε ηνπ ηνπξίζηα κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο GPS, αιιά θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ δξα 

πξνθαηαβνιηθά. Καζψο νη ηνπξίζηεο εμεξεπλνχλ κηα πεξηνρή, βιέπνπλ έλαλ ράξηε κε ηελ 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη φινπο ηνπο πηζαλνχο ηνπο πξννξηζκνχο θαη 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηελ ζπζθεπή ηνπο κέζσ ελφο 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Σα παξερφκελα ζηνηρεία είλαη έλαο πιήξεο νπηηθναθνπζηηθφο 
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θάθεινο, ν νπνίνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη θαη ηα δηθά ηνπ ζρφιηα κε 

βάζε πιένλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία.( O'Grady, M.J., O'Hare G.M.P., 2004). 

 

 Σν Δπξσπατθφ ζχζηεκα CRUMPET(Creation of User-friendly Mobile Services 

Personalised for Tourism) παξέρεη πξνζσπηθέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

παγθνζκίσο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη : 

 Υξεζηκνπνηεί ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ ζαλ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ 

 Λακβάλεη ππφςε ηνπ ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά ελδηαθέξνληα. 

 Σν ζχζηεκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελεκεξψλεηαη κε λέα ζηνηρεία γηα ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. 

 Υξεζηκνπνηεί ζχζηεκα GPS γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο ηνπ ρξήζηε. 

 Σα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ππεξεζίαο 

πξνο ηνλ ρξήζηε θαη παξέρνληαη ράξηεο ή πξνηεηλφκελεο επηζθέςεηο κε βάζε ην 

ζεκείν, ζην νπνίν απηφο βξίζθεηαη (Schmidt-Belz B., et al, 2003). 

 

 ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν κηαο ππεξεζίαο ηνπ 

CRUMPET. Όπσο βιέπνπκε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ηνλ ελδηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

Δηθόλα 11: ηηγκηόηππν ηνπ Crumpet(www.e-cartouche.ch) 
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3.3 Μειέηεο Πεξηπηώζεωλ ρξήζεο 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα πεξηγξαθνχλ ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά θάπνησλ 

πεξηπηψζεσλ ππεξεζηψλ θηλεηνχ ηνπξηζκνχ απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ δηεζλή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ δελ έγηλε κε ζθνπφ λα 

αλαδείμεη απηέο εηο βάξνο θάπνησλ άιισλ, αιιά γηαηί ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί φηη είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ δεδνκέλνπ φηη ζα ήηαλ 

αδχλαηε ε πεξηγξαθή απηψλ. 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Α: ΣΟ ΤΣΖΜΑ MTΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΝΣΟΤΜΠΑΗ 

 

Ο νξακαηηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ έγηλε φηαλ αλαδεηήζεθε θάηη πξσηφηππν, πνπ λα 

ζπλδέεη πνιιέο ηερλνινγίεο θαη λα κπνξεί λα γίλεη εθκεηαιιεχζηκν εκπνξηθά κε ηα 

ιηγφηεξα δπλαηά έμνδα. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη έλαο λένο ηνπξίζηαο ζην Νηνπκπάη δελ 

έρεη ηελ παξακηθξή ηδέα γηα ηελ πεξηνρή γχξσ ηνπ,  δεδνκέλνπ φηη απηή ζπλερψο 

κεηαβάιιεηαη. Έηζη επηιέρηεθε ην Νηνπκπάη δεδνκέλνπ φηη είλαη πφινο έιμεο 

εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ. θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα εκθαλίζεη ζηηγκηφηππα ηεο 

πφιεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαζθέδαζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ απνηειψληαο θαη κηα βάζε γηα ηελ 

ελίζρπζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην κέιινλ. 

 

Σε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή νη ηνπξηζηηθνί νδεγνί είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε δχν 

ηχπσλ, νη ειεθηξνληθνί θαη νη βαζηδφκελνη ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο 

γίλεηαη δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, ηερλνινγίεο θαη  

ηαρχηεηεο κεηάδνζεο ζε θάζε πεξηβάιινλ. Χζηφζν ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε δηάζεζε ησλ κέζσλ αζχξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ επέηξεςαλ 

ηελ ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ην νπνίν νλνκάζηεθε 

MTA (Mobile Tourist Agent). Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή ή  

PDA ζαλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ γηα ηελ πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ απφ έλαλ server, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφ ζεκείν θαη ειέγρεη ηε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη ηεο 

πεγήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 
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Δηθόλα 12: MTA - Mobile Tourist Agent (http://www.ameinfo.com/89573-more1.html) 

 

Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν,  είηε ζε κηα βφιηα 

ζηελ πφιε πνπ επηζθέπηεηαη, είηε εζσηεξηθά ζηνλ ρψξν δηακνλήο ηνπ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ην ζχζηεκα πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφ ράξηε (Δηθφλα 12) γηα ηελ πφιε ηνπ 

Νηνπκπάη κε ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο zoom in/out ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο φπσο 

μελνδνρεία, εζηηαηφξηα , ζέαηξα, πξεζβείεο θαη άιια πηζαλά ζεκεία ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ 

ρξήζηε. Σν ζχζηεκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα βιέπεη ηελ ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη θαη ηνπ επηδεηθλχεη ηα ζεκεία, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα θνληηλή απφζηαζε 

απφ απηφλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ιάβεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα απηά. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα παξέρεη κεηαηξνπέα ζπλαιιάγκαηνο θαη 

ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ θαηξφ.  
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Δηθόλα 13: Ζ δηαδηθηπαθή έθδνζε γηα PC (http://www.ameinfo.com/89573-more1.html) 

 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε (Δηθφλα 13) ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελδηαθέξεηαη λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη ηνπ ρσξίο λα εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ ηνπ. Σν 

ζχζηεκα ηνπ παξέρεη κηα δηαδηθηπαθή έθδνζε γηα ρξήζε απφ PC . Ζ δηαδηθηπαθή έθδνζε 

παξέρεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ηελ αληίζηνηρε γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ρσξίο θπζηθά ηελ 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ζέζεηο θαη ηηο παξνρέο πνπ απηή εμαζθαιίδεη. 

 

Δηθόλα 14: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ MTA (http://www.ameinfo.com/89573-more1.html) 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ MTA πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα αθνινπζεί ην βαζηθφ 

κνληέιν αξρηηεθηνληθήο  MVC (Model View Controller) 

•Model: Απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή. 
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•View: Γηακνξθψλεη  ηελ δηεπαθή θαη ιεηηνπξγεί ζε δηάδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. ην 

ζχζηεκα ππάξρνπλ δχν ηχπνη: 1) Mobile View: πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ θηλεηή 

ζπζθεπή, 2)Web view: Γηα ρξήζηεο νηθηαθψλ Ζ/Τ πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

• Controller: Αληηδξά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε ηξνπνπνηψληαο ην κνληέιν, ψζηε λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο θαη θαηφπηλ ελζσκαηψλεη ην κνληέιν εκθαλίδνληάο ην ζηελ νζφλε 

ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. (http://www.ameinfo.com/89573-more1.html) 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Β: ΣΟ ΚΡΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΠΟΛΖ TARTU ΣΖΝ 

ΔΘΟΝΗΑ 

 

Ζ πφιε Tartu ζηελ Δζζνλία είλαη κηα απφ ηηο πξσηνπφξεο πφιεηο ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζπλεπψο δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη εηζήγαγε ην 

2005 θηλεηέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ζηαδηαθά θαη θηλεηέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

πξνο γεγελείο θαη μέλνπο ηνπξίζηεο. 

 

Αξρηθά ζηελ πφιε ιεηηνχξγεζαλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. Έηζη νη 

ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ γηα ην παξθάξηζκα 

ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απεπζχλεηαη ζε εγρψξηνπο ηνπξίζηεο 

δεδνκέλνπ φηη γηα λα γίλεη ρξήζε ηεο απαηηείηαη ε ζχλδεζε ζε ηνπηθφ δίθηπν θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πιεξσκή ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ κέζα ζηελ πφιε, ε νπνία γίλεηαη επίζεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε 

αληίζηνηρνπο φξνπο κε απηνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζηάζκεπζε. Ζ ίδηα ππεξεζία είλαη 

εθηθηή γηα ηελ ρξήζε νξηζκέλσλ ηαμί, αιιά θαη εζηηαηνξίσλ ηεο πφιεο πνπ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζην ζχζηεκα. 

Δηθόλα 15: Σν ζήκα ηεο ππεξεζίαο M-Tartu 

 

http://www.ameinfo.com/89573-more1.html
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Με ηε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ ν ηνπξίζηαο κπνξεί λα 

ιάβεη ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο, ηα νπνία ηνπ 

απνζηέιινληαη κε ηελ κνξθή ερεηηθνχ αξρείνπ. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί πεξίπνπ 90 αξρεία 

ήρνπ κε πεξηγξαθέο γηα ηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο. ην θάζε αμηνζέαην αληηζηνηρεί θαη έλαο 

θσδηθφο πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε ράξηε ηεο πφιεο πνπ θπθινθνξεί ζε έληππε θαη ςεθηαθή 

κνξθή (Rannu R., Semevsk M., 2005) 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Γ: ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ WH@M (World in your H@nds on 

the Move) 

 

ηελ ρψξα καο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα πινπνηεζεί έλα 

ζχζηεκα ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλνπ φηη θαη ν ηνπξηζκφο είλαη απηή ηελ ζηηγκή ην 

βαζηθφ καο πξντφλ. Ζ νκάδα-ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη θπξίσο δηεζλείο 

ηαμηδηψηεο - ηνπξίζηεο, φζνη ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη εζληθνί 

ηαμηδηψηεο, νη νπνίνη εθηεινχλ ππεξαζηηθά ηαμίδηα ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα απφ έλα 

δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο (π.ρ., αεξνπνξηθέο / ζαιάζζηεο κεηαθνξέο). Μηα νκάδα 

αλαιπηψλ κειεηψληαο αληίζηνηρα projects απφ ην εμσηεξηθφ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε Διιεληθή εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Να παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,  

 Να παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ρξήζηε  

 Να παξέρεη πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο πεγέο,  

 Πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγνληαη,  

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έμππλα δηαθεκηζηηθά  θαη  ηερληθέο κάξθεηηλγθ,  

 Μπνξεί λα εκθαλίδεη δπλαηφηεηεο πξνζσπνπνίεζεο ησλ ζπιιεγφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξηρζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, θαη  ε ππνζηήξημε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιινπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ 
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 Πξέπεη λα παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα κεηαθνξηθά κέζα αιιά θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ  

 Πξέπεη λα παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε δηακνλή αιιά θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ μελνδνρείσλ 

 Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηηο απνθάζεηο επηινγήο πξννξηζκνχ  

 

 Με βάζε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο δεκηνπξγήζεθε ην WH@M. Σν ζχζηεκα 

παξέρεη πιεζψξα δπλαηνηήησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

 

 Πιεξνθνξίεο δξνκνινγίσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη θπξίσο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο κε ηα λεζηά πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ ε ρψξα δέρεηαη ηνλ 

κεγαιχηεξν φγθν ηνπξηζηψλ.  

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλακελφκελν ρξφλν ηαμηδηνχ θαη ηελ βέιηηζηε 

δηαδξνκή  

 Δπηινγέο πξννξηζκνχ θαη ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ζε φιε ηελ Διιάδα,  

 Δπηινγέο δηακνλήο αλά πξννξηζκφ, θαηεγνξηνπνίεζε μελνδνρείσλ (π.ρ., πνιπηειή 

μελνδνρεία, δηακεξίζκαηα, δσκάηηα  γηα ελνηθίαζε), θαη πεξηγξαθή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  

 Φπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηινγέο αλά πξννξηζκφ (π.ρ., εζηηαηφξηα, 

ζέαηξα),  

 Δλνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, εηαηξείεο yachting θαη άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

ηνπξηζηψλ 

 

 Ζ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ ρξήζηε, 

αιιά θαη κέζσ άιισλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Αζθαιψο ππάξρεη θαη ειεθηξνληθή κνξθή γηα 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη νη θάηνρνη PC. Ζ έθδνζε client PC απνηειείηαη απφ κηα ηζηνζειίδα θαη 

είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Χζηφζν, ην κεγάιν 

πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο αληαλαθιάηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο. Σν ζχζηεκα εμππεξεηεί ηηο αθφινπζεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο :  
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 Δγγξαθή ρξήζηε ζην ζχζηεκα: ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε  

 Γεκηνπξγία πξνθίι θαη απνζήθεπζε: δεκηνπξγεί ην πξνζσπηθφ πξνθίι ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ WH@M, ζηελ νπνία κπνξεί λα ππάξρεη πξφζβαζε κέζσ ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ ηαμηδηψλ 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο θαηαιπκάησλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ  

 Παξνρή πνιηηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εθδειψζεηο, θαζψο θαη ηνπηθά αμηνζέαηα  

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ ζηελ ππεξεζία.  

Δηθόλα 16: Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηωλ εκπιεθόκελωλ ζηελ ππεξεζία (Zografos K, 

Madas.M.) 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα ην ζχζηεκα παίξλεη πιεξνθνξίεο επηβεβαίσζεο απφ 

ηηο κεηαθνξηθέο αξρέο πνπ κπνξεί λα είλαη ιηκελαξρεία ή αθηνπιντθέο εηαηξίεο θ.α. Ζ 

επηβεβαίσζε απηή αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ ηαμηδηψλ ή ηελ επηβεβαίσζε ησλ 
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αλαρσξήζεσλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ελψ παξάιιεια δίλεη θαη πιεξνθνξίεο θξαηήζεσλ 

πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο πειάηεο πξνο ηηο κεηαθνξηθέο αξρέο. Παξάιιεια παξέρεη θαη 

ιακβάλεη πιεξνθνξίεο νινθιήξσζεο ζπλαιιαγψλ κε ηνπο παξφρνπο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δεχμεσλ πνπ είλαη ζπλήζσο νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα. Όκνηα ζπλαιιαγή έρεη ην ζχζηεκα θαη κε ηνπο θαηά 

ηφπνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο. Οη ηειηθνί ρξήζηεο - ηνπξίζηεο ιακβάλνπλ θπζηθά ηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνχλ, αθνχ ζπληάμνπλ ην αίηεκά ηνπο θαη ην απνζηείινπλ ζηνλ 

θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο, ελψ παξάιιεια έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζηείινπλ 

feedback ζηνλ δηαρεηξηζηή ηφζν κε πηζαλά λέα αηηήκαηα φζν θαη κε παξαηεξήζεηο θαη 

ζρφιηα ζρεηηθά κε ηε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ (Zografos K. &Madas M.). 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Γ:ΚΗΝΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Δίλαη ίζσο ε πην πξφζθαηε εμέιημε ζηνλ θιάδν ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ. Παξφηη 

νη νδεγνί πφιεσλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο νινέλα θαη πιεζαίλνπλ απνπζηάδνπλ ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο νη πνιηηηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Χζηφζν ππάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε αξγφ ξπζκφ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή πιεξνθνξία. 

 

Σν πξψην παξάδεηγκα έξρεηαη απφ ηε Γεξκαλία φπνπ ην πξνζβάζηκν απφ θηλεηέο 

ζπζθεπέο blog “Culture to go” παξέρεη φπσο καξηπξεί θαη ε νλνκαζία ηνπ πνιηηηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Πξνο ην παξφλ ε ππεξεζία 

είλαη δηαζέζηκε γηα ζπγθεθξηκέλεο πφιεηο σζηφζν παξέρεηαη δσξεάλ. ηελ εηθφλα πνπ 

αθνινπζεί θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν απφ ην ζπγθεθξηκέλν blog. (http://blog.culture-to-

go.com/category/apps/) 
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Δηθόλα 17: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ Culture to go blog (http://blog.culture-to-

go.com/category/apps/) 

 

Έλα αθφκε παξάδεηγκα είλαη ε επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζην Λνλδίλν. Ολνκάδεηαη 

Toura, θαη απνηειεί κηα ηερλνινγηθή πιαηθφξκα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εγθαζίδξπζε 

θηλεηψλ ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ γηα smart phones κε έκθαζε εθηφο ησλ άιισλ ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. ηηγκηφηππν απφ ηελ αξρηθή ζειίδα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο βιέπνπκε παξαθάησ. 

 

 

Δηθόλα 18: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ Toura (www.toura.com) 

 

Σν Tripwolf είλαη ηέινο κηα ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο ησλ ηνπξηζηψλ, φπνπ 

ρξήζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπο 

ζπζθεπήο θαη λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη απφ άιινπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ήδε άπνςε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ εθαξκνγή είλαη δηαδξαζηηθή πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο κπνξεί 

παξάιιεια λα απνζηείιεη θαη λα δηακνηξαζηεί πιεξνθνξίεο κε άιινπο ρξήζηεο. Αζθαιψο 

ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δελ πεξηιακβάλεη κφλν πνιηηηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Σν 

αληίζηνηρν κε ηα παξαπάλσ ζηηγκηφηππν θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία. 
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Δηθόλα 19: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ tripwolf (http://www.tripwolf.com) 

 

Ζ εθαξκνγή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ 

πξνθίι, ζην νπνίν ζα βαζίδνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιακβάλεη φηαλ δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν αίηεκα.  Παξάιιεια ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα νξγαλψζεη ν ίδηνο ην 

ηαμίδη ηνπ παίξλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί θαη λα κνηξαζηεί ηνλ νδεγφ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί γηα απηφλ κε άιινπο πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη γηα ηα ίδηα ζηνηρεία κε 

απηφλ. Ζ δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

εκπινπηίζνπλ κε πιεξνθνξίεο ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Δ: ΣΟ ΤΣΖΜΑ LOVEUS (Location aware Visually Enhanced 

Ubiquitous Service) 

 

To Loveus είλαη κηα εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Διιάδα ην 2003 απφ ηέζζεξηο 

Διιεληθέο ηδησηηθέο εηαηξίεο κηα Φηλιαλδηθή, κηα Βξεηαληθή θαη κηα Γεξκαληθή θαη ηε 

ζπκκεηνρή ελφο Βέιγηθνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο  

(http://loveus.intranet.gr./participants.htm).  

 

θνπφο ηνπ είλαη λα παξέρεη ζηνπο Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο κηα πξνζσπνπαγή 

ηνπξηζηηθή εθαξκνγή, ε νπνία ζα παξέρεη νδεγίεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν βαζηδφκελε ζηελ 

ζέζε ζηελ νπνία απηφο βξίζθεηαη αιιά θαη ζηελ θαηεχζπλζή ηνπ κέζα απφ πνιπκεζηθά 

αξρεία πξνο φιεο ηεο ελδηαθέξνπζεο ηνπνζεζίεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή,  ελψ παξάιιεια ζα 

http://loveus.intranet.gr./participants.htm
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ηνπ δηνρεηεχεη θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

εθαξκνγήο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε PDA θαη θηλεηά ηειέθσλα είλαη:  

 

 Ο ζρεδηαζκφο κηαο εθαξκνγήο ε νπνία ζα κπνξεί λα παξέρεηαη άκεζα κε 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ρξήζηε ζηνλ ρψξν. 

 Ζ δεκηνπξγία κηαο θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε εθαξκνγήο πνπ ζα κεηαηξέπεη 

ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ζε κηα «ςεθηαθή ππμίδα» 

 Να παξέρεη κέζσ κηαο βαζηθήο δνκήο έλα λέν παξάδεηγκα πξνβνιήο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη 

δηαθεκηζηηθφ πιηθφ επεθηείλνληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ 

εληνπηζκφ ζέζεο. 

Δηθόλα 20: Σν ζύζηεκα Loveus (Huijnen C., 2006) 

  

Σν ζχζηεκα, παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, 

δνθηκάζηεθε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ην 2003. Δζεινληέο κε PDA κε αζχξκαηε ζχλδεζε 

2.5 Gb ζπλέδεζαλ ελζχξκαηα ηηο ζπζθεπέο κε έλα GPS. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη φπνπ θαη 

αλ βξίζθνληαλ νη εζεινληέο κπνξνχζαλ λα αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία γηα ελδηαθέξνληα ζεκεία 
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θαη λα θαηεβάζνπλ θείκελν, εηθφλεο ή βίληεν πνπ λα ηα αθνξνχλ. Μπνξνχζαλ παξάιιεια 

λα έρνπλ έιεγρν ηεο ζέζεο ηνπο κέζσ ελφο ράξηε ή λα πεξηεγεζνχλ ζηελ πφιε κε ηελ 

βνήζεηά ηνπ (HuijnenC., 2006). 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Σ: ΣΟ ΤΣΖΜΑ REGEO 

 

Σέζζεξα πάξθα ηεο θχζεο ζε Γεξκαλία, Πνισλία, Απζηξία θαη Σζερία δεκηνχξγεζαλ κηα 

πνιπκεζηθή εθαξκνγή βαζηδφκελε ζε ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα 

είλαη πξνζβάζηκν ηφζν απφ ην δηαδίθηπν φζν θαη απφ θηλεηέο ζπζθεπέο. 

 

 Σν πξψην απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ αθνξά ην δηαδηθηπαθφ θνκκάηη ηεο 

εθαξκνγήο θαη είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα “Zope” θαη 

“Minnesota Map Server” γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ ραξηψλ. Σν 

επφκελν ζηνηρείν είλαη κηα εηθνληθή γεσπνιπκεζηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα απνζεθεχζνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ αλά πάζα ζηηγκή δεδνκέλα, αιιά θαη λα ηα 

κνηξαζηνχλ κε άιινπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Σν ηξίην ζηνηρείν είλαη ε θηλεηηθφηεηα. Σα 

ζηνηρεία, ηα νπνία απνζεθεχνπλ νη ρξήζηεο ζηηο θηλεηέο ηνπο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ ζε κεηαθεξφκελα απνζεθεπηηθά κέζα ή λα ζηαινχλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

απφ εηδηθνχο θφκβνπο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηα πάξθα. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε 

ησλ βέιηηζησλ εθαξκνγψλ απεηθφληζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ 

ζαλ απηήλ πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. (Huijnen C., 2006)  
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Δηθόλα 21: Σν ζύζηεκα REGEO (Huijnen C. , 2006) 

 

Σν REGEO παξάιιεια απνηειεί κηα πιαηθφξκα πξνβνιήο γηα φιεο ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο φπσο εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πξνκεζεπηέο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ, θαζφηη ζπλδένληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο απεπζείαο κε ηνπο ηνπξίζηεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ πεξηνρή. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ θπζηθψλ 

κλεκείσλ θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ ιεπηνκεξψο θαη επηκειψο 

λα παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο, εληζρχνληαο έηζη ην πξνθίι ηνπο. 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ε: ΣΟ ΤΣΖΜΑ WEBPARK 

 

Σν ζχζηεκα WEBPARK δεκηνπξγήζεθε ην 2004 απφ ηελ νκψλπκε εηαηξία κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θηλνχκελνπο ρξήζηεο εληφο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ. Αλαπηχρζεθε κηα πιαηθφξκα, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ππεξεζηψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε κέζα ζε πεξηνρέο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εζληθά 

πάξθα. Σν ζχζηεκα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηφζν ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε φζν θαη απηέο ησλ 

πάξθσλ. 

 

 Απμάλεη ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία 

 Δληνπίδεη ηνπο ρξήζηεο 

 Καηεπζχλεη ηνπο ρξήζηεο κέζσ κνλνπαηηψλ 

 Οπηηθνπνηεί ηηο πεξηεγήζεηο ηνπο ζε ράξηεο 
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 Καηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

 Μεηψλεη ηηο πηλαθίδεο πιεξνθνξηψλ, κεηψλνληαο έηζη ηελ ξχπαλζε.  

 

Οη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληείλνληαο παξάιιεια ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Δηθόλα 22: Σν ζύζηεκα WebPark (Huijnen C. , 2006) 

  

 Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο GPS θαη κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο. Ζ εθαξκνγή είλαη δπλακηθή θαη κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ επηζθέπηε, ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηεη, αιιά θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Σν ζχζηεκα εηδνπνηεί ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ χπαξμε ελδηαθεξφλησλ 

ζηνηρείσλ ζην νπηηθφ ηνπο πεδίν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα άγξηα δψα. Παξάιιεια παξέρεη 

ζηνηρεία πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρξήζηε. 

 

 Τπάξρνπλ δχν εηδψλ ππεξεζίεο. Απηέο πνπ παξέρνληαη δσξεάλ θαη είλαη γεληθέο 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ην πάξθν θαη θάπνηεο άιιεο πνπ παξέρνληαη επ’ ακνηβή. 

Δμαηξεηηθέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ απαηηνχλ ζπλδξνκή, αιιά δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε θαη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο φπσο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή πξνεηδνπνηήζεηο γηα ρηνλνζηηβάδεο.  

Τπάξρνπλ δχν πιήξεηο εθαξκνγέο απηήλ ηελ ζηηγκή ζε ιεηηνπξγία. Ζ πξψηε αθνξά ην 

Διβεηηθφ Δζληθφ Πάξθν θαη ε δεχηεξε ην ζαιάζζην πάξθν Wadden ζηελ Οιιαλδία. Οη 
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επηζθέπηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πάξθσλ έρνπλ δψζεη θαη νη ίδηνη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ επηηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο. (Huijnen C., 2006) 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ: ΣΟ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ AGAMEMNON 

 

Με ην ειιεληθφ φλνκα AGAMEMNON εκθαλίδεηαη κηα ηηαιηθή δηαδξαζηηθή ηνπξηζηηθή 

εθαξκνγή. Ζ εθαξκνγή ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Κηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο (3G) κε ελζσκαησκέλεο 

θάκεξεο, κε ρξήζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο θαη κε ηελ βνήζεηα 

θσλεηηθψλ εληνιψλ απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία νδεγεί ηνλ ρξήζηε θαηά 

ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζε κνπζεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

 

Οη ρξήζηεο κε ηα ηειέθσλα απηά παίξλνπλ θσηνγξαθίεο ησλ  ζηνηρείσλ πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ θαη κε ηελ δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ λα παξέρεηαη, απνζηέιινπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα λα απνηειέζνπλ θαη ζηνηρεία γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε άιισλ ρξεζηψλ. (Huijnen C., 2006) 

Δηθόλα 23: ηηγκηόηππν ηεο εθαξκνγήο Agamemnon (Huijnen C., 2006) 

 

Ζ εθαξκνγή, ε νπνία δφζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 2006 έρεη ηελ δπλαηφηεηα  

 Να δεκηνπξγεί ην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε κε ηελ βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη κε θαηαγξαθή ησλ επηζθέςεψλ ηνπ θαη ηηο 

«ζπκπεξηθνξάο» ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ απηψλ. 
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 Να παξέρεη πιάλν επηζθέςεσλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ζηνηρεία γηα ηελ 

απνθπγή ζπλσζηηζκνχ πνπ κπνξεί λα ηαιαηπσξήζεη ηνλ ρξήζηε. 

 Να βαζίδεηαη ζηα ππάξρνληα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ηξίηεο γεληάο. 

 Να παξέρεη πςειήο αλάιπζεο θαη πνηφηεηαο εηθφλεο. 

 Να παξέρεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο βαζηδφκελε ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 

 Να παξέρεη θσλεηηθέο νδεγίεο θαη  

 Να ιεηηνπξγεί δηαδξαζηηθά παίξλνληαο feedback απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρξήζηεο (http://services.txt.it/agamemnon/). 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Θ: ΣΟ ΤΣΖΜΑ MAPPED ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

(Mobilization and Accessibility Planning for People with Disabilities) 

 

Πνιιά άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε θνηλσληθά 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη αγνξέο, ε επίζθεςε ζε πάξθα ή ζε ρψξνπο πνπ 

θηινμελνχλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Παξάιιεια πνιιέο θνξέο δπζθνιεχνληαη λα 

ηαμηδέςνπλ. Γηα φια ηα παξαπάλσ επζχλεηαη ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ πξφζβαζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Παξάιιεια νη πιεξνθνξίεο πξφζβαζεο κπνξνχλ λα ελδηαθέξνπλ θαη 

άιια άηνκα φπσο εγθχνπο, άηνκα πνπ έρνπλ κηθξά παηδηά ή άηνκα κε δπζθνιία ζηελ 

κεηαθίλεζε ιφγσ κεγαιχηεξεο ειηθίαο. 

 

 Σν ζχζηεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαζέλα λα ηαμηδέςεη νπνπδήπνηε θαη απφ 

νπνπδήπνηε είηε κε ηα πφδηα , είηε κε ηε ρξήζε νρήκαηνο, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, είηε 

θαη κε ην αλαπεξηθφ θαξνηζάθη, παξέρνληαο πιεξνθφξεζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζε ζέκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα. 



75 

 

Δηθόλα 24: Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ηνπ Mapped (Huijnen C. , 2006) 

 

Δπηπιένλ ην ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα  

 Σνπ ζρεδηαζκνχ ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο κε παξάιιειε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πξνζβαζηκφηεηαο. 

 Σεο πξφζβαζεο ζε γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο 

 Σεο θηιηθφηεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε κε ηελ ρξήζε ηνπ λα 

κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο (Huijnen C., 2006) 

 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Η: ΣΟ ΤΣΖΜΑ CLUSTTOUR FOR IOS  

 

Σν ClustTour απνηειεί έλαλ λέν ηξφπν αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ γηα ελδηαθέξνπζεο πεξηνρέο 

αιιά θαη πεξηήγεζεο ζε απηέο κε εληνπηζκέλα ζεκεία θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ιίζηα 

εθδειψζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε θαζεκηά απφ απηέο. Πεξηέρεη ζηνηρεία γηα δηάθνξεο 

πφιεηο αλά ηνλ θφζκν. Έηζη κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν βνήζεκα γηα απηνχο πνπ 

ζρεδηάδνπλ έλα ηαμίδη είηε γηα απηνχο πνπ απιά ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα κηα πεξηνρή.  Πξνζθέξεη κηα κεγάιε ζπιινγή απφ ράξηεο, θσηνγξαθίεο 

θαη πεξηγξαθέο βαζηδφκελν ζε δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ ρξήζηεο ησλ δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Σν ClustTour δηαηίζεηαη δσξεάλ.  (http://www.clusttour.gr). Σα 

βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Γπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο πεξηζζφηεξσλ απφ 30 πφιεσλ ελψ λέεο πφιεηο 

πξνζηίζεληαη  

 Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, εθδειψζεσλ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο  

 Οκάδεο θσηνγξαθηψλ θαη πεξηγξαθέο, κε απεηθφληζε πάλσ ζην δηαδξαζηηθφ ράξηε 

  Αλαδήηεζε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ γηα εληνπηζκφ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ  

ζρεηηθά κε ην ζεκείν ηεο πεξηήγεζεο  

 Δλεκέξσζε  γηα ηα πην ελδηαθέξνληα ζεκεία ζε θάζε πφιε 
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ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππεξεζίαο. 

 

  
Δηθόλα 25: ηηγκηόηππν ηνπ ClustTour(http://www.clusttour.gr) 

 

Σν ClustTour ιεηηνπξγεί ελζσκαηψλνληαο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

αλάιπζε κεγάιεο θιίκαθαο αλψλπκσλ πεγψλ γηα λα αλαθαιχςεη ηηο πην ελδηαθέξνπζεο 

ηνπνζεζίεο θαη εθδειψζεηο. Απηά κπνξεί λα είλαη δηάζεκα αμηνζέαηα αιιά θαη εθδειψζεηο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζπλαπιίεο, αγνξέο, εζηηαηφξηα ή ηνπηθέο ζπιινγέο θαιιηηερλψλ. 

Κάζε πεξηνρή ηεο πφιεο, ζεκείν ελδηαθέξνληνο θαη γεγνλφο ζπλδένληαη κε νκάδεο 

θσηνγξαθηψλ, πεξηγξαθέο θαη επηινγέο αλαδήηεζεο γηα φπνηνλ επηζπκεί πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. 
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ΤΝΟΦΖ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΣΖΚΑΝ 

 

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδνο νδεγεί ζε αλάινγε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εθαξκνγψλ 

θηλεηψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθαξκνγψλ απηψλ δελ 

είλαη δπλαηή θαη μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί επηρεηξήζεθε ε θαηάηαμε ησλ εθαξκνγψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ αλά 

θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο δηεζλψο απνδεθηέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ θηλεηψλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Έηζη νη ππεξεζίεο δηαρσξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εκπιεθφκελεο 

νληφηεηεο , ηνλ ηχπν ηνπο, ην είδνο ηεο ρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ, αιιά θαη ην αλ είλαη 

ακηγψο θηλεηέο ππεξεζίεο ή παξέρνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Πίλαθαο 12: πγθξηηηθή απεηθόληζε ηωλ θηλεηώλ ππεξεζηώλ ζηνλ Σνπξηζηηθό ηνκέα 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝ

Δ ΟΝΣΟΣΖΣΔ 
ΣΤΠΟ ΥΡΔΧΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ή ΚΗΝΖΣΖ 

COMPASS ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΑΝΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ 
ΚΗΝΖΣΖ 

GULLIVER’S 

GENIE 
ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΑΝΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ / 

ΤΝΓΡΟΜΖ 

ΚΗΝΖΣΖ 

CRUMPET ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ ΚΗΝΖΣΖ 

ΜΣΑ ΓΗΔΘΝΔ G2C,B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, 

PUSH SERVICE 

FREE / PER VIEW /  

ΤΝΓΡΟΜΖ 
ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

TARTU ΔΘΟΝΗΑ G2C 
ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 
FREE ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

WH@M ΔΛΛΑΓΑ/ΓΗΔΘΝΔ G2C,B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, 

PUSH SERVICE 

FREE ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

TRIPWOLF ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, 

PUSH SERVICE 

FREE / 

ΤΝΓΡΟΜΖ ΓΗΑ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

LOVEUS ΔΛΛΑΓΑ/ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, 

FREE / 

ΤΝΓΡΟΜΖ ΓΗΑ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ 

ΚΗΝΖΣΖ 
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PUSH SERVICE ΤΠΖΡΔΗΔ 

REGEO ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

WEBPARK ΓΗΔΘΝΔ B2C 

PUSH SERVICE, 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

FREE / PAY-PER-

USE / ΤΝΓΡΟΜΖ 
ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

AGAMEMNON ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

FREE / ΑΝΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ 
ΚΗΝΖΣΖ 

MAPPED ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

FREE ΚΗΝΖΣΖ 

CLUSTTOUR ΔΛΛΑΓΑ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

FREE ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

AEGEANAIR ΔΛΛΑΓΑ/ΓΗΔΘΝΔ B2C 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΛΟΖΓΖΖ-

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

FREE / ΑΝΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ 
ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν 
. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Οη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο νινέλα θαη δηεπξχλνληαη θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ 

δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα. Ζ είζνδνο ζηε λέα ςεθηαθή 

επνρή θαη ε παξάιιειε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 

κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ αδπλακία 

πξνζαξκνγήο. πλεπψο ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ είλαη πιένλ κφλν ζέκα 

αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, αιιά δήηεκα επηβίσζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο.   

 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε «ραξηνγξάθεζε» ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απηή ηε ζηηγκή κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ νη λέεο δπλαηφηεηεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν  θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε φζνπο ηηο αγλννχλ. Οη ππεξεζίεο επηπιένλ 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ αλαιπηηθήο επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ελδειερνχο 

επηζθφπεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, αιιά θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ  πνπ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο, έηζη φπσο απηνί εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Ζ ζεκαζία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη παξφηη ππάξρεη πιεζψξα αλαιχζεσλ θαη κειεηψλ επί ηνπ ζέκαηνο 

ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ ζην πξφζθαην παξειζφλ, θαλείο κέρξη πξφηηλνο δελ 

πξνρψξεζε ζε κηα ζαθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  Παξάιιεια γίλνληαη 

θάπνηεο ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο ψζηε νη κεηαβνιέο ζηα ηξσηά ζεκεία ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη λα ηηο θαηαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν 

ειθπζηηθέο ζηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο ηνπο. 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ππεξεζηψλ θηλεηνχ ηνπξηζκνχ παξάιιεια κε 

ηελ εγρψξηα καο νδήγεζε ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκεο δηαπηζηψζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε 

δηαπίζησζε φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη έιιεηςε αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ αλαινγηθά κε ην 

κέγεζνο ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά. Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη 
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είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηεζλείο θαη δεκηνπξγήζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ σο επεθηάζεηο 

ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ εμ νπ θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν σο ζηαζεξέο φζν θαη σο θηλεηέο ππεξεζίεο.  Ζ 

δηεχξπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

ηδηψηεο ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ππεξεζηψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εδξαησζνχλ ζηελ αγνξά 

θαη νη θηλεηέο ππεξεζίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ αξσγφ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή, ελψ 

αληίζηνηρα νη θξαηηθέο δνκέο δείρλνπλ απξφζπκεο ή θαη αδηάθνξεο πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζε ηνπηθφ ή θαη εζληθφ επίπεδν. Οη ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη έρνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο σο βάζε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ πινήγεζεο, αθνχ εληνπηζηεί ε ζέζε ηνπ 

πειάηε θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζπλνδεπφκελεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ θάπνηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ φηαλ νη ππεξεζίεο 

δηαηίζεληαη δσξεάλ. Γεληθφηεξα απνπζηάδνπλ νη μεθάζαξεο ππεξεζίεο μελάγεζεο, ελψ ε 

ρξέσζε κε ζπλδξνκή ππεξηζρχεη ησλ άιισλ κνξθψλ ρξέσζεο θπξίσο ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο αίζζεζεο αζθάιεηαο πνπ πξνζδίδεη ζηνλ κέζν θαηαλαισηή. 

 

Παξάιιεια, ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο ζηνπο θιάδνπο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ έρεη θαηαζηήζεη ειθπζηηθέο ηηο ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε 

απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηεο ρξεζηηθφηεηάο ηνπο. Πιεζψξα εηαηξηψλ πινπνίεζεο 

ινγηζκηθνχ είλαη δηαζέζηκεο ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη 

εθαξκνγέο γηα λα ππνζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 

 

Σν πξψην νπζηαζηηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ είλαη φηη νη ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη απφ 

κηα επηρείξεζε ζηνλ θαηαλαισηή είλαη πνιππιεζέζηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Απηφ είλαη ινγηθφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη κηα 

ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο πξέπεη λα 

πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο, θαη ε βαζηθή κέζνδνο γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Δπηπιένλ δεδνκέλεο ηεο πιεζψξαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κηαο επηρείξεζεο δελ 
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κπνξεί λα ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ πειαηψλ, αιιά 

απαηηεί θαη ηελ απνξξφθεζε  ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ αληαγσληζηψλ θάηη πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κε ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε αμηφινγσλ 

λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πείζνπλ έλαλ πειάηε λα αιιάμεη πάξνρν.  

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν ζεκεηψλεηαη δηεζλψο ζηαδηαθή αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ θηλεηέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα θάλνπλ ην πξντφλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ κε απψηεξν θπζηθά ζηφρν ηελ 

πξνζέιεπζε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ εηζξνή κεγαιχηεξσλ πνζψλ 

ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ ηφλσζε ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αγνξάο. Γελ πξέπεη 

εμάιινπ λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα κηαο ρψξαο 

απνηππψλεηαη ζην ΑΔΠ ηεο θαη ε εηζξνή ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο γηα πνιιά θξάηε 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα κεγέζπλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο G2C 

ππεξεζίεο είλαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζπλνδεπφκελεο απφ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα φρη 

απαξαίηεηα ζπλαθή κε ηελ παξερφκελε ππεξεζία.  

 

 Όζνλ αθνξά ηηο κνξθέο ρξέσζεο ησλ θηλεηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, νη 

πεξηζζφηεξεο G2C ππεξεζίεο δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηνπο δήκνπο θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Σν θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαιχπηεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ επηβάιινληαη 

ζηνπο ρξήζηεο. Αληίζεηα νη B2C ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο κε 

ρξέσζε, ε νπνία θαηά θαλφλα γίλεηαη κε ηελ επηβνιή εηήζηαο ή εμάκελεο  ζπλδξνκήο, ελψ 

ππάξρνπλ θαη αξθεηά παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κε ρξέσζε per view ή αλά 

ζπλαιιαγή ρσξίο σζηφζν απηέο νη κνξθέο ρξέσζεο λα ζπλαληψληαη ζπρλά.  

 

Σα παξαδείγκαηα ηφζν ζηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη ζηε ρψξα καο είλαη 

πάξα πνιιά. Ζ πην απιή κνξθή θηλεηψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη πξνζηηή 

ζηνλ θάζε πάξνρν ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ηζηνζειίδεο 

ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θνξέα κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νπζηαζηηθά νκάδα 

ππεξεζηψλ είλαη κηα επέθηαζε ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, αιιά 

είλαη ζε ζέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θηλεηήο πξφζβαζεο λα πξνζδψζεη επηπιένλ 
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δπλακηθή ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ παξέρνπλ. Παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο, πνπ 

δελ έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηνπο ζπζθεπψλ, λα θάλνπλ 

ρξήζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο κέζσ κηαο απιήο πινήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο είλαη πην εθηθηή σο ιχζε. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν κεξίδην αγνξάο σζηφζν θαηέρνπλ νη ππεξεζίεο πινήγεζεο. Οη 

ππεξεζίεο απηέο αθνχ εληνπίζνπλ ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην ρψξν ηνπ, παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε αιιά θαη άιιεο 

ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζε κηα πεξηνρή, 

φπσο πεξηγξάθεθε ιεπηνκεξψο παξαπάλσ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηπγράλνπλ επξείαο 

απνδνρήο απφ ηνπο ηνπξίζηεο νη νπνίνη εληππσζηάδνληαη απφ ηελ ακεζφηεηα παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο, σζηφζν ρξήδνπλ πεξαηηέξσ βειηηψζεσλ. 

 

 Σν επφκελν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε απφ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ είλαη ε έιιεηςε μεθάζαξσλ ππεξεζηψλ μελάγεζεο. Οη 

ππεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ μελαγψλ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ελζσκαησκέλεο ελ κέξεη ζε 

γεληθφηεξεο ππεξεζίεο πινήγεζεο κε ηελ κνξθή νπηηθναθνπζηηθψλ αξρείσλ. Διάρηζηα 

είλαη ηα παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ ακηγνχο ηνπξηζηηθήο μελάγεζεο ρσξίο λα είλαη ν 

ρξήζηεο ππνρξεσκέλνο λα ρξεσζεί θαη ππεξεζίεο πνπ ελδερνκέλσο δελ επηζπκεί, 

δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο μελάγεζεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζε εθαξκνγέο 

πινήγεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο αξρηθά δηαθαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ πνπ παξέρνληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Γηα κηα ρψξα 

ζηελ νπνία ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη «βαξηά βηνκεραλία» θαη πνπ αλαδεηεί δηεμφδνπο απφ 

ηελ θξίζε πνπ ηελ ηαιαλίδεη ζα πεξίκελε θαλείο πεξηζζφηεξε εκπινθή απφ θξαηηθνχο 

θνξείο ή ηελ θεληξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηα αξκφδηα ππνπξγεία. Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

είλαη κελ έλα βήκα πξνφδνπ είλαη σζηφζν πεξηνξηζκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

ζηφρνπο ηε ζηηγκή πνπ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη εμίζνπ ειθπζηηθφ ζρεδφλ ζην ζχλνιν 

ηεο επηθξάηεηαο. 
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Σν γεληθφηεξν ηέινο ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ 

δελ έρεη εθκεηαιιεπζεί ζε εθηεηακέλν επίπεδν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη ε αλάπηπμε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Αζθαιψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο θπξίσο ζην εμσηεξηθφ, 

σζηφζν θαη εθεί δελ ραξαθηεξίδνληαη σο επξείαο έθηαζεο εθαξκνγέο, αιιά πεξηνξίδνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ 

αδπλακία ησλ αλζξψπσλ λα αθνινπζήζνπλ κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο ηελ ηερλνινγηθή 

εμέιημε θάηη πνπ θάλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

βξαδχηεξε θαη παξάιιεια απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα εκθαληζηνχλ πνιιέο θαη 

ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ζην κέιινλ. 

 

Πξνηάζεηο 

 

Αλακθίβνια ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο 

θηλεηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη νη ηνπξίζηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν απνιακβάλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ φηη ζην παξειζφλ, σζηφζν 

απαηηνχληαη επηπιένλ βήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εηθφλα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ. 

 

 Ζ πξψηε βαζηθή βειηίσζε πνπ κπνξεί λα γίλεη αθνξά ηε δηεχξπλζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πνιιέο θνξέο κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ λέσλ ηερλνινγηψλ , ζπλεπψο θαη 

ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Γηα απηά ηα άηνκα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ζπζηήκαηα 

πεξηζζφηεξν θηιηθά θαη πξνζαξκνζκέλα  ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. ηα  παξαδείγκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ εθηφο κηαο πεξίπησζεο δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ψζηε απηέο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζφηηκα απφ ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο αιιά θαη ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξφζβαζεο γηα ΑΜΔΑ 

είλαη αζθαιψο έλα ζεκαληηθφ βήκα, αιιά ππάξρνπλ θαη άιια ζεκαληηθφηεξα πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε  ελζσκάησζε εηδηθνχ νπηηθνχ πιηθνχ γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο ή θαη θψθσζεο ψζηε λα ππνθαηαζηήζεη ηηο αθνπζηηθέο ππεξεζίεο 
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μελάγεζεο ζε έλα κνπζείν ή αληίζηξνθα ε παξνρή ερεηηθψλ νδεγηψλ πξφζβαζεο ζε άηνκα 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ κηα εθαξκνγή πιεξνθφξεζεο κέζσ εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ 

ηνπξίζηα.  

 

 εκαληηθφ θνκκάηη ζηελ επράξηζηε έθβαζε ελφο ηαμηδηνχ παίδνπλ νη κεηαθηλήζεηο. 

Ο ηνπξίζηαο επηζπκεί ηελ άκεζε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα δξνκνιφγηα φισλ ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν πνπ επηζθέπηεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πνιιέο εθαξκνγέο 

ελζσκαηψλνπλ αλάινγεο ππεξεζίεο ρσξίο σζηφζν λα δηαζθαιίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε αθξίβεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. εκαληηθφ ζπλεπψο θνκκάηη ζηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θηλεηνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαθίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο θάζε 

ρψξαο ζηελ νπνία ζα παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο 

κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, σζηφζν είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλδξνκή θαη ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ.  

 

Ζ αθξίβεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ππεξεζηψλ πινήγεζεο. Μηα ππεξεζία κπνξεί λα απαμησζεί πνιχ γξήγνξα 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ ρξήζηε αλ δελ είλαη ελεκεξσκέλε. Οη ππεξεζίεο πινήγεζεο είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απαξαίηεηεο ζε φζνπο ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηελ ηαιαηπσξία ησλ 

άζθνπσλ αλαδεηήζεσλ θαη πεξηεγήζεσλ ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ γλσξίδνπλ θαη κηα ιάζνο 

πιεξνθνξία ζηελ παξερφκελε ππεξεζία κπνξεί λα έρεη ην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα. 

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ή ζπρλή ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ 

παξνρψλ ψζηε λα κελ ελζσκαηψλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηζρχνπλ. 

 

Μηα επηπιένλ πξφηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη ε αλάγθε γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ πινήγεζεο θαη ειεθηξνληθήο 

μελάγεζεο. Έλαο αξραηνινγηθφο ρψξνο ή έλα κνπζείν είλαη κηα κηθξνγξαθία αζηηθήο 

πεξηνρήο θαη ζα κπνξνχζαλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηνχ ηνπξηζκνχ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο μελάγεζεο ζηνπο πειάηεο ηνπο εληνπίδνληαο ηε ζέζε ηνπο αθφκα θαη κέζα ζηνλ 

ίδην ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ή ην κνπζείν. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα θαληάδεη δχζθνιν 
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εηδηθφηεξα γηα θιεηζηνχο ρψξνπο σζηφζν ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο παξέρεη ηηο ιχζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπ. Σα ζπνξαδηθά παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη 

αθνξνχζαλ σο επί ην πιείζηνλ αλνηθηνχο θαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο ρψξνπο απνηεινχλ έλα 

πνιχ κηθξφ δείγκα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία ησλ 

παξφρσλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο κπνξεί λα ιάβνπλ κεγαιχηεξε έθηαζε.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φπσο πξναλαθέξζεθε, νη κνξθέο ηνπξηζκνχ πξνζαξκφδνληαη 

ζην δπλακηθφ πεξηβάιινλ θαη κεηαβάιινληαη θαη απηέο αλάινγα. Νέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

φπσο ν αγξνηνπξηζκφο, ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ηξφπνπο δηαζθέδαζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη νη 

απαηηήζεηο ζε θηλεηέο ππεξεζίεο δηακνξθψλνληαη εμίζνπ δπλακηθά. πλεπψο νη λέεο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θηλεηνχ ηνπξηζκνχ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη 

ηνπ πην απαηηεηηθνχ ρξήζηε / ηνπξίζηα. 

 

Παξάιιεια, παξφηη ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ λα παξνπζηάδεη ηνλ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

βειηηψζεηο θαζηζηά εμίζνπ αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα, γηαηί φρη θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθφο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθή βάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

ηε ρψξα καο, ηέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ν 

βαζηθφηεξνο ζηφρνο πνπ πξέπεη αξρηθά λα επηηεπρζεί είλαη ε επέθηαζε ησλ ππαξρνπζψλ  

εθαξκνγψλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

λεζηψλ αιιά θαη ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Ζ επέθηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ην επφκελν βήκα. Δδψ 

φκσο νη αλάγθεο γηα άκεζε αλάιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξεο δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα θαίλεηαη ζηαδηαθά λα πζηεξεί έλαληη ησλ άκεζσλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ρψξα δηαζέηεη πιεζψξα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηφζν ππεξεζηψλ πινήγεζεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο φζν 

θαη ππεξεζηψλ μελάγεζεο ψζηε λα απνθηήζεη ζηαδηαθά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 
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έλαληη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ζηελ κεζφγεην πνπ αλαπηχζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη 

απεηινχλ ηελ επεκεξία ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 
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